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siant derybos Ženevoje, tektų 
daugiau pagalbos per Kiniją 
siųsti Vietminhui, kad ginklu 
prancūzus galutinai išspaus
tų iš Indokinijos.

Šen. Flanders pareiškė siū- 
lysiąs nušalinti šen. McCąrthy 
iš komisijos pirmininkų. Par
tija jam to žygio nedrau- 
džianti.

Churchilio kelionė į Wa- 
shingtoną Anglijos iždui atsi
ėjo $28,064.

Anglai nuteisė mirti 505 Ke- 
nya gyventojus sukilėlius ir 
sprendimą įvykdė.

PREZIDENTAS IR MRS. EISENHOWER atvyksta į State College, 
Pa., pagerbti prezidente brolio Milton Eisenhower (kairyje) miru
sios žmonos. Milton. Eisenhower yra kolegijos prezidentas.

Iš Chnrchillio vai

lyvavimas pridavė jo vardui 
naujo garso...

Prezidentas turi rtf artis į- 
Beti | Washingteaą nauju

raudonoji armija 
lino nebeliko.

Japonus nugalėjo ir Stalin
gradą apgynė šiandien jau ne 
Stalinas, bet kitas dievas — 
partija.

vežimius Indokinijoje; staigias kaip į didelę įmonę, kuriai jų 
narsaus Dulles pastangas dar asmeninis patyrimas — ne tik 
kartą mėginti, kas galima iš
gelbėti Indokinijoje...

Bet tuo pačiu metu verta 
dėmesio tyli ir lėta raida, kuri 
eina pačiame Amerikos politi
kos “štabe”, tarp tų, kurie 
“daro politiką”.

1952: “Stalino tiesioginėje 
vadovybėje raudonoji armija 
išsaugojo Sovietų Sąjungos 
nepriklausomybę”. 1954: “Ko
munistų partijos vadovybėje

Sovietų Sąjungos “Mažasis 
filosofijos žodynas” 1954.įšėjo 
pataisytas. Senasis 1952'apie 
Staliną rašė: “St. pasaulinio 
proletariato genialus teoreti
kas ir vadas-”. Pataisytame 
1954 leidime:'; “St. ištikimas 
Lenino mokinys ir artimas 
kovos draugas.” Genialumo 
nebeliko

gyvenimo džiaugsmo puni 
šie du neregiai, vienas kitą laiš
kais susiradę ir Corry, Pa., susi
tuokę. . j,

Vakarų Vokietija pasiuntė 
prekybos delegaciją į kom. 
Vengriją ir Lenkiją tartis dėl 

audra tik savo kraštu užgrie- prekybos.
bė New Yorką, padarydama : .
apie milijoną doL nuostolių.

BIZNIERIAI ATEINA Į 
VALDŽIĄ

Kai Eisenhoweris • atsistojo 
respublikonų priekyje, jam

>*Angtijos parlamente darbie- 
čiųlydens Attlee puolė Ame
rikos nusistatymą prieš Kini- 
jos įsileidimą į JT; smerkė 
Dalies, kad nevyksta į Ženevą; 
kaltino Ameriką, kad ji prita
rė agresijai Guatemaloje.

Jam atkirto Churchillis, kad 
kom. Kinijos įėjimas dabar į 
JT nebūtų išmintingas ir nau
dingas, o Attlee kalba tik kliu
danti vykdyti su Amerika su
tartus dalykus.

J ; Tas paskutiniu momentu 
Vakarų sūsigriebimas nėra 
-malonus’ komunistam. Molo
tovui buvo staigmena Dulles 
kelionė į Paryžių. Ji Molotovo 
akyse buvo pastanga vėl Va
karų vienybę atstatyti. Jeigu 

Amerika dalyvaus aktyviai 
Ženevoje, tai Molotovui del-

ŽYDAI VOKIETIJOJE
Vokietijoje, Austrijoje, Itali

joje iš 250,000 žydų po karo 
dabar beliko tik 2000. Vokieti
joje beliko tik viena žydų sto
vykla.'JT komisaras pabėgėlių 
reikalams kreipėsi į vyriausy
bes, kad sudarytų jiem gali
mybes emigruoti žydų orga
nizacijos jiems remti nori su
kelti 650,000 dol. akciją. Viso

Prez. E'<senhoweris liepos 14 
spaudai pareiškė, kad Amerila: 
jaučia atsakomybę- sulaikyti 
žygiuojantį pirmyn komuniz
mą Indokinijoje, nes jis didiną, 
pavojų ir Japonijai.

Prezidentas pasisakė tiM^ 
mesnėje veikloje už bendra
darbiavimą su Anglija ir Pran
cūzija.

ir Kongreso, nuolatiniu vie
šosios opinijos sekimu, tardy
mais, apklausinėjimais, kaip 
dabar nutiko su Stevensu. Ir 
finansų sekretorius George 
Humphrey neseniai pareiškė, 
kad daugelis biznio žmonių 
geriau jaučiasi savo biznyje 
negu Waąhingtone.

Vienintelis atpildas už pini
ginius nuostolius—tai politinė 
garbė. Bet Randall pastebi, 
kad ir tos garbės politika tiek 
neduoda. Esą, kai jis dabar 
grįžo vėl j savo įprastinį kju- 
bą, vienas jo bičiulis jį pa- 
sveikinęs? “Sveikas, seniai ma
tytas, tikriausiai buvai kur iš
vykęs”. Po tokio pasveikinimo 
Randall komisijos pirminin
kas turėjo pagrindd suabejo-

BENT VIENAM POTVYNIS 
PADARĖ MALONUMO

Vokietijoje amerikiečių la
kūnas, kuris helikopteriu gel
bėjo potvynio atskirtus žmo
nes, pasakojo, kad nusileidęs 
viršum apsemtų namų Stogo, 
pastebėjo vaikiną, kuris jam 
buvo matytas. Paklausęs, ar 
prieš porą valandų, tas vaiki- 

Atsiprašydami dėl to akai- nas nebuvo perkeltas į sausu- 
tytujas, numatome vėfiau atsi- mą_ "Taip,” atsakęs tas ir jam 
teisti >ms specialiu “Darbi- labai patikęs tas skridimas; 
■krito** IrMiaiu. dėl to jis atplaukęs valtimi,

Redakcija ir AdmMatraei> kad galėtų skridimą pakarto*

Valstybės sekretorius Dulles kodėl Amerika atsiriboja nuo 
visai nelauktai liepos 13 nu- susitarimo, kuris laidotų'trijų 
skrido į Paryžių. Į ten atvyko Indokihijos tautų laisves, 
iš Ženevos Prancūzijos min. Valstybės sekretorius Dulles, 
pirm. Mendes-France bei An- /kaip buvo spėjama, po pasita- 
glijos ministeris Edenas.

Dulles kelionė į Paryžių bu
vo jo atsakymas į Mendes- 
F r a nce įkalbinėjimus, kad 
Dulles dalyvautų Ženevoje. 
Jis pirma nusprendė išsikal
bėti su sąjungininkais, ar yra 
bent kokių ženklų, kad komu
nistai rodo geros valios baigti 
Indokinijoje karą. Jeigu taip, 
tai DuHes paaiškinsiąs tautai* 
į Ženevą vyksiąs jo pavaduo
to j asBede 11 Smith. Jeigu ne, 
tai Dulles grįšiąs į Ameriką, ir

rimų Paryžiuje liepos 15 grįžo 
į Ameriką, o į Ženevą išskren
da liepos Bedell Smith, kad 
parodytų vienybę tarp Vaka-

Kaovriandas, respublikonų 
šen. lyderis, pareiškė, kad jis 
tokiam šen. Flanders žygiui 
pasipriešins. O McCąrthy pa
vadino tą Flanderso užsimoji
mą “susenėjimo” ženklu.

šių pas prezidentą
Kai Churchillis buvo pas 

prezidentą Eisenhowerį, sve
čiui buvo parodyta labai daug 
dėmesio. Sekmadieniui, kad

Franko kalba
Ispanijos galva gen. Franco 

pareiškė Amerikos korespon
dentam, kad Ispanijos santy
kiam su Anglija ir Prancūzija 
didesnių kliūčių nėra. Tik su 
Anglija išlyginti reikia' G8>- 
raltaro klausimą. Tai esąs Is
panijos garbės reikalas. San
tykiai su Prancūzija visai su
sitvarkys, kai bus susikalbėta 
dėl Maroko. Franco pasisakė 
už ūkinę blokadą prieš komu
nistinį pasaulį. Pasisąkė neti
kįs visiška spaudos laisve.

asmeninis patyrimas 
partijai duodamas pinigas, 
galėtų būti naudingas, žino
masis Clarence Randall metė 
šūkį: “Esu giliausiai įsitikinęs, 
kad Amerikos biznio žmogaus 
pirmoji pareiga yra ne jo fir
mai, bet kraštui. Prekybinin- 
kai-pramorųnkai turi daly
vauti valdžioje”.

Eilė tbkių žmonių atsisaką 
savo įmonių ir gerų algų, kiti 
paėmė bent metus atostogų ir 
prisistatė Eisenhoweriui Į tal
ką. Populiariausia tur būt 
istorija buvo apsaugos sekre
toriaus Elisono, kuris turėjo 
didžiulius nuostolius, atsista- 
kydamas iš General Motors ir 
pereidamas į valdžią. Arba ir 
tas dabar pagarsėjęs byloje 
pritampytas armijos sekreto
rius Stevens iš profesijos yra 

. pramonininkas — prieš eida
mas į valdžią buvo pirminin
kas vienos iš didžiausių teks
tilės firmų. Jis iškeitė 100,000 
dolerių atlyginimą į maždaug 

-18,000.
Žurnalas “Fortune” prane

ša, kad anie iš 200 žmonių, 
kurie Eisenhowerio valdžioje 
“daro politiką”, 83 yra preky- 
bininkai-pramoninkai; iš 550 
tų. kuriuos skiria prezidentas. 

. apie 25% esą naskirti iš 
prekybininkų ir pramoninin
kų sluoksnio. Pačioje Eisen- 
houerio vyriausybėje sėdi 6 
tckfe vyrai.

BIZNIERIAI GR|ŽTA IŠ 
VALDŽIOS

Valst. sekr. pavaduotojas H. 
A. Byroade atkreipė dėmesį, 
kad Sovietai stengiasi paskuti
niu laiku labiau sukurstyti ne
susipratimus tarp arabų ir žy
dų. Sovietai nori laimėti ara
bų palankumą ir apsunkinti 
Vakaram naftos gavimą iš ara
bų kraštų.

Londone konservatoriai kri
tiškai priėmė ChurchiUio ir 
Edeno “šokimą Kinijos virve” 
ir nuogąstavo, kad ieškodami 
bendradarbiavimo su kom. Ki
nija, jie gali prarasti Ameri
kos bendradarbiavimą. Pats 
Churchillis pasisakė, kad jis 
neremsiąs dabar kom. Kinijos

PROTESTUOJA PRIEŠ Buvo sutraukytos elektros vie
los, šimtai medžių išversta.

Norrcgija pareiškė Sovietų apie
Sąjungai protestą prieš jų at- 6 000 se,m” Šviesos.
Sto^.’^ijoje Xių Miami susigraudino kalėjimo 

šnipinėjimą. viršininkas, kad viršutiniame
aukšte jo kaliniai nepakels 
kaitros; tad išleido juos į kie
mą, liepė sugulti po medžiais 
ir žaisti kortomis.

“Man rodės”, sakė atsidus
damas Stevens, “kad - esu 
McCąrthy žemėje”. Bet jis 
nieko neprasitarė apie Joe 
McCąrthy.

BUS VĖSIAU ...
New Yorko vietinio susisie

kimo traukiniuose žada įtai
syti vėdinimą, kurio dėka 
traukiniuose vasarą būsią 8— 
10 laipsnių vėsiau nei lauke. 
Bet tai būsią tik nuo ateinan
čios vasaros.

1 co. Esą Rumunijos valdžios
KIEK ALGOS GAUNA .* nusikaltimai prieš žydus nesi- TILTAS TARP ITALIJOS 

Anglijos parlamentas padi- derina su tos organizacijos
(fino savo nariam algas. Prie tikslais.
nuotattaio li^oltoio atlygini. , ------------------ :-------- tilto tarp Sicilijos ir Italijos,
mo -netain 1,000 svarų pnde- Karį£iausja Jfena kuris įfitu 3300 metrų Ūgio.karščiausia arena
dreną, išskyrus penktadienius. N Yorke būtu statomas 6 metus',
Tai sudarys metam 288,sva- te« IOrKe ir pAe jo dirbtų 25,000 darbi

nis Penktadieniais pasirodo Amerikoje šiemet karščiau- ninku. Italijos valdžios atsto- 
parlamente tik pora tuzinų sįa dįena buvo trečiadienį. New Vai renka dar ir kitus pro- 
atstovų. Penktadienis priklau- Yorke pasiekė 93 9 laipsnių, jektus 
so pusiau prie savaitgalio, pu- JacksOnviUe ir kitur Ulinoise 
siau paliktas atskiro atstovo 113> Washmgtone 98, Sah 
reikalams, jo ryšiam su rinki- Francisco uk 
kais. Dar neseni laikai, kad Trečiadienio vakarą ištikusi 
parlamentas ir pirmadienius 
skirdavo savaitgaliui.

1 ------------ . -------------------- lui, kad jam buvo labai sunku
Sekame šią savaitę vėl įvy- talką prisistatė eilė ligtolinių susigyventi su politikos dar-

Amerikos inžinierius DaVid Mus Ženevoje; pirmyn be- biznio, pramonės įmonių va- ta. Jre biznio srity buvęs au-
Steinman paruošė projektą tenkančius komunistų sunk- dovų. Jie pažiurėjo į valstybę tontetas, dirbęs su žmonėm

rtiripi#* imnnp kuriai in draugiškai, kurie daugiausia
jo paties buvo pritraukti. O 
atvykęs į Washingtoną, jis pa
jautė didelį atsakingumą, bet 
nebuvo jam tiek autoriteto...

Tas pats Randall, kuris taip 
drąsino imtis politikos, pats 
sugrįžo į plieno korporacijas 
ir jau kitaip prabilo: “Biznie
rių pasauly matau vyraujantį 
interesą saviem reikalam... 
Sunku biznio žmones įtikinti, 
kad jie turi palikti savo biu
rus ir tarnauti kraštui. Jeigu 
laikoma teisinga jaunus vyrus 
imti karinei tarnybai, tai bū
tų teisinga teip pat imti to- prieš pats Eisenho-
knis vyrus taikos tarnybai werjs mėgsta piešti, buvo pa- ‘
vyriausybės žinioje . siūlyta Churchilliui visi daili- •

Biznio žmonės politikoje ninko įrankiai. Bet Churehfi- .. .
nesijaučia patenkinti: Vieni lis šiuo tarpu neturėjo jokios ' 
negali išgyventi ir savo reika- nuotaikos savo mėgstamai ta- 
lų aprūpinti valdžios duoda- pybai. Daugiau pasisekimo J’': 
ma alga. Kiti jaučiasi pri- turėjo prezidento dovana 24 
blokšti kova tarp vyriausybės buteliai konjako. Britanijos 
ir Kongreso, nuolatiniu vie- min. pirmininkas laikėsi jo .

paties pasakytos išminties: •'?
“Kas turi rūpesčių — turi 
konjako.” Prezidentas pasiūlė 
svečiui sekmadienį ir pernai- A 
das aplankyti kartu su juo.
Svečias atsisakė, nes jautęsis " 
pavargęs ir norėjęs pasilsėti.
Bet kai prezidentas išėjo, sve- 
čias persigalvojo ir savo poly- ; s 
dovus Daprašė nuvežti jį- į 
kiną, kuriame buvo rodomas 
filmas apie Anglijos karalie- 
nės kelionę. Pasiaiškino, kad 
Anglijoje jis tam neturėjęs 
laiko.

Armijos sekretorius Stevens 
grįžo iš Paryžiaus į Washing- 
toną lėktuvu ir pakeliui nusi
leido -Wisconsine. Jis buvo pri
trenktas, patyręs, kad ženklą 
lėktuvui nusileisti davė Char
les McCąrthy, o jo padėjėjas, 
kuris saugojo bokšte, buvo 
Jack - McCarthV' Hstimsariiea 
valdininkas, kuris iš lėktuvo 
išleidžia, buvo kitas Jack 
McCąrthy; net ir muitininkas 

Kas dedas tame štabe, kuris planuoja ir vykdo Amerikos, rektorius Joseph Dodge. Jis John McCąrthy. Iš tarpo 
didele dalimi ir pasaulio, ateitį prisipažino “Fortune” žuma- McCąrthy giminės Stevens

ųuspruko į paštą, bet ir ten 
prie langelio jį sutiko Tom 
McCąrthy. Iš ten Stevens mo
vė puoduką kavos išgerti. Bet 
ir kavą jam padavė Niek 
McCąrthy...

Beti Ir spausdinimo mašinas ir 
sutrukdė visą darbo eigą. To
dėl atelnaaiSas dvi savaites 
“DarMaiaką** tegalėsime išteis
ti tft po vteuą kartą, būtent 
— penktadienio laidą liepos 23

1 •
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PHMKfeŲaje praėjo m galvų 
kapojimų Angtijoje eina evo- 
fiuidjos keliu.

Sovietinė Jetevžaja?
Šveicarijoje televizijos apa

ratuose vieną vakarą aptikta 
programa, siunčiama iš Mask
vos televizijos stoties.

ne tik slaptas ginkluotas Or
ganizacijas turi, bet ir jank
ius pavartoja subversijai.

Prancūzų 
čfaune Maro 
įstatymas vancę vezunenua ap-

ja; (ktai
tas);

3. Ar važtas! vienu ar kitu 
vardu, bet Losonftte kreipėsi 
| Bonsą tokiais pareiškimais, 
kurie siekė Vliko delegato

POLICIJOS SARGYBINIS B. Adler it Lakewood, Ohio, pagal žmo
nių pasakojimus piešia . nusikaltėlį žmogžudį. ~ ■** c

nors jų Lo- zoraičio tvirtinimu, kad jis jo
kio “protesto” nerašęs ir . ne
matąs reikalo rašyti. Šie laik
raščiai puolė oponentusį’kad 
jie prasimanymus ricėfi^'Mbar

JAUNAS VOKIETUKAS H 
Frankfurto poilsiau'a po karališ
kai plačiu bryliumi, visai nebo
damas, ką sakys kiti.

Jau pasirodė spaudoje 
ganios CfamscN knygos fietavHkas veriteu 

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis

manymai. Kai Lozoraitis mė
gino dalykus nuslėpti formalis
tiniu aiškinimusi, jos tvirtini
mai atsiduria nekokioj švi$£oj.

“Į Laisvę” žurnalas pažiūrė
jo į šį susikirtimą dėl atstova
vimo Bonnoje kaip į demokra
tinio ir vadistinio principų ko
vą laisvinimo organizacijoje. 
Jo manymu,. VMko delegato 
įsitateyinas gafi būti reikšmin
gas laisvinimo orgaataeljos 
demokratinio principo ladįmėji- 
ihas. Ir visai nuoseklu, kad 
vadistinio principo visokių at
spalvių šalininkai šiamlaimė- 
jmui labai jautrūs ir steigia
si visaip jį nuvertinti irsunie
kinti ... Kiekvienu atveju tuo 
prisistatymu sudarytą (]ųąu ja 
padėtis ir, nepalyginti, palan
kesnės sąlygos, ir reikia, kad 
demokratinio principo atstovai 
Vlike sudarytą padėtį pavers
tų atrama tolimesniems laimė-

dėti mokesčiais, kurie skirti 
susisiekimo priemonėm. Aiški
nama, kad vaikų vežimėliai taip 
pat užima vietą gatvėje ir rei
kalinga taip pat vieta jiem 
stoviniuoti. Be to, vaikų ve'i- 
mėlis esąs prabangos daiktas. 
Esą Marokas tuo priartės ąs 
prie Sovietą. Sąjungos, kurioje 
vaikų vežimKs Iturįs taip pat 
turėti regisHjteijos numerį, ku
rį gauni, sumokėjęs tam tikrą 
mokestį.

Vokietijoje.
Ulmo mieste gyventojų vie

na pusė'yra evangelikai, k.ta 
katalikai. Bendradarbiaujant

Neseniai miręs herzogas 
Bedfordas paliko 5 milijonus.' 
Jis buvo sugalvojęs nušluosty
ti valstybei nosį, jei ji tokią 
turėtų, pasinaudodamas jos 
pačios įstatymais. Būtent, įsta
tymas leidžia, kol esi gyvas, 
pervesti turtą kitam; tada ne- 
r^a mokėti mirusio, patiki? 
n» - paveldėjimo tokių barsiu 
mokesčių. Jis taip ir padarė. 
Bet čia pati giltinė dirbo vals
tybės naudai. Hercogas perve
dė savo turtus ir po 11 savai
čių mirė, o įstatymas numato, 
kad jam nevalia mirti penke
rius metus po to, kai pervedė 
patikimą; kitaip veikia tas pats 
griežtasis palikimo - paveldėji
mo įstatymas. >

Didžiausias teleskopas
Manchesterio universitetas 

įsitaiso radioteleskopą kurio 
skersmuo bus... 76 metrai. 
Tikima, kad juo galės daug ką 
naują patirti saulėje, mėnuly
je, marše, Veneroje ir kitose 
planetose.

Dėl tolimesnės santykių 
tarp Vliko ir Lozoraičio eigos 
Vliko pirmininkas M. Krupavi
čius pasikalbėjime “Drauge” 
liepos 9 dar vis kalba apie ben
drą darbą. Tačiau jau nusiima 
visą atsakomybę už tolimesnę 
eigą ir apeliuoja į visuomenę: 
“Vlikas padarė visa tiems ne
susipratimams pašalinti... Vis
kas atsimušė į Lozoraičio sie
ną. Gal pati ‘visuomenė’ norės 
surasti būdų palenkti, Lozo
raitį į bendrą darbą.”

Iš pradžių komunistai dar bu
vo Iridę duoti mažas pašaro 

.porcijas. Paskui reikalavimus 
vis griežtino ir priėjo iki to, 
kad į eūę šulinių pripylė ben
zino, padarydami vandenį vi
sai nevartojamą.'

‘Messagerp” korespondentas, 
kuris aplankė streikuojančias 
vietas, aprašo paaaštei kaip 
Guareschi savo knygoje; Visur

Kad tik gyvenimas būtų ge
resnis ir sklandesnis, kiekvie
noje tautoje žmonės ieško nau
jų išradimų, leidžia naujus įs
tatymus ar senuosius mėgina 
naujai aiškinti, štai keli pa
vyzdžiai:

Perš joje
’ Pranašo Mohamedo garbin
tojai ir tikintieji žino, kad vy
no gerti nevalia. Bet baisiai 
bloga dėl to- mahometonim dip
lomatam. kurie visokius pasi- 

—sekinus ir nepasisekimus turi 
aplaistyti vynu. Neseniai Per
sijoje iškilmingame priėmime 
buvo paduotos-taurės-su gėri
mais Šachas priminė, kad Ko
rane esą parašyta: “Pirmasis 
vyno lasas yra prakeiktas”. 
Paskui jis atsargiai įkišo pirš
tą į taurę ir ištraukęs nušluos
tė į staltiesę, ramiai tardamas: 
“Taip aš įvykdžiau w pranašo 
įsakymą” ir kas taurėje po 
pirmo lašo buvo “likę“, ra
miausiai išgėrė.

nyčiai, bet į
Amerikoje
Amerika garsėja nesuderin

tu įstaigų ir organizacijų vei
kimu. Atlantos prekybos rūmų 
moterų organizacija nusprendė 
paskelbti kovą miesto triukš
mui Viskas buvo paruošta “ty
los savaitei” mieste. Tik šita 
organizacija užmiršo, kad yra 
ir kita moterų organizacija, 
kuri tą pačią savaitę norėjo 
pavaryti propagandą už mies
to apsišvarinimą, paragauti pi
liečius, kad popiergalių' ir 
šiukšlių nemestų gatvėj, o į 
krepšius. Propagandą turėjo 
lydėti muzikos kaptiijos, poli
cijos autorirenos, ir keletas 
lėktuvų turėjo papilti lapelius 
su atsišaukimais laikytis šva
ros. Galima įsivaizduoti, kas 
išėjo iŠ tylos savaites, kurios 
metu antra organizacija žygia-

Po paskutinio karo 'tik du 
nauji vyrai pakrito į milijonie
rius. Vienas senos geležies, 
laužo, supirkinėtojas, kuris 
pirkdamas ir parduodamas li
kučius nuo karo milijonus už
dirbo. Kitas prasigyveno iš 
futbolo toto firmos.

Bet tai jau nauji turtuoliai 
piniginiai, ne kilmės, aristokra
tai — geltonojo, ne mėlynojo, 
kraujo.

negyva.

Nuo 
skyrėsi 
streike 
Camillo, klebono, nei Peponio, 
komunistų vado, kurie būtų 
pagailėję gyvulių ir slaptomis 
jiem privertę pašaro ir prilei- 
dę vandens.

Jau pavėlintai susigriebė 
vyriausybė. " .

Ferraros prefektas Dr: Pia- 
nese į komunistų agitatorių 
valdomas vietas pasiuntė du 
tūkstančius policininkų. Jie 
turėjo palaikyti tvarką, ap- 

kė patenkinsią. , Daugumas saugoti šulinius ir bent A da- 
darbminkų jau norėjo grįžti į Ues suteikti galvijams "grei- 
darbą. Tačiau komunistam rū- tąją pagalbą“. Uniformuoti po- 
pėjo pademonstruoti komunis
tų galybę ir streiką. pratęsti, 
patraukti dar tarnautojus ir 
įvykdyti iki galo su Visu šimtu 
procentų reikalavimų.

Del streiko

vulius kankinti. Gyvulius... ko
kie tie geraširdžiai italai nai
vūs; kas komunistam gyvuliai, 
kada jie nemirkteli žmones 
kankindami. Kodėl komunis
tam, kaip jie sakosi nedaryti 
"generalinėą repeticijos revo
liucijai“, jei valdžia jtfpKsbi- 

licininkai melžė pritvinkusias jor užmerkdama akis, kada ye 
kalves, girdė tik atsiradusius 
veršiukus. Gretai pasirodė, 
kad policininkai geri tvarkai 
palaikyti, bet veršiukų ‘auklė-

Angti joje tada milijonierių bu
vo priskaityta 6560.

. „Dėmesio verta taip pąt, kad- 
šiandieninis Anglijos lordas 
nėra tas pats, kas lordas bu
vo prieš aną karą. Seniau lor
das buvo pavyzdin^ausio auk
lėjimo nuo mažų dienų ir jo 
rankose buvo tiek pat pavyz
dingas turtas, šiandien lordų 
ir apskritai aukštojo luomo 
žmonių belikę tik griuvėsiai. 
Baigia sunykti visas tas luo
mas, kaip Lietuvoje kitados 
bajorija.

Pirmoj priežastis, kuri
• pakirto aukštojo luomo pagrin
dus, nurodoma valstybė — jos 

mokėsi įstatymas.
Kai neseniai mirė Westmins- 
terio herzogas, jis paliko 30 
mil. svarų turtą. Tačiau to tur
to daugiau paveldėjo valstybė 
nei jo tiesioginis įpėdinis, ku
riam teko iš 30 tik 8 milijonai. 
Kai jis savo akeles užmerks, 
tai jo palikimo 80f < vėl paims 
valstybė. Ir per tris generaci
jas visas turtas tokiu būdu 
.dingsta, pereina į valstybes 
rankas.

Nemažos reikšmės turi ir 
biologinis išsekimas. 

Spaudoje paskelbta, kad žino
mosios didikų šeimos, daugelis 
visai neturi vyrų giminės pra- 
tęsėjų. Sakysim, Norfolko her
cogas teturi keturias dukter s, 
bet nė vieno sūnaus, Newcastle 
hercogas turi dvi dukteris. 
Portlando hercogas vieną duk
terį, Cambridge markizas turi 
dvi dukteris, o Sutherland, 
Beaufort. Leeds, St. ATbans 
hercogai yra visai bevaikiai. 
Iš 26 hercogu, kurie nėra ka
rūnai ghnmes, 12 visai neturi 

vyru įpėdiniu.
Vos tuzinas šeimų išliks, nors 
prieš šimtmetį jos buvo labai

Guareschi aprašymo 
betgi tuo, kad šiame 
neatsirado nei Don

vS^^savo tvartuose nepasirodė nei camillo nei peponė
rašybos reformą, o Kinijos sprendė bendradarbiauti bur- 
Mao Tse-tungas ruošiąs taip mistrą renkant. Evangelikų 
pat kiniško rašto reformą. Nuo pastorius ir katalikų klebonas 
vaizdinio rašto, kuriame nupie- - tame pačiame mitinge pasakė 
šia tuos daiktus, apie kuriuos po kalbą, ragindami balsuoti 
nori kalbėti, žada pereiti prie atsižvelgiąnt^Bė į kandidato 
garsinio rašto. Tik dar -neaiš- priklausymu ar kitai baž- 
ku, ar prie lotyniško ar prie nyčiai bet j jb tinkamumą. - 
rusiško.

C—friMluji ’ sukilėliai grei
tai paėmė valdžią. Jų laimėji- 
mą, pasirodo, pagreitino komu
nistinės vyriausybės, kurios 
perdavė Guatemalos komunis
tam ginklus. Kai reikėjo varto
ti, pasirodę, kad jie yra nie
kam netikę iš karo grobio su
rankioti, nors už juos auksu 
sumokėta.

324 pu SMt.
Ši knyga stkkSė visam laisvame pasaulyje dHHo suskio* 
mėjimo. Savo (domiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS 
68t Badmiek Avų»

Konflikto e^a buvo maž
daug tokia. — Eitos Informa
cijos gegnžės 7 paskelbė, kad 
Vlikas paskyrė Dr. P. Karvelį 
Bonnoje “Lietuvos respublikai 
atstovauti*. . • .

Į tai atsiliepė S. Lpzoraitis 
gegužės 31 skelbdamas, kad 
Vliko atstovo prisistatyipas 
Bonnoje “patiktas be atsaky
mo”; kad toks prisistatymas 
“nesuderinamas . su Lietuvos 
prestižu'’; kad jis, Lozoraitis, 
“kontaktams su Vokietijos įs
taigomis palaikyti” paskyręs - kompetencijas siaurinti, mini 
Dr. A. Gerutį.

Netrukus atėjo nauja žinia 
iš Vokietijos ir buvo paskelb
ta lietuvių spaudoje birželio 18- 
25 tarpe. Esą Lozoraitis įtei
kė protestą prieš Vliko atstovą 
Bonnoje.

Dėl šios žinios liepos 1 buvo 
paskelbtas Lozoraičio atsaky^ 
mas tautininkų spaudoje: “Jo
kio protesto p. Karvelio reika
lu neįteikiau ir nesirengiu 
įteikti. Žinios apie protestą — 
grynas prasimanymas... Kaip 
Bonnos vyriausybė supranta p. 
Karvelio vaidmenį, man yra 
žinoma ir kaip tik dėl to ne
matau jokios priežasties pro
testuoti”.

Paskutinį
dafe'aihiŠ 

ninku spaudoje skelbtą mintį, 
kad Vliko atstovas^šiuo atveju pareiškimus pasisakė “Drau- liuoja į demokratinę visuome- 
Dr. Karvelis, Bonnoje tesąs gas”, “Darbininkas”, “Tevis- nę, kad imtųsi iniciatyvos at
laikomas tik Vokietijoje gyve- kės Žiburiai*’, “Nauj'encs”. virai kovai prieš Lozoraičio 
nančių lietuvių, o ne Lietuvos Pažymėtina, kad šiuo atveju ir kliudomuosius veiksmus;

rinktai reikėjo tiesiog išpaidk- pirmininkas K. tai- net du* _ _.
vinėtl kad vatatybč mokesčiim " kauskas, užsienių reikalų tar- soraitis nenori vadinti protes- 
ealėtu atsiimti nybos valdytojas Dr. P.' Kar- tais, o tik “padėties nušvieti-

mu”; kad jokia Lozoraičio 
jungė tiek gausiai, kad nėra skirtas atstovas Bonnoje nepn- 
lengva apžvalgoje atsakyti į sistatęs ir kad “Vliko delegato 
du šiuo atveju svurhirus'us. žygiai palankiai svarstomi”, 
khumimus: dR kekių ręftalv ' Tokie pirmųjų šaltinių pa
šte keaftiktas dabartinta iMk reiškimai. Iš to, kas juose pa
imta pratrūko ir kokią peri- sakyta aiškėja: 1. V»o atsjo- 
ciją jame užtari spauda. vas Boanoje yra paaMitini ir 

/ - tea Buomas, teo tarp* Lozo-
raifio atstovas nqprtešstatęs;

2. Bonaoje tebeatalRdnama 
dėl VEke dtelegato kompeten-' 
rijta ttata. Tariau jei kalba- 
m pus* išdavinėjimo

kumpretuiriją, tai > tari būti 
dHemri ori ■ tetariu tietu- 

ilo konapetenci- 
dar nrišspręs-

Aristokratų sunykimas atsi
liepia ir jų senosiom buveinėm. 
Anglijos žemėj buvo prisėta 

'pilių su gausingais padavimais 
apie vaiduoklius. Kas per pi
lis, jeigu nebuvo vaiduoklio. 
Bet dabar

nyksta vaiduokliai, ir 
griūva pilys.

O tos, kurios dar išliko, nuei
na kitiem reikalam tarnauti — 
mokyklom, ligoninėm, sanato
rijom, kalėjimam, sandėliam. 
Iš 1200 pilių dalis jau virto 
griuvėsiais. Kai kurios akme
nėlis po akmenėlio išardomos, 
nes parduotos į Ameriką. Da
lis paverstos murėjais. Ir-pa
sitaiko, kad buvęs pilies savi
ninkas pasirodo prie kasos, 
kurioje ir patsai parduoda bi- 
liečiukus j muziejų.

Dalis tiesiog paliko pilis ir 
išsikraustė, nepakeldami mo
kesčių. Garsiausio anglo, lordo 
Nelsono, palikuonys persikėlė 
į Airiją.
Kanalo salose gyvena apie 30
Ainijoeierių, nes ten mokesčiai Strastourgo katedra j,. Pran- 

tris kartus mažesni kaip cūzijoje, yra laikrodis, kuris 
sansn moję rodo ne tik minutes ir valan-

Ten taip pat neveikia tie bai- ^as, bet ir metus, šiemet jam 
sukanka 500 metų jubiliejus. 
Nuostabiausia, kad per visą tą 
laiką jis eina be jokio remonto.

Italų rašytojas Guareschi, bliovė išalkę, ištroškę galvijai, tojai” nekokie. Nenusimano, 
kuris dabar sėdi kalėjime, sa- nemelžiamos karvės. Jis ma- 
vo pagarsėjusioje knygoje tęs daugel gyvulių nustipusių. 
“Don Camillo mažasis pašau- Matęs, kaip viena karvė dar 
lis’ pasakoja apie komunistų buvo išvesta iš tvarto, bet už- 
suorganizuotą streiką gyvulių pešus ž^lės čia pat sukritusi 
ūkyje. Darbininkam buvo įsar 
kyta neduoti galvijam pašaro, 
neduoti vandens, neleisti iš 
tvartų ir nieko į juos neįleisti.

Kapitalistų pykčiui tegul 
stimpa galvijai.

Visai tokis pat streikas įvy
ko dabar Italijoje Ferraros 
provincijoje, kur komunistų 
profesinė sąjunga paskelbė že
mes ūkio darbininkų /Streiką, 
reikalaudapia pakelti atlygini
mą. Savininkai buvo užklupti 
pačiame darbymetyje. Jie tuo
jau leidosi į nuolaidas ir di
džiąją reikalavimų dalį pareiš-

Spaųda aiškiai pasidalino 
tuos konflikto reiškinius ver
tindama. Viena dalis pareiškė 
pasitenkinimą, kad atstovavi
mas Bonnoje, ir taip jau ilgai 
nudelstai, pagaliau imamas 
tvarkyti. Vliko žygis čia buvo 
paremtas ir pasveikintas. Ant
ra dalis mėgino tą atstovavi
mą nuvertinti, tvirtindama, 
kad tai esąs tik Vliko nusipi- 
ginimas, nes jis nusileidžia į 
vietinį bendruomenės komitetą, 
arba Vlikas net uzurpuojąs tos 
bendruomenės funkcijas netei
sėtai.

Dar griežtesni ir stipresni 
Lozorai- pasisakymai kilo paaiškėjus 
iai tauti- Lozoraičio “protestui”. Prieš Dr. Karvelio paskutinių pa- 

Lozoraičio Lietuvai žalingus reiškimas dar griežčiau ape-

Atar- ^Irarių tartas skaitomas ' Nw> pirmojo pasaulinio, karo Anglijos. Vienas Velazųuezo 
-Bilijonais, Anglį ja tik 39. Kai pabaigos tik 6 naujtem žmo- paveikslas iškeliavo į Ameriką 

paskutinių -kartu buvo prieš nėm pamsekė nųp>dytr«aavb 74.000 svarų. Rembrandto 
turtą septyniais skaitmenimta vyro paveikslą pardavė į Aus- 
Po paskutiiiio karo ‘tik du trati ją už 37,000 svarų. Kem- 

brandto autoportretą atgriebė 
Olandija už 21,000 svarų. Iš-

TH£ TRUTH ABOUT THE 
THREAT OF BOMBING 

TO THE UNITED STATES
į Our govemment has warned that 89 U; S. 

cities could be borfibed in a single day, leav- - j 
ing more than 11,000,000 dcad or wounded. j 

i These facts constitūte a major threat to our. 
į. nation and to you as an individual. You can 
F1 help prcvent this catastrophe by vohmteer- 
l irig to serve two hours a week as a civilian 
1 plane spotter in the Ground Obscrver CorpU. ' 
L Joni the Ground Obsęrver Corps today. Call ' 
F or write Civil Defense.

WakeUpf Sign (/p/ Looft Up/

Tada policijos prefektas šau
kėsi Bolonijos įgulos karinio 
komendanto pagalbos. Genero
las Zaniboni išrinko iš save ar
mijos vyrus, kilusius iš kaimo 
ir išmanančius apie gyvulių 
ūkį. Ten buvo vyrų iš Sicilijos, 
Kalabrijos, Toskanijos ir vHe- 
rinorių priežiūroje >o® komtn- 
diravo galvijų gelbėti į Ffr- 
rarą.

Taip gyvuliai buvo išgelbĮti, 
iki streikas pasibaigė. |

Italijos nekomunistinė spfti-



Nustebo dailioji karalaiti, 
kai savo akimi pamatė Arka- 
zarį. Ji nežinojo, ar jai akys 
meluoja, ar sumelavo žmonis, 
kurie kalbėjo, kad šia bteurios

S8J5O

Paliepi karalaitė tuojau at
nešti tuos indus, kuriuose lai
komas yra geriausias kara
liaus vynas. Jie buvo dulkėmis 
aprikę, drėgni, apipeliję.

Vieną atidengus ir paraga
vus, karalaiti pašino, kad tik-

Indas, kuriame karalius 
laiko geriausią vyną

Raski man tokį vyrą, kuris 
būtų vertas, kad aš už jo te- 
kėtaų.

Kaip jos veikia ir kokie jų 
veikimo vaisiai, parodo vienas 
konkretus tokios vadybos vel
iamas Bremeno mieste.

rybinį barą, kaip j variau ir 
laisvoje Lietuvoje begyvenda
mas. Kaipo universiteto profe
sorius galėjau savo paskaitose 
reikšti mintis ir pažiūras, me
keno nevaržomas ir nekontro
liuojamas, nes čia kiekvienas 
naudojam pilna ir neribota 
laisve reikšti savo pažiūras 
raštu ir žodžiu. Netikėkite ko
munistams, kurie joms kalba, 
kad Amerikoje laisvas imtis 
yra suvaržytas ir kad 8a žmo-

— Ar tu esi tasai garsusis 
Arkazaris, kurį žmonės laiko 
visų gerbiamiausiu ir išmintin
giausiu vyru, nuvargusiųjų 
linksmybė ir nuskriaustųjų pa
rama vadinami?— Jūs, kurie esate visų iš- 

mintigiausi ir giliausiai moky
ti !Aš jus visus sušaukiau tam, 
kad surastute ir man nurody- 
tute vyrą, kuris yra visų ge
riausias, išmintingiausias ir 
gerbiamiausias, jog aš galė
čiau ji pavadinti savo sūnumi 
ir pavesti jam valdyti mano 

atidaVus jam per

-— Pasakyk man, nksiati ka
ralaite, ar esi mėginusi geriau
sių ir saldžiausių vynų, kurie 
yra tavo tėvo rūsyse?

— Netik esu mėginusi, bet

An;e nusiaunakti nolicij‘8 
automobilis privažiuoja prie di
delio restorano Bremeno mies
to pakraštyje, parke. Iš jo išei-

Kai Arkazaris išvažiavo iŠ 
Irs raliams rūmų, nuėjo karalai
te į tėvą ir klausė jį, kokiuose 
induose laikomas geriausias 
vynas.

— Kokiuose? — atsakė ka-

apsiaustėlio pasiimti, ir polici
ja ją ir jos draugę nuveža na
mo. Porai dienų praėjus jau
nimo globos atstovas išsikalba 
su abiejų mergaičių tėvais. ,

— Garbingasis karaliau ir 
mums Dievo skirtas valdove! 
Visi mes, čia susirinkę, s ilgai 
svarstėme ir visi sutikome, kad

~ Tiesą kalbi, ir aš turiu 
surasti tau tokį vyrą, — tarė 
jai tėvas ir didžiai susirūpino. 

Tris dienas gąlvojo/karalius, 
o sū juo visi jo mimsteria ir 
tarėjai, kaip surasti tokį vy- karalystę, 
rą, kurio reikalauja karalaitė, žmoną savo dukterį, nors jis 
Begalvodami sumanė ir nutarė būtų ir negarsios giminės, ne 
sušaukti visus, kurie yra iš- karaliaus sūnus, bet paprasto 
mintingianm ir kurie giliančiai sodiečio vaikas. Kadangi jam 
mokyti, kad jie surastų ir nu- teks valdyti visą šalį, kurią aš dis jo tyra ir žmonėms meOės' 

rodytų vyrą, kurį karalius, sau • valdau, tai jis turi būti dargi kupina ir rami, kaip giedrios_____ _________ _ _______ * _ __________ ĮrpĮ . _______________________________
geriausios širdies, kad žmo- dienos rytą padangių erdvės. Arkazarį pasiuntinius ir gau- <toroe, išminties ir nn^te žmo-
nėms pikta nedarytų, lengvai garbingasis karaliau, sias dovanas, kviesdamas jį at- nėms gali Hiti Mirte negnrfm? mtm tėvas, galingaate bare-

silankyti jo namuosna, kaipo Kaip galėjo Visagalis Viešpats liūs,- gali laikyti vyną, kurį jte 
svečią... apgyvendinti tokią kiblią sielą gerte, jeigu ne aukso induose?

tokiame tauriame kūne?! Ar — Nėtata PMiktenslri, kad 
nepadeda gi žmonės brangiau* tikrai sufinotai ir man pasaky
siu sau daiktų gražteustaosna ti galėtai.
induosna?.. ~ Gonti, ai patinsta, —

: ~ taDoaiti tvarko Betektas KmbMM» V^r. red. & Statate
* AtBatošatae Ir kDrMpondenęįj&s redakcija taiso savo nnodHūra. Nenandott 
■bedate! saugesni Ir smBnaml tiktai autoriams preSant. Pavarde paifra 

‘ fe**5 atrajotai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Ut skelbimu turi
nt * kata redakcija neatsaką • .giasi visur išbraukti mano

ŽĮiį^Į— i. -< ----------------------- ! 1 ■ vardą ir pavardę kaiį> tokįp
rašytojo, kuris apdainavo did- 

Kersteno komisija gožta . vyrišką lietuvio s^ąžttbūti-
y J v ~ nėse kovose per .ištisus amžius

' ■< Kersteno komisija darbą Europoje baigė. Dalis komisijos už savo laisvę, už savo kraštą 
jau grįžo; pats pirmininkas netrukus taip pat grįžta. Po atos- ir jo nepriklausomybę, bet ma- 
togų apklausinėjimas būsiąs tęsiamas Amerikoje. Tuo pačiu nau, ' 
n^tu bus išleista antra liudijimų knyga. kad šių dūmų žiauriam oku-

į tavo klausimą, kai tu sužino
si ir man pasakysi, kame, ko
kiuose induose, tavo tėvas lai
ko rūsyse geriausius savo vy
nus.

Pasakęs tai, jis atsisveikino 
su karalaitė ir išvyko savo ša
lin, ten, kur darbas ir žmonių 

ant mano tėvo tirabbių. visuo- vargai jo laukė, pažadėdamas 
met stovi geriausias vynas,. grįži po trijų mėnesių, 
kurį vien tik. itaaltems dera 
gerti, ir ne kartą esu > gėrusi.

— Ar tu žinai, karalaite, 
kame tavo tėvas telkę savo ge- 
ittunus vynuBp Kuriuose m- 
duose?

— Ant mano tėvo skobnių ralius: — Tas, kurį gerte ma-
jfe visuomet būna aukso in- no tarnai, laikomas iš ožkų 
duota o geriame jį tikro krikš- odų dumplėse, o tą, kurį aš 
tolo, auksu padabinto, taurė- geriu, laikome moliniuose in- 
mte. ' duoee.

išgirdęs tuos žodžius, bet pa- visi gerina, kaip doriausią' ir 
galvojęs tarė: išmintingiausią žmogų. 1

Paskui, kai išėjo karalius, — Einam visi į karalaitę, ir Npgalodama patikėti kitiems,
užsidarė didžiausioje karaliaus ten pasakykite jai visus tuos pąsiklausė jį patį: 
rūmų menėje, svarstė ten dvi
dešimt ir vieną dieną. O kada 
dvidešimt antrą rytą patekėjo 
saulė, atėjo jie visi į karalių ir 
taip prakalbėjo:

— Ai esu Arkazaris, atsa
kė jb karalaitei. Bet ar laiko 
mane žmonės risų išmfatin- 
giausiu, nuvargusiųjų linksmy
be ir nuskriaustųjų pūtima va-, 
dindami, aš nežinau. Jei žmo- 

kaip auksas, per ugnį praėjęs, tai^ jie klysta,
kuro siela, kąip žydrios dan- nes ^“P 
gaus erdvės! — Tai tavo kilnumas taip

Ir prašė tėvą karalaitė, kad kalba — tarė jam-karalaitė.— 
siųštų pasiuntinius ir kviestų Tavo žodžiai' liudija, kad žmo- 
Arkazarį viešnagėn į savo na- nės tiesą apie tave kalba. Bet 
mus.

Visi, norime, kad Kongreso surinktoji medžiaga greičiau 
virstų kaltinamąja medžiaga sovietiniam nusikaltėliui prieš 
žmoniškumą teisti. Bet praktiškai to nebus, kol nusikaltais' 
yra laisvi ir savo nusikaltimus toliau tęsia. Kersteno komisijom 
surinkta medžiaga guls* šalia bylų apie Katyno žudynes, apie 
priverčiamųjų darbų vergiją.

”0 valandos įlašina aplanko 
jau kitą restoraną. Prie durų 
užrašas: “privati pramoga”.

fNukėlta į 4 psL)

Ta prasme Kongresas Kersteno ir kitų komisijų tyrinėji
mais paruošia kelią, kuris bolševikinį nusikaltėlį veda į Niurn
bergą Nr. 2.

gėdos nedarydamas, galėtų pa
vadinti savo sūnumi, ir pavesti 
jam visą karalystę valdyti, ati- daryti galėdamas, 
davus jam, kaipo žmoną, savo 
dukterį, dailiąją karalaitę.

Kaip nutarė, taip ir padarė. 
O kada susirinko karaliaus rū
muose visi, kurie buvo toje ka
ralystėje išmintingiausi ir gi
liausiai mokyti, išijoį juos ka- 
ralius te taip prakalbėjo:

Laukiant dienos, kada tautų grobikai, žmonių žudytojai 
nusikaltėliai prieš žmoniškumą turės stoti prieš baudžiamą] ' 
teismą, negalima nepažymėti ypatingos JAV Kongreso reikš 
mes. Dabartiniu metu jis yra veik vienintelė pasaulyje tribūne 
kurioje pasiskardena laisvas nesuvaržytas balsas, vertindamr

- įvykius.. Kongreso tribūnoje tie įvykiai vertinami pagal są^n 
i žmonių, kuriem brangūs yra pagrindiniai žmogaus idealai 
laisvė, teisingumas, žmonių meilė. Dėl to iŠ čia nuskamba 
užuojauta pavergtiem, susižavėjimas kovojančiais kraštais; pa
smerkimas nusikaltėliui, reikalavimas nutraukti visus su juc 
santykius ir tt.

žodžius, kuriuos man kalbė
jote.

Ir nuėjo jie visi, karaliaus 
lydimi, į karalaitę ir papasako
jo, jai vira, ką buvo karaliui 
rakę. O kada ji išklausė jų žo
džių, taip prabilo:

Jūs man netiesą pasakėte, 
visų išmintingiausiej ir, giliau
siai mokyti vyrai! Ar gal jūs 

sias yra Arkasaris; karia valdo J“
1,11.1!. S1”®? Kaip gab būti baunossaw karaba^ vardu getinią- išvai2dos šird,

ją šalį. Visų dorų n* išmintingų 
žmonių tarpe jis yra. doriausias 
ir išmintingiusias, ir nėra kito 
vyro, kurte tuo atveju būtų 
jam panašus. Jo riete gūi, kaip 
tos, bedugnes jūros, kurias 
tinemės vadina Mirusiomte. šte-

1&50 Brooklyn, N. Y. 
U3JS0 . Puri metu-----
taSO IHstaayje---------

ritas Universitetų — į Penn- \
iylvanijus Universitetą Phila- Pirmoje eileje tenka punmfltt 
delphijoje. šiame universitete tikslus aprašymas įvy

kių, surijusių su pirma bota~ 
vikų Lietuvos okuparija, tų 
įvykių, kurių buvau liudininku. 
Tų aprašymų dalis buvo at-* 
spausdinta laikraščiuose, visu
moje gi patrikti Nepriklauso
mos Lietuvos Atstovybė Va
šingtone ir, be abejo, ten išdės
tyti faktai yra naudojami ko
voje už Lietuvos išlaisvinimą.

nė ja, - apiplėšinėja; šešiolikme- įstatymas draudžia jaunimui 
čiai - septyniolikmečiai naktim iki aštocmiotibM metų po 
moteris užpuldinėja; trauki- tam tikros valandos lanky
liuose ir gatvėse praeivius už- tis restoranuose, šokių 
kainnėja, viešąjį turtą gadina, salėse te gatvėse. v prakalbina, paklausia amžiaus, 
ištempia net policininkus iš jų Bet viena yra toteyktes iš-' ^paprašo dokumentų. Taip, gi- 
tarnybinių automobilių ir ap- leisti, kita tas įvykdyti. Tpa- mus 1938. Vis labiau rausda- 
daužo... tingai sunku dideliuose mies- ma, mergaitė pasisako, kad ji

Vis labiau imama įžiūrėti, tuose, uostų miestuose, kur esanti čia netoliese gyvenan- 
kad yra didelis judėjimas ir daug čio mėsininko duktę; kad ji čia
tai vaisius “aukiė.teno”, pa- jaunimui pagundų. Nuo 1953 naktiniuose, šokiuose esanti 
grįsto teorijom, kurios pa- metų kai kuriuose Vokiz4i'o- sviri: kad tėvai nano,
fieka jaunimą augti kaip ^ie^tuose dėl to veikia prie po- jog ji išėjo draugės vard:nių 

girioje medelius. Hdjos vadinamos jaunimo glo- švęsti. Paskui ji nueina savo 
Senoji prancūzo Rousreau bos vadybos.

teorija tebedaro stiprios įtakos 
Ažnerikos auklėjimo teorijom, 
skelbdama, kad žmogus iš pri
gimties esąs geras ir reikia 
’eisti jo prigimčiai laisvai 
aikštis.

Europoje toji teorija seniai 
atgyvenusi. Ten nuo jaunimo 
nori pašalinti tas aplinkybes,

na trys- policijos valdininkai, 
apsirengę civiliniais drabužiais. 
Jie nežymiai įsimaišo į šokan- 
čiųjų eiles. Jų uždavinys —■ 
nustatyti, ar čia nėra jaunes- 
nių kaip 18 metų.
“Ta kamputy gifiai dekottuote 
su ružava suknyte — atrodo 
nebus daugiau katy šešidėkos**/ X 
prabyla vienas pareigūnas ra- 
vo kolegai- Tąs pritaria. Tada

prieina drauT'š^a*

seks palaužti lietuvių tautos ir 
užslopinti laisvės troškimo. - 

Komunistai mano veikalus iš
braukė iš lietuvių literatūros 
istorijos puslapių, bet aš nea
bejoju, kad mano sukurtų vei
kalų neužmiršo ir neužmirš tie 
Lietuvos sūnūs, kurie didžiuo
jasi savo tautos didvyriška 
praeitimi. Iš tos praeities, ap
dainuotos “Dainavos šalies pa
davimuose”, “Šarūne”, “Skir
gailos” dramoje ir kituose ma
no kūriniuose, jie semia jėgas 
tolimesnei kovai už Lietuvos 
laisvę ir teneabejoja, kaip ne
abejoju aš, kad Lietuva atgaus 
laisvę, kaip ją atgavo po pir
mojo pasaulinio karo.

Likimo priverstas aple'sti 
savo kraštą, kaip ir daugelis

prileisti vaiko, kuris dar nesu
pranta, ką tie dailei reiškia. 
Šito siekdamas, Vokietijos par
lamentas prieš kelis metus pri
ėmė jaunimo globos įstatyipą. 
Tas

Amerikoje esu čia parašęs 
apysakų, iš kurių 
“Pagundoje” vtaduojama, 
kaip ir kokiu būdu Marirros 
komunistai patraukia savo pu
sėn te laisvojo pasaulio atvy

kusius į Tarybų Sąjungą 
žurna&stuą

ypač tuos, kurie anksčiau bu
vo pasireiškę kaipo komunisti
nės ideologijos priešai Gausiai

nės prievartaujami ir persekio
jami dėl savo pažiūrų te idėjų.

Savo paskaitose apie lietuvių 
ir lenkų, o iš dalies ir rusų li
teratūras naudojausi kiekviena 
proga paryškinti Lietuvos di
dingą praeitį, josios didvyriš
kas kovas su rytais te vata- _ 
rais dėl savo laisvės ilgų am
žių bėgyje.

Stengiausi sukelti klausytojų 
užuojautą komunistinės Rusi
jos okupuotų kraštų gyvento
jams, pasakodamas apie rusiš- ' 
kų komunistų klastas, begėdiš
kai skleidžiamą melą, žiauru
mus, deportacijas ir vietinių 
žmonių fizinį naikinimą, kad > 
tokiu būdu paruošus vietų tų 
kraštų kolonizacijai mongolais 
ir rusais. Vienu žodžiu sakant 
— stengiausi, pateikti jaunie-

Kersteno komisija grįžta
r.; - Kersteno komisija darbą Europoje baigė. Dalis komisijos 

jau grįžo; pats pirmininkas netrukus taip pat grįžta. Po atos
togų apklausinėjimas būsiąs tęsiamas Amerikoje. Tuo pačiu 
metu bus išleista antra liudijimų knyga.

Iš to, kas buvo skelbiama apie komisijos darbą Europos 
spaudoje, matyt, kad ji bus kitokia. Joje bus ne tik pabaltie- 
rių liudijimai. Pirmoje vietoje atsidurs lenkų, ukrainiečių pa
rodymai; pabaltiečių kaiptik -— gal bus silpniausi. Tektų ap
gailestauti, kad Altas nerado galima siųsti savo stebėtojo su 

* komisija, kaip tai buvo padaryta pernai.
Bus ir antras skirtumas. Pirmoje liudijimų knygoje pabaL 

tiečiai stipriai parodė sovietinį smurtą, klastą valstybes už
grobiant ir sadistinių priemonių sistemą žmones kankinant 
ir likviduojant. Tačiau ten buvo maža paryškintas tautų pasi
priešinimas okupantui Europos liudininkų parodymuose kaip 
tik šitas momentas labiau paryškintas. Liudininkai parodė, — 
ir tai pažymėjo komisijos pirmininkas spaudai — kaip nepa
lankumas sovietiniam režimui visur yra didelis, pasipriešini
mo židiniai yra gyvi. Tai yra ženklas Amerikai, kur reikia di
džiausios atramos ieškoti kovoje su barbarybe.

Apie lietuvių pasipriešinimą gyviausią liudijimą davė bu- 
yęs MVD pulkininkas Burlickis. Jis pažymėjo, kad reikėjo iš
tisas divizijas mesti pasipriešinimui Lietuvoje laužyt, kad “ban
ditų mirtis už savo krašto laisvę” darė didelį- įspūdį patiem 
Sovietų kariam.*

rinys pavadintas
‘Dangaus te žemės sūnūs”, c 

vaizduoja Kristaus gimimo ir 5: 
jo gyvenimo šiame pasaulyje ? . - J 
laikus. Tada, kaip ir dabar, dį- '7. 
desnės ir mažesnės tautos bu- f? 
vo pavergtos, išnaudojamos, . \ 
prievartaująmos ir žudomos. 
Tada, kaip ir dabar, pavergtie- A 
ji, nusivylę žemės jėgomis, 
laukė išganymo tik iš dangaus 
Galybių Viešpaties, taip iabar J 
laukte visos krikščioniškos

vnffindavni ir dĮAeĮųia pinigilS 
įsiūlydami, sugebą tūta žurna
listus paversti tavo agentais, 
pakišti jiems Maskvoje komu
nistų pagamintus straipsnius, 
kuriuos vėliau tie žurnalistai 
sktibia savo krantų laikraš
čiuose savo vardu, iširdami 
tokiu'būdu Maskvos komunis
tų laimė>mus, pasiektus viso
se gyvenimo srityse, kuriuos 
$e neva savo akimi esą ihatę.

Daug laiko esu panaudojęs 
sukurti veikalui, kurio Fėja 
seniai gyveno mano sieloje, tautos, sunkaus kamunistinio 
Dirbau ištisus metus, gyven- bato. prislėgtos, prievartauja* 
damas Austrijoje ir čia, Ame- mos, žudomos, tremiamos...

Aš ATĖJAU OA TIK PERM| KART| PASIŠOKTI
Bremeno miestas atpratina jaunimą nuo naktinio pasilinksminimų

Amerikoje vis garsiau kelia- kurios jo prigimtį gadintų, 
mas balsas dėl jaunimo. FBI Prie peilio ir nuodų nenori 
direktorius paskelbė, kad kri
minalinių nusikaltimų skaičius 
jaunimui tenka didelis ir didė
jantis. Laikraščiuose aprašinė
jamos jaunimo gaujos, kurios 
viena su kita kovoja, užmuši
nėja,-apiplėšinėja; šešiolikme
čiai - septyniolikmečiai naktim 
moteris užpuldinėja; trauki
muose ir gatvėse praeivius už 

Į kainnėja, viešąjį turtą gadina, 
ištempia net polieminkns iš jų 
tarnybinių automobilių ir ap
daužo...

Vis labiau imama įžiūrėti, 
kad
tai vaisius “auMė.ūmo”, pa
grįsto teorijom, kurios pa
tieks jaunimą augti kaip 

girioje medetius.



Aš ATĖJAU ČIA TIK PIRMĄ KARTĄ PASIŠOKTI

Lietuvių Susiartinimo Švente

STOVYKLOS
UŽBAIGIMAS

11:00 vai. Šv. Mišios, Marijos Mėty procesija

4:30 vai. Mergaičiy stovyklos pasirodym

Rieda ašaros per veidus, 
Verk kiekvienas Betavys, 
Vaida jų visa tėvynė. 
Nes gyvų jau nematys.

Lauke tėvas Nemunėlis, 
LaukS Neris, Dauguva, 
Ir Šešupė, ir IMbysa, 
LaukS visa Lietuva.

Ir sulauki minių minios 
Perskrendančių orlaivių. 
Nusileido jfe lies Kaunu 
Ir iškėlė du karsta.

Ui Atlanto vandenyno, 
Prie tėvynė* Uetavos, 
tavo Darine ir Girines, 
Skauda Aird| mūs tautos.

paskutinį spalio mėn. sekma
dienyje, organizavimo darbu 
jau pafim tempu vyksta. Fede
racijos sekretorius Susivieniji
mo* seimo metu tuo klausimu 
kalbėjo su daugeliu delegatų. 
Žymi veikėja Baltrušaitienė % 
Scrantono, Pa., buvo tikra, kad 
jų klebonas preL Miliauskas ir 
šventės organizavimui pritars 
ir leis aukų parinkti. Seno dar
buotojo Svirsko iš Worcester 
žiniomis klebonas A. Petraitis

Rezervacijas viešbutyje iš 
anksto padarykite arba per 
seimo rengimo komisijos pirm, 
prof. A. Damušį, 1429 Ę, 93 
St., Cleveland, Ohio, arba per 
Federacijos sekretorių, 1644 
Wabansia, Chicago 22, UI.

gėrėjosi Pauliukonio veikla, gir
di, su tokiais ateiviais lengva 
ir dirbti. Iš kun. Dagilio, Det
roite, — į visuomeninį veikimą 
jis pilnai įsijungęs, — teko pa
tirtį, kad Detroitas organizuo
ja grandį jozinį Kristaus Kara
liaus šventės minėjimą. Iš ten. 
šiais metais lauksime ir aukų. 
Kun. V. Dabušis, gabus ir pa
sišventęs veikėjas, patvirtino,

N. PR. SESERŲ SODYBOJE 
PliTNAM, CONN.

Kalifornijoje
Mums džiugu, kad tolimoje 

Kalifornijoje Los _ Angeles 
mieste, Federacijos skyrius, 
kuriam vadovauja Vincas Kaz
lauskas, 10207 S. Haas Avė., 
Los Angeles, Calif., yra gyvas 
ir veiklus. Pereitais metais į 
mūsų pakartotiną kvietimą or
ganizuoti Kristaus Karaliaus 
šventę iš ten niekas .neatsakė, 
šį kartą, tikimės, kad ta reikš
minga diena ten labai gražiai 
praeis. - Esame dėkingi uoliam 
visuomenininkui, vietinio Fede
racijos skyriaus sekretoriui, 
Juozui Kojeliui, kuris prisiun
tė visų Los Angeles lietuvių

Philadelphia, Pa.
PreL Valančiūno rūpesčiu 

atgijo Federacijos skyrius Phi- 
ladelphijoje. Jo žymi darbuoto
ja O. Unguraitė centrui jau 
prisiuntė 19 dol. nario mokes
čio. Gero pasisekimo Philadel- 
phi jai, organizuojant Kristaus 
Karaliaus šventę, siunčiant de
legatus į seimą. Tenka pažy
mėti, kad pereitais metais preL 
Valančiūno dėka mes iš Phila- 
delphijos gavome didžiausią 
auką — 500 dolerių. Jie neat
siliks ir šiais metais.

Aukos tono 3 skyr. 10 doL; Detroito
Malonu priminti, kad šie Fe- 4 skyr. 10 doL; New Yorko 

deracijos skyriai prisiuntė ir apskritis 13 dol.; LoweL Mass., 
stambesnių aukų: Brockton, skyr. 10 doL; Rochester, N. Y. 
Mass., 113 dol. ir 75 centus; 
Cambridge, Mass., 55 dol., — 
padėka tų parapijų klebonams: 
preL Strakauskui ir kun. Juš- 
kaičiui, taip pat skyrių valdy
boms. Iki malonaus pasimaty
mo seime.

Negalime tylomis praeiti ir 
pro kitus Federacijos skyrius, 
kurie, prisiųsdami nario mo
kestį, parodė didelį uolumą: 
Cicero 12 skyrius 16 dol.; Bos-

CHICAGO AMERICAN dienraštis, liepos 6 laidoje, įsidėjo St Piežos straipsnelį apie 4 bu
vusias tremtines lietuvaites su didele fotografija, kai jos lankžsi. Hawthom-Mellody Farm 
Zoo, Libertyville, III. ši iškila buvo dalis Liet. R. Katalikų Federacijos konkurso laimėtojoms 
paskirtos premijos. Kaimo ūkyje mergaitės ap žiūrėjo laukinius ir naminius gyvulius ir pri
siminė praleistą kūdikystę gražiosios Lietuvos kaime. Iš kairės Teresė Tumosaite, Ona Kos- 
monaitė, Stasė Jonikaitė ir Birutė N ov i kaitė.

1933 m. išakridę liepos 5 d. iš New Yorko, 
Darius ir Girėnas, visai netoli nuo savo 
tikslo — nuę Lietuvos žuvo liepos 17 d. 
ankstų rytų apie pirmą valandą Kuhdammo 
miške netoli Soldino. • “

šios pušelės yra jų tragedijos liudinin
kės. Tai žuvimo vieta, kurioje 1935 m. pa
statė šj paminklėlį.

Katalikų SusivieBįjmp seime, 
kuris įvyko birželio mėn. pa
baigoje Chicago je, buyo liečia
mi ir katalikiškos akcijos 
kala! Federacijos sekretorius, 
sveikindamas seimą, prašė 
dviejų dalykų — skirti šalia 
metinio mokesčio, kurį Susivie
nijimas reguliariai įmoka, ir 
kasmetinę auką. Delegatai pri
tarė. Tenka tikėtis, kad Susi
vienijimo vadovybė tokią do
vaną paskirs ir ją įteiks Fede- Federacijos visus sumanymus 
racijos seime Clevelande. Taip pilna širdimi remia, jis begalo 
pat buvo prašyta, kad visos 
Susivienijimo kuopos talkinin
kautų Kristaus Karaliaus šven
tės pravedimą. Malonu pažy
mėti, kad tuo tikslu seimas 
priėmė, rezoliuciją, kurioje yra 
įpareigojamos Susivienijimo 
kuopos to«e vietose, kur Fede
racijos skyrių nėra, imtis ini
ciatyvos organizuoti Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimus,

Jos groR neparastai ryškiai 
Skelia PULGIO ANDRIUKO 
plunksna premijuotame velkate

sk. 20 dol.; Chester, Pa. sk. 2 
dol; Indiana Harbor, Ind., sk. 
3 doL; “Giedros” korp. Chica- 
ga, 2 doL; Vyčių Marųuettė 
parko sk. Chicagoje 2 doL Iš 
centrinių organizacijų metinį 
nario mokestį paskutiniu laiku 
sumokėjo Moksleivių Ateitinin
kų Sąjunga 10 doL ir Katali
kių Moterų Sąjunga 10 doL Vi
siems ačiū!

dierimių pažymėtinos ir šk» 
aukštonės: Marijos Chicagol 
Šv. Pranciškaus akademija 

. Pittsburghe, §v. Juozapo - Ma
rijos Philadelphijoje. Visos lie
tuvaitės seselės mokytojos 
konkurso pravedime uoliai tal
kininkavo. Jos tad 100 gajau
sių rašinių atrinko ir prisiuntė 
vyriausiai sprendimų komisi
jai, kuri paskyrė 18 premijų— 
9 už konkurso rašinius lietu
vių kalba, kitus 9 anglų kal
ba, 900 dolerių sumoje. Lauk
tina, kad geresnieji rašinėliai 
pasirodytų lietuvių laikraščiuo
se kaip ir “Marian” žurnale.

Kun. P. Cinikas, MIC, 
“Draugo” vyriausias šefas ir 
ALRKF jaunimo* direktorius 
daug pasišventimo parodė, or
ganizuojant šį konkursą. Sta
sys Pieša, ALRKF pirm., ang
liško dienraščio “Chicago Ame
rican” religinio skyriaus re
daktorius, yra to konkurso su
manytojas, jis suorganizavo 
jam ir lėšas, vadovavo premi
jų paskirstymui. Tektų džiaug-

Polici jai tenka kai kuriuos 
atvejus individualiai svarstyti 
ir išeities ieškoti. Sakysim, sy
kį suėmė penkiolikametį duon
kepio mokinį-gizelį. Jis išsipa
sakojo, kad per dieną dirbąs 
12-14 valandų it kad jam vie
nintelis atsigavimas, tai šešta
dienio vakarais išgerti porą 
butelių alaus ir pašokti. Tada 
policija padarė įtakos kepėjui, 
kad tam vaikui duotų žmoniš-

Ir taip polięija aplanko vi- kesnes darbo sąlygas, 
sus jai naŽBrtamim kampelius, 
kur gali būti atėjusio jaunimo, Jau atskiras ^P®8^ — 
kad ‘pažintų jam nepažįstamą kova su mažamečių 

gyvenimą”.

Policija pripažįsta, kad jos 
veikimo vairiai esą surikiai įti
kimi Iš pradžių reikėdavo ke
lių sunkvežimių suimtiesiem 
namo pargabenti. Dabar už
tenka to vieno policijos auto
mobilio.
Procentas tų, kurie buvo antru 

karta užtikti, esąs
paprastai mažas — vos 1,2%.

Policija tvirtina, kad jai pa
sisekė sulaikyti jaunimą nuo 
naktinių restoranų ir šokių ša
bų ne dėl to, kad ji būtų pri
gąsdinusi ir atgrasinusi. Poli
cijos jaunimo globos vadyba 
stengėsi laimėti jaunimo pasi
tikėjimą. Suimtuosius ir veža
mus namo stengėsi pareigūnai 
“apšviesti”, įtikinti, kodą jie 
neturi dalyvauti tuose* nakti
niuose pasilinksminimuose. 
Jaunimo globos jaunimui ir tė
vam per mokyklas ir organi
zacijas surengė nemažiau kaip 
1,60 paskaitų su atitinkamais 
filmai*. Esą apie 50X100 jauni
mo ir suaugusių perėję pa tas

prostitucija.
Bremenas tokia miestas, kuria
me yra pasaulinis laivų judėji
mas. Ir, anot policijos, kada 
pasirodo koks United States 
h* panašūs laįvai, tai susibėga 
pilnamečių ir nepilnamečių 
merginų būriai, kurios garsiai 
nuo kranto jūrininkui šaukia 
savo kainą, o kartais tarp sa
vęs dėl “laimikio” susipeša.

Bremeno policijos veikla lai
koma pavyzdžiu ir kitiem Vo
kietijos miestam.

Mūsų seimas įvyksta spalio 
mėn. 8, 9 ir 10 dienomis Cleve
lande, Ohio, tad Federacijos 
apskritys, skyriai, centrinės 
organizacijos kuo greičiau rin-t 
kitę atstovus, nominuokite 
kandidatus būsimai valdybai. 
Kiekvienas vienetas gali nomi
nuoti iki 9 asmenų. Federaci
jos arimas tari būti istorinis 
ir dalyvių skaičiumi ir nutari
mais. Iš Chicagos bus vyksta
ma net keliais automobiliais.

sustoja silpnai apšviestame čių savininkų sąjunga, su kino 
Tai vienas choras su savo glo- uosto r**”16- ««*<»»»» vi«naii savininkais. Esą pasiekta to, 
bėjais, bičiuliais ir Irt. susime- kambarys šviesiai, kitas "jau- kad

Watertury, Chm. tęs pasilinksminti. Laikrodis «ai” raudonai apšviestas - šiandien paderąs restorano ar
Senas, gausus ir veiklus yra rodo pusiau pirmą. Prikaltu- abudu pilni. Oras - nors pe- . viešbučul. snvMąkM mmta- 

Fedmaciji skyrius Waterte šioje ir prirūkytoje salėje prie Hu piauk. Nukerusi puMika tytoe pandos įmmhmri nete- 
ry Conn. Jam vadovauja žino- stalų kovoja sn miegu devyn- “ka. ™nas ant kito hpdamas. džia toliau pasibkU 
mas katalikiškos ir lietuviškos mečiai ar dešimtmečiai. Ren- Mergaitės apsirengusios pigiai 

gėjai aiškina, kad tai labai ne- * “atvirai”. Pareigūnų »udu- 
A Aleksis. Iš ten gavome šio- kalta pramoga, ir kad nė vie- s’ ak*® graliai pastebi dvi, tris, 
mis dienomis 20 dolerių. Iš no, tur būt, vaiko nėra be tė- Penkias mergytes, kurios dar 
Waterbory -dang tikimės-pni- vų. Taip, čia jau - aiškiai nei^ritusios mokyk- 
kaus Kristaus Karaliaus šven- ta tėvai kalti, . «»*>• Kmviena iš jų tmr-

tės suorganizavimo, ganrios kad taip i^ai laiko vaikus res- ,, v. . ..
katalikiškoj akcijos fondui, torane. Poficija įspėja įsakmiai esanti cia piroią syJq — ate-
daug delegatų Clevelando sri- tėvus ir škuba toliau. J®“®8 P®***11 ;

Po dviejų valandų policija Ir gabena namo, o jų pa
vardes perduoda jaunimo glo- 

i————bos vadybai.



LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS

linrdo šventovėje

REIKIA PASIRUO4TI ATEIČIAI. Vaikai laidžia New Yorko meti 
nftje žaislų parodoje.'

Su vasaros saule užvirė ir 
koplyčios statybos darbai. Iš
augo koplyčios sienos, į jas į- 
simūrijo akmens skliautuoti 
langai. Jau perdengtos ir lu
bos. Vi ’

Marijos Šventųjų Metų Kongresas
NAUJOJE LIURDO ŠVENTOVĖJE, PRANCIŠKONU VIENUOLYNE, Kennebunkport, Ne.

mo par. pradinės Mažyboa ^ 
chitektūriniais planais. Planai 
įteikti miesto savivaldybės 
tybos skyriui užtvirtinti bei k©ę 
lioms statybos bendrovėms są
matą nustatyti. ■-

• Ei.. Simonaitis, Mažosios 
Liet Tarybos prezidiumo pirm, 
ir Vliko narys, birželio-20 <£. 
sugrįžęs į Vokietiją, persikelia 
gyventi į naują vietovę. Jis pa
siekiamas šiuo adresu: (17a)

agentūra DPA, Bonuos “Ge- 
nerakAnzeiger”, “Frankfurter 
Rundschau”, “Darmstaedter 
Echo”, “Die Neue Zeitung”, 
“Neue Zuericher Zeitung” u? 
visa eilė kitų spaudos nrgąnų 
“Stutįtgarter Zeitung” ypač 
drama tiškn laikn Burlickio, 
tarnavusio 668 sovietiniame 
paci^nin apsauginę Įmtatifine,

su įdomia ir įvairia religine bei kultūrine programa

dytos “žmonių masinės depor
tacijos su-muzika.” Tos rūšies 
deportacijų Vakarai ligi šiol 
greičiausiai dar visai nežinojo. 
Vienoje iš -jų ir pačiam Bur- 
lickiui teko dalyvauti. 1944 m. 
nedidelėje Kaukazo kalnų vie
tovėje Novoselskoje totoriai, 
čečėnai ir ingušai buvo 
sukviesti į masines demon
stracijas. Nieko pikto nemaną 
gyventojai susirinko j vėliavo
mis išpuoštą aikštę, visur švie
tė koąiunistų vadų paveikslai, 
orkestras griežė maršus, o in- 
gušų atstovas atvykusio sovie
tų dalinio vadui dovanų įteikė 
puikų totorių žirgą. Tačiau 
vos jį įteikus, į sceną paskuti
nis žodžio tarti išėjo komen
danto pavaduotojas ir čia pat 
paskelbė gyventojams Sov. 
Sąjungos - vyriausybės ir kp. 
sprendimą: visi šios autonomi
nės srities gyventojai turi bū
ti perkelti į kitą TSRS terito
rijos dalį, tačiau kur—nepasa
kė, tik tiek pastebėjo, kad jei

ne, pastebi “Die Neue Zei
tung” (1954: VU. 3). Toliau 
tie liudininkai patvirtino ži
nias, kad tautinės nepriklau
somybės dvasia pagrobtuose 
kraštuose ir toliau tebėra gy
va; kad Ukrainoje ir. toliau už 
savojo krašto nepriklausomy
bę kovoja pogrindinė armija; 
kad komunistai žiūri į pabal- 
tiečius kaip į beviltį reikalą? 
kad pavergtosios Rytų tautos 
tik laukia momento, kada ga
lės nusikratyti savo pavergė
jais. Vadinasi, sprendimas 
apie komunistinį pasaulį yra

Hm. S <L 
tuok* su St»6 Š^revičnlt 
. ♦ ĄrtAižAtaa SL Kod

duodami pietūs, kurių metu 
patarnaus mergaitės skautės 
iš Hartfordo ir Worcesterio.

Jau devintą kartą tokia su
siartinimo šventė rengiama,

3 vai. kultūrinė programa:

Tautiniai šokiai — vadovė 0. Ivaškienė;

prie Panevėžio; Telšių, Taura
gės ir kitur. Burlickis iš Gudų 
buvo pirmą kartą pasiųstas į 
Lietuvą padėti tvarkyti “ban
das” 1944 m. liepos mėnesį, o 
paariau grąžintas į ją iš Ryt
prūsių 1949 m.

.Platų pranešimą apie jo pa
rodymus š. m. birželio 28 d. ir 
lietuvių partizanų kov£ per
davė didžioji amerikiečių tele- parodymus, kaip buvo hyk 
gramų agentūra Associated 
Press. “Neue Zuericher Zei
tung”, įžymus liberalų dien
raštis, taip pat plačiai aprašęs 
Kersteno komiteto tardymus 
ir Burlickio parodymus, 1954. 
VII. 1 ^numeryje pažymi, kad 
nei Kruglovui, nei kjtiems nė
ra ligi šiol pavykę net ir 
ž i sūriausiomis priemonėmis 
šių partizanų įveikti. Partiza
nai, matydami, kad nepabėgs, 
bet nenorėdami išduoti per 
kankinimus kitų, be jokių 
išimčių susisprogdina ar nusi
šauna.

Burlickio pareiškimu, pra
gyvenimo standartas po karo 
smarkiai smuko. Maisto pro- 

' dūktų galima gauti tik Mask
vą^ ir artimiausiose apylinkė
se, kitur tenka jų ieškotis 
juodojoj biržoj. Gyvenimas 
kolchozuose yra baisiai skur
dus, viena karvė tenka net 4 
šeimoms, nors Stalinas jau 
prieš 20 metų pažadėjo, jog 
artimianšiu laiku kiekvienai

vykdęs psho ItifėtiĮ
deportacijas.

Muenchene buvo taip pat 
apklausta visa eilė kitų pa
vergtų kraštų liudininkų, o 
Berlyne — pabėgusiųjų' apie 
100. Buv. lenkų partizaninės 
armijos narys J. Jasinsiti su
pažindino, kaip bolševikai ap
gavo lenkų partizanus: par
dėjo amnestiją, kurie grįšią 
atgal iš miškų, ir net apdova- tum jie būtų teisėti tautos 
nosią, bet paskiau visi, nepai- atstovai? Liudininkai atsako: 
sant pažadėtosios “amnesti
jos”, buvo sukišti į kalėjimus. 
Visa- eflė ukndriiečių tiądijo 
apie baisųjį badą Vkramoje 
1932—1938- m., per kurį buvo 
nuvaryta | aną pasaulį apie 5 
mik žmonių. Kaip gyvi prieš 
tardomosios komisijos narius 
iškilo ukrainiečių žudynių Vi- 
nicoje ir visa eilė kitų šiur
piausių vaizdų. Buv. Ukrainos 
Tautinės Respublikos žemės 
ūkio min. M. Kovalevskij nu
švietė taktiką, kokios bolševi
kai laikėsi smurtu sunaikin
dami nepriklausomos Ukrai
nos palikimą 1919—1920 m. 
Tačiau tautos pasipriešinimas, 
nors ir pakeitęs savo formas, 
vyksta toliau. Gudų Tautinės 
Rados pirm. M. Abramčikas 
nušvietė, kaip bolševikai už
grobė ir t sunaikino laisvąją 
Gudų respubliką ir naikina 
toliau gudų tautą.
Londone buvo apklausta 37 

partizanus Berija tada vę. Nors sovietinis režimas yra nušautas vietoje. Kaip prie- liudininkai, tarp jų buv. ru- 
savo pavaduotoją Krnglova. susilpnėjęs, bet būtų klaidinga žaštį, kodėl tokių masinių de- munų karičfiiis Mykolas, gen. 
dabartinį Sovietų vidaus rei- manyti, kad jis jau netrukus portacijų buvo imtasi per 24 Andere ir kt Tiek ankstesnie- 
kaių .ministerį, pasiuntė vado- subyrės. Bolševikams jokia valandas, komendanto pava-

“Muenchener’' Merkur” Nr. 
154/54 išsamiau išdėstė Komi
sijai duotuosius kazoko Grigo- 
rij Steponavič Burlickio, bu
vusio MVD pulkininko, paro
dymus apie masines deporta
cijas ir Lietuvos partizanų 
tnkiktnimą. Jis pats 1944 m. __ ____ . . . .
dalyvavęs kovose prieš Lietu- šeimai bus parūpinta po kar- įsakymo, neklausys, tai bus
vos

Weinheim, Bergstrasse’, Post- . 
fach 233.

• Vokietijoje prie Schries- x
heimo liepos 15 d. pradeda sto- 
vyklauti skautai. Stovyklos J 
sutelks apie 120 jaunimo. Sto* . 
vykią remia Baltas. t:

• Vargingiausia tremtinių 
stovykla yra netoli Ulmo, Vo- > 
kieti jo je, Oberer Eseteberg. 
Mediniuose barakuose čia gy-^; 
vena 101 lietuvis; daugiausia/ 
vargšai, našlės su vaikais, li-ž/ 
gotos šeimos ir invalidai. Čia' 
visi lietuviai apsirengę , tik
tai Balfo drabužiais, nes patys ? 
drabužių nusipirkti neįstengia. 
Vokiečių teikiama parama yra 
tokia maža, kad jos neužtenka 
vaikams pienui nupirkti. Sto
vyklą neseniai aplankė Balto 
pirmininkas kan. J. Končius.

• N. Zelandijoje Baltų klu- 
bas surengė įspūdingą tragiš
kojo birželio minėjimą. Sveiki
nimus atsiuntė miništeris pr- * 
mininkas HoHand ir kiti mims- 
teriai, opozicijos vadas W. 
Nash. Iš svečių kalbas pasakė. 
Latvijos garbės konsL J. F. 
Meckley, N. Zelandijos vietos 
Raud. Kryžiaus pirm. Dr. K. 
MacCormick ir kiti. Minėjimą 
plačiai aprašė angliškoji vietos 
spauda.

aiškus Kokias iš to 'reikia pa
daryti išvadas — tai jau ne 
komiteto reikalas. Jis tik ren
ka faktus ir juos juridiškai 
apdorodamas, pirmininko žo
džiais tariant, padarys priei
namus amerikiečių tautai ir 
visam laisvajam pasauliui. O 
tų reikalas padaryti iš to visas 
reikalingas išvadas. Paskiau
siu komiteto pirmininko Kėrs- 
teno pareiškimu spaudai, per
duotu vokiečių oficialios tele
gramų agentūros DPA ir kt. 
agentūrų, komunistų valdo
mam žmonijos trečdaliui vis 
tiek kartą išauš laisvės diena.

Kongresas prasideda rugp. 13 d. 7 vai. vakare. Bus turininga ir įvairi programa, 
jei negali dalyvauti per visas dienas, atvyk batinai bent paskutinę dieną, 
RUGPICCIO15 D, NES TOJI DIENA BUS KARTU IR TRADICINĘ

Lietuvių dienai koplyčia
PUTNAM, CONN.

džiagą, sudalė f. J. McTlgue, 
E. M. O’Connor, Alten ir 
Webth Mpenęhene tordomasis 
apklausinėjimas buvo pradė
tas birželio 23 d. šipie tardy
mus plačiai informavo radi
jai, spauda, filmų ir televizi
jos apžvalgos.

Iš lietuvių Kandis Dranga 
ir Pranas Valiulis suteikė ži
nių, kaip buvo pravesti Lietu
voje “Liaudies seimo” rinki
mai, ir kitos aktualios komi
tetui medžiagos. Ats. pulk. K. 
Pranckonis davė savo parody
mus raštu, buvo JAV konsu
lato notaro ten pat prisaik
dintas, ir jo parodymai buvo 
įteikti komitetui Kiti parody
mai, patvirtinti amerikiečių 
notarų, komiteto taip pat 
priimti. Iš estų vertingų žinių 
apie Estijos ir kt. Pabaltijo 
valstybių sudarytąsias su So
vietais sutartis suteikė pasku
tinis estų užsienio reikalų mi- 
nisteris K. Seltere ir Laisvo
sios Estijos buyusis ministeris 
Maskvoje A. ReL

Kaq> naikinami Lietuvos

i sH



HARTFORD, CONN. StP

TAUPYKITE PAŠTO
Uždirbkite

GENERAL SAVINGS
2216 South Cicero Avė.

IKI 810,000

ūma būtų padengti būtiniau
sias išlaidas. Dabar vykdomas 
jos rėmėjų vajus. A. Juknevi
čius ir broliai B. R. Veitai iš 
So. . Bostono yra pirmieji me
cenatai, kurie atskirai padengė

Kitchen & Bathroom Fixtures 
Ali work done by Experts

Atidarydamas programą, jos 
iniciatorius ir vedėjas P. Viš
činis dėstė, kad "visuomeniniai 
ir kultūriniai reikalai, lietuviš
kumo puoselėjimas ir ugdy
mas, ypač jaunojoje mūsų kar
toje — tai mūsų programa, 
kuriai stengsimės burti visas 
kūrybines jėgas”. Ligšiolinė 
veikla tai patvirtino. Per trum
pą laiką programoje jau kelis 
kartus reiškėsi mūsų jaunimo 
organizacijos, solistai (St. Lie
pas, St. Daugėlienė), rašyto
jai (B. Brazdžionis, St. San
tvaras, A. Gustaitis), aktoriai 
(H. Kačinskas, A. Gustaitienė)

K. Šukienė jau 6 indai su
maniai kuopai pirmininkauja. 
Jos padėjėjos yra B. Ašmon
tienė, K. Klimienė irJ.'Bun- 
donienė. Stasei Strazdienei su-

frąjį šeštadienį.
Muz. M. čižauskienei būre

lis jos balso studijos mokinių 
birželio 26 suruošė malonią 
staigmeną. Mokiniai su moti
nom ir vaišėm nešini atsilan
kė Cižauskų rezidencijon pa-

— Kur tamsta eisi? Pono 
Kitokio nėra namie.

— Suprantu, jis dūmu pro 
langą išrūko. Prašau perduoti 
mano giliausią užuojautą po
niai Kitokienei. Vargšė, našlė 
paliko... Gal jau turi ką nu- 
sižiūrėjusi?

- Pakvaišėli! — cyptelėjo 
tarnaitė duriančiu balsu ir 
iš visų jėgų trinktelėjo duris 
po pačia pono Tokio nosim.

Po savaitės ponui Kitokiam 
buvo gyvas reikalas nors iš 
žemės iškasti poną Tokį. Jis 
nulingavo į jo namus ir stip-

Ponas Toks taip stipriai pa
spaudė skambutį, kad net 
langai subirbė. Duryse pasiro
dė tarnaitė ir piktai užklausė:

— Ko tamstai čia reikia? 
Ar gaisrininkus šauki? .

Praverstų — šypsodama
sis atsakė ponas Toks. —''Ma
čiau pro langą vertėsi dūmai. 
Galima užeiti?

Laisvės Varpu. Joje vyrauja 
visuomenmiai ir kultūriniai rei
kalai, gera lietuviškoji muzika, 
skambosios mūsų dainos, atlie
kamos solistų, kvartetų ir cho
rų. Čia girdi taisyklingą lietu
vių kalbą, be jokių svetimi! 
kalbų priemaišų. Angių kalbos 
nevengiama, bet ji nemaišoma 
su lietuvių kalba: kalbama 
taisyklingai lietuviškai arba 
angliškai, o ne lietuvių ir kitų 
kalbų žargonu.'

Kai kovo 7 d. pirmą kartą 
pasigirdo ši programa iš radi
jo stoties WBMS,- 1090 kilocik- 
lų, daugelis nudžiugo, kad 
Naujoji Anglija šioje srityje 
atsistojo šalia Chicagos, Cleve-

NUOLATINfi NOVENA KAM ANTRADIENJ 5-JO PT. 
fcHntaą srioBuAruį SdM p.p.

Giedotos mišios Iras antradienį rytais 8 vai už vėžiu ser
gančius. šventojo relikvija atskirai laiminami vėžiu ser
gantieji. Prašymai priimanti kiekvienu laiku.

Tti. WH. 4-C797
Bev. Ma G. Bust*, OSJL, kM»uas fa* vedėjas .

Vaiko rūpestis
Tėvas motiną pavadino — 

višta. Motina gi tėvą — asilu. 
Vaikas didžiai susirūpino ir 
klausia pats save:

— Po šimts pypkių! Taigi, 
o kas aš esu?

šv. Vardo D-ja kartu su Tė- 
vų=Mokytojų organizacija lie
pos 24 rengia parapijos šei
myninį pikniką Royal Gardens 
vietovėje, East Hazelwood Avė., 
Rahway,‘ N. J. Bilietas vienas 
doleris. Bušu važiuoti ten ir 
atgal 50c. ’ •

Berniukų skautų vietinis 
būrelis pravedė seno popie
riaus vajų Popierius bus pai
mamas kiekvieno mėnesio an-

pos 11 d. surengė išvyką į 
Niauros ūkį. Be ateitininkų 
sendraugių, studentiį ir moks
leivių, dalyvavo nemažas būre
lis jr svečių. Stud. J. Vyšniaus
kas ir J. Puskorius išleido spe
cialų humoristinį išvykos laik
raštį, kaikuriuos įvykius ir as
menis patraukau “per dantį”. 
E. Žilionis ir R. Valaitis* pa
grojo akordeonu. Oficialiai bu
vo atsisveikintas A. Kasulai- 
tis. Moksleivių Ateit. Sąjungos 
pirm., išvykstąs.į JAV armiją 
(studentai ir moksleiviai atei
tininkai jam įteikė po liet kny
gą). Taip pat buvo pagerbtas gerbti savo-mokytojos.
E. Žilionis, pavasarį baigęs W. S.

§V. PELEGRINO ŠVENTOVE 
“VĖŽIO ŠVENTASIS”

TĖVAI SERVTTAI, ŠV. DOSUNIKO BAŽNYČIA

GEO. HAZARD & SON 
50 Years in Business 

3312 S. Halsted Street 
Phooe: YArds 7-2331

ėjo jau 12 m., kaip ji eina fin. 
rašt pareigas.

Pusmetiniame susirinkime 
atstovės Ramanauskienė ir 
Bundonienė padąrė praneši
mus iš Brooklyne vykusios 
moterų konferencijos. Paaiškė
jo, kad lietuvės moterys pro
gresuoja. Mūsų kuopa susilau
kė jaunos, energingos narės, 
būtent — Reginos Šlepetienės- 
Klimaitės. Po susirinkimo 
draugiškai pasivaišinta arba
tėle.

— Priešingai, tamstos gal
va neveikia. Tik pagalvok: aš 
patikėjau tavo tarnaitei, kad 
namie nesi, o tu man'pačiam 
netiki. Kur tu matei tokį ne
tikėlį? Ana. prisimeni, vienas 
Lietuvos generolas sakė: 
"‘žmogus be tikėjimą ir kara 
maksla yra kiaulė”. Aš tokių į 
savo namus neįsileidžiu, — 
ir ponas Toks trinktelėjo du
rtą ties pačia pono Kitokio no
sim.

Kaip programą atsirastų 12 tokto asmenys ar. UNDEN, N. J.
asmenų grupės, uFį^aa Po visos eilės įvorių puen- 

vimu ją atliekant, taip kiti pri- turėtų stiprius finansinius pa- gjmų Moterų S-gcs 53 kuopa 
ffldėda prie j# išlaikymo savo grindus. Nemažiau reikšmingi smarkiai ruošiasi vakarti, ku

riuo paminės organizacijos 40 
sukaktį. Vakaras ntunaty-

*

HELP WANTED FEMALE

VLIKO PIRMININKAS LANKĖSI CLEVELANDE

DISPLAY

ir LL
Svarbesni mūsų gyvenimo

Ar skaitai kultūros išmalą 
“AIDUS”?

dovaujama lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupė. 
Lietuvių atstovavimu rūpinasi 
Kultūrinių Darželių Draugija, 
padedama Bendruomenės apy
linkės valdybos. Kaip kasmet, 
ir šiemet lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti. 
Rūpinamasi taip pat suorgani
zuoti ir lietuvių tautodailės pa
rodėlę.

Noiį būti organizuojamos 
liet, kolonijos nariais regis
truojasi Lietuvių Banke, pra
džiai įnešdami į Bendruomenės 
sąskaitą Nr. 12978 šimtą dol.

Per "Laisves V3tpo” radijo valandėlę kalba Bern. Brazdžionis. Dešinėje 
valandėlės vedėtas P. Viščinis.

Liepos 11 d. netikėtai atvy- aukštesniąją mokyklą. Buvo 
kO Vliko pirm. prel. M. Krupa- suorganizuotas jaunimo spor

tas, skambėjo liet daina, ge
rai nuteikė tyras laukų oras ir 
žaluma. Išvyka turėjo būti 
aukščiau, nes daugumas išvy
ko į Vliko pirm, pranešimą.

Vyčių 25 kuopa liepos 11 d.

riai pasibeldė į duris.
— Ko tamstai reikia? — iš

didžiai paklausė ponas Toks, 
pats atvėręs duris.

— Turiu svarbų reikalą. 
Galima užeiti?

— Ne, tamsta negali įeiti. 
Nieko nėra namie.

— Kaip tai nieko? — pa
statė akis ponas Kitoks. — Aš

LADIES 
become a 
Registered

N U R S E
Accredited school of nursing. 
Mušt be between the ages of 
Yl and 30 years and have com- 
pleted 4 years of high school. 
A šcholarship, which consists 
et books, tuition, uniforms and 
maintenance, is prouded for 
each student nurse accepted into 
the September class. Modem 
classrooms, dietary and che- 
mistry laboratories, and up-to- 

- date library in the pew nur- 
ses’ home are available for the 
ūse of all studentą Write or 

• telephone: Edna* D. Colientine, 
R. N., Director of Nurses, 
South Chicago Community 
Hospital, 2320 E. 93rd Street, 
Chicago 17, Dl. ESsex 5-4400. 
Next class begins TSeptember 
8, 1954.

naitienėir M 

tone. Tai bus lietuvių diena, 
kurioą tikslas *— pagerbti Da- ' 

.rių ū* Girėną, suartinti pĮpgra- 
mos vadovus, bendradarbius, 

........................................................................................ tas i, Uausytojus, sustip- 
kregždės. Kalbos fe,so*jokia kttsprograma. Jo- giSkųjį kartelio įvykių minėji- Tinti hetnvlų dvasią, na, ir stf-
mo vienose, bojama daužau, tcą duoda kitoą pro- ■»<> programos. Jose pynėsi ati- J“* P kelti pinigo programos reika-
kitose mažiau, bet viso® veitm Ješkotum tinkamai parinkta muzika su' ^J08* > įjungs ' lamg/
gražu iki patenkinimo lygu). nmgranwwb tn ką ū na- poezija, kilo vaizdai po vaiz- kiti mūsų profesionalai, bizme-

Visiškai skirtinga pastoj takia. Ji tik išlygino spraga. *»• •• " ivllrios organizacijos. Jei
naujoji programa, pavadinu HM tenūi imvo jm^ama. --------- ---------------------------------- --------- ----------- ------------------------------į ^ta jų at

į liks apie 150 lietuvių jaunuo
lių iš įvairių Naujosios • Ang- 

• lijęs miestų. O. Ivaškienės tau
tinių šokių vyresniųjų ir jau
nesniųjų grupės šoks tautinius 

.šokius, muz. J. Gaidelio vado- 
I vaujainas vyrų choras dainuos 

lietuviškas dainas, Worceste- 
Į rio lietuvių būgnų ir trimitų
Į orkestras pasirodys savo pro-
I grama. Visi trys šie didieji lie

tuvių meno kolektyyai jau ruo- 
I šiasi ^tvo uždaviniams. Jų pa- 
I sirodymas bus lyg mūsų jau

nimo paradas. 

. Pirmoji Laisvės Varpo trans
liacija, kuri buvo įrašyta į 
juostą, taip pat bus perduota. 
Ji įdomi ne tik tam, kuris jos 
negirdėjo, bet ir tam, kuris no
ri palyginti pirmąsias progra
mas su dabartinėmis.

Tokia programa rengiamoji 
Lietuvių diena yra didelis įvy
kis Naujosios Anglijos lietuvių 
gyvenime, kaip didelis- įvykis 
yra Laisvės Varpo programos 
įsteigimas ir jos išlaikymas.

lando, Philadelphios, kur pa
našios programos suorganizuo
to® jau anksčiau. Bet tuo metu
kai kas kėlė abejonių, ar ilgai' 
teikia kultūrinė programa galės 
veikti, ar netruks jai lėšų ir pa
sišventėlių? Po keturių su yit- 
šum mėnesių programos veik
los tokios abejonės jau niekam 
nekyla. Juo toliau, juo labiau 
programa, stiprėja.

Kiekvieną sekmadienį lietu
vis laukia šios programos, kad 
galėtų išgirsti, kas dedasi lie-. 
tuvių kolonijose, kaip lietuviai 
reiškias Lietuvos laisvinimo 
darbe, lietuvybės palaikymo ir 
stiprinimo srityje, kokios a~ 
nios ateina iš pavergtos Lietu
vos, ką galvoja ir daro Lietu-

. — Manęs irgi nėra namie.
— Niekų netauzyk! — pik

tai šūkterėjo ponas Kitoks. — 
Mano akys dar nežlibos.

— Gali būti dūmais ap
trauktos arba žlibos — tai vi
sai nesvarbu. Svarbu tikėji
mas! O tamsta jo neturi nei 
už aguonos grūdą.

— Aš čia nieko hesuvaikau, 
— sumykė ponas Kitoks. — 
Tamstai galvoję negerai...

vičius. Nors apie tai tesuspė- 
ta visuomenei pranešti tik per 
lietuvių radijo valandėlę ir pri
vačiais keliais, tačiau į jo pra
nešimą 7 vaL’vak. lietuvių sa
lėj prisirinko žmonių nemaža. 
Daugeliui aktualieji dalykai turėjo išvyką į Karnėnų ūkį 
rūpėjo- išgirsti iš; pirmųjų lū- (pereitais m^is vyčiai su 
pų. Iš tikrųjų Pirmininkas kai- ateitininkais turėjo bendrą iš- 
bėjo visais gyvaisiais reikalais vyką — argi taip nebuvo ge- 
— skatino išlaikyti gyvą tau- riau?).

____ li tinę dvasią ir sąmonę, dirbti • Visi trys Balfo skyriai liepos 
lis. Pastovūs programoje daly- savo tautos laisvei ir gerovei, 25 d. rengia bendrą pikniką, 
kai yra kelių minučių kalba palietė surizgusius Vliko ir kuris įvyks Green Rd. Laukia- _ 
kuriuo nors'aktualiu klausim n, diplomatijos šefo santykius, ma gausaus lietuvių visuome- Banke kreiptis į K. Šukį, infor-

■ - i ............- žadino viltį ir tikėjimą Lietu- ries atsilankymo. muotis pas Ekonominės Komi-
vos prisikėlimu. Kalba kiaušy- Tradicine kultūrinių darželių sijos narius.
tojus veikė savo nuoširdumu šventė šiemet įvyksta liepos 18 

' Liepos 7 įvyko katalikiškų Nuolat buvo nutraukiama plo- d. 2 vai po pietų. Lietuvišką 
organizacijų, SLRKA, Moterų jmų. Kaikuriuos klausimus programą atliks L. Sagio fa- 
Sąjungos ir LDS susirinkimas dar . paryškino atsakydamas j
Dalyvavo Connecticuto ap- paklausimus. ELIZABETH, N. J.
s k r i t ies atstovai. Nutarta Pranešimą suorganizavo Al- _ ~
rengti bendra pikniką rug- to skyrius, prave® jo pirm. J. *v. Onos garbei novena sv. 
piūdio 29 d. Lietuvių parke. Daugas- Pabaigoj visa salė su- Petro *r Povilo bažnyčioje pra- 
Lst Hartford. Conn. žngi- g^įjo Tautos Himn^ Uep«18 sekn^en, n
mo valdybon išrinku St Srup- VSko »™- «"•»««*» “®pos?® d' P?Ullta
šas pinLiriku. M. Pah,^'pranešime, be paaiį Hyvtandiet vyks 7:30 valams. Novenai 
Vov t> kr«>niH0n& čfų» buvo matyti n* svečių, pvz. vadovaus kun. Petras Remei-

triHinrirani dr. J; Meškauskas, dr. J. Bal- ka, MIC. , . •
iždininke. Visom tnju organi-.* : ’ ... ciunas ir kt. zacijų kuopom išsiuntinėti x
laiškai. Rugpiūčio 11 komisija Ateities klubo Valdyba, pir- 
susirinks kitam posėdžiui minirikaujama J. Žilionio, lie-

Cicero, Illinois
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centuojama, rodo faktas, jog 
moterų grupėje, komandinėse 
varžybose 5 pirmąsias vietas 
užima kraštai iš rytines Euro-

BrwMyn,N. Y.
NOTARY PUBLIC

FLATBU$H FLAZA 
(formerly Bedford Plaza) 
NEWLY RENOVATED

AM wtth Romiai W«ter.
wvi*i phuh WHxns, 

24-HOUR EUVATOR

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 M8U 

BOUtt BteteM 3-SMB

Fu- 
) K Viri keturi 
I 1955 tarpzoni-

Blvd., Montreal, Qoebec.
P. Monfiunskas laimė jo ant

rą vietą Premier Reserves H 
grupėje ne Vakarą Anglijos 
p-bese, "bet Yorkshire p-bėse, 
Leeds mieste, Anglijoje, šituo 
patikslinama pr. numerio žinu-

FREOOIE GAEEN Mtraukia 
kaspiną, pasiekdamas bAgimo 
naują pasaulinį rekordą. Londo
ne AAA turnyre 3 mylias Jis nu
bėgo per 13:322. Ui jo peties 
Chris Chataway, kuris taip pat 
nugalSjo senąjį rekordą.

WAITKUS 
FUNERAL HO*I 

197 Webrier Auto

UNGER’S PINE BEST ;
Purling, New York

Tel. Cairo 9-9564. Family vacation. 
American-German table. Sportą. TV. 
Chnrchee, swimming nearby. Reason- 
able rates. TeL HO 4-5203.

New York Mefieal Eichaaage 
48» Ftftt Ave^ New York, Ji. Y.

Tetephoae: MU 24171

Becauae of the Superior Ouality of 
AppUcants we have received through 
the readers of The Cathdlic New» we 
wetamie mere IndustriaI Nurses, Me- 
dical Secretaries, Lab X-ray Techni- 
dans and Metfical Assistants for Phy- 
rietans Offices as well as Hospital 
Personnel. Salaries range frona $50 
to $80 to start.

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — MVIDEND

BROCKTON, MASS

■EsmcK — urenu 
207 Irt Avfty AriiurjPhrir, N. JL 
BtocktoOcean. PhonePR 5-1715 
Europ. Pfan $18. Frth deliciotifi 

meals $40 ud. angle.
Near Churches. Booldet 

A. D. MtfBghe, Ovmer 
Mra. B. M. Kam, Mgr.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto ratho, 
• itįutatuvai (ampliflers), plokštelių automatai .ų 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai:. Brooklyn, Maspeth, Woodbaven, 
Riehmond HU1, Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.

Darbas atiMoanas prityrusia tVrhaifrn, pripažinto
* BOA hstitato. Neur Torte.

TeL EVergreen 7-4335
StephenAromiskis

(ARMAKAUSKAS)

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. SE3MOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

FtFTH AVĖ. HOTEL
127 BEACH 116th STREET 

ROCKAWAY BEACH, L. L 
Light, airy rooms with private bath 
coo’ąąig, homelike atmosphere; 200 
ft.'. from ocean. D8y, Week, Season.

- Yri. B&54U9

TeL STagg 2-5043
1VIa t thew P. Baltas 

(BIELIAUSKAS) **' 
FUNB1AL HOMK

M. F. MUAS — DMtefMo 
ALB. BAIABONAS-BALTOM

BOSE COTTAGE
505 HHI SL, Southampton, L N. Y. 
Guest House. Single anddoubleTooms 
with or without bath. Rates >4 - $7, 
inetuding breakfasL Ten nūn. to 
CalhoBc Church. Tennū, gott, swfm- 
ifaing, fishing nearby.

MBS. deBUJDERUNG 
Telephone Southampton 1-0053

Radio Valandot 
SečtadierūctirfJS 
lki4L3O&&tp4>-&(&s 
W&D rššOk-fazsm 
JACKJ/TUKN 

OOREKTOlbUS 
/26* #W/T£ St. 
HILUIDEJT.7. 

m.

Baras, SALE vestuvėms, 
parengunams, susirin

kimams, ete*

TeLEV. 8-9794

ML aid L ARTO COLLISIOM VORUS
LIETUVIŲ SPECLAUSTŲ , 

COLUSION IR AUTO TAISYMO D>V£

Eurnpną motorą krepšinio 
"pinumybės paribinė Rusijos 

ląbnė^nu. Belgrade pravesta- 
ine turnyre, kuriame dalyvavo 

*10 rinktinių, Rusija finale nu
galėjo Vengrijos atstoves 74:

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva ;
GRABORIUS 

BALSAMU0TOJA3 
SSlBadfortAvą. 
nraonyn, ru

CmmMmmmmmmmmm

f Per Year
Pins Extra %% Per Year

• Taikai, arabai, Sirijos gy
ventojai, ką patvirtindami ar 

•j ■ —. sutikdami, papurto galva, at-• NBžinas, augalų srityje . . ’ . , . ,, r.__■ jV mesdami, paneigdami — link-yra ne mauras Amerikos vadi- __ .
namas mamuto medis, kuris Y1381 priešingai nei euro- cesterio dūdų orkestru ir mė
tini per 140 metrų aukščio, ir pi€Čia1’ gėfa vaidintojų būreliu. Mk.

eukaliptai Australijoje, ku- , K Amerikos į Europą par- ----------------------- -- -----------;-------
rie pasiekia 150 metrų, bet gabentos ne tik tabakas ir bul- nes eina pasivaikščioti su šu- 
vandens augalas, vadinamas ves’ ir * nim, Kinijoje tokie pat ponai
Macrocystis-Targ, kuris turi. • Skėtį Indijoje nešioja ne imasi narvelį su paukščiuku.
aj»e 300 metrų ilgio. apsaugai iiuo lietaus, bet savo

• LaiSkų vokai pirmieji im- didybei pažymėti. Skėčiai, esti 
ta vartoti apie devynioffiktojo net su keliais ankštais. Dau- 
amžteus vidurį Anglijoj. Anks- giau aukštų — garbingesnis 
Sau buvo* suvyniojamas pats žmogus.
laiškas. • Vakaruose kai kurie žmo-

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaahaa Str^ Bidgewood, Broo^yu, N. Y. 

Skambinti tel HYadnt 7-4677

^sfovakija, Rumunija, Lenkija. 
Italija, užanusi 6-tą vietą,>yra 
pirmasis laisvojo pasaulio 
kraštas. G. Roudjko (SSSR) 

^^fišejo moterų grupės indivi
dualines varžybas. Ta proga 
verta pastebėti, kad jau Hel
sinkyje olimpinių žaidimų me
tu rusai laimėjo daug taškų 
nefrfkiafiose komandinėse vąr-

' žybose savo puikiu pasirodymu 
gimnastikos varžybose.

Garsusis australas Landy 
1500 m išbėgo pa* 3.43,2 sek. 
Reikia su įdomumu laukti Van- 
couveryje BC įvykstančių Bri
tų Imperijos varžybų, kurių 
metu susitiks anglas Bannisted 
ir australas Landy. Jie abu 
yra 1 mylios distanciją išb^ę 

"> žemiau 4 min. Iki šiol niekam
' kitam nepavyko pasiekti tokios P° Labor Day 

c: pasekmės. 6 d-
. k P. V. Į rengimo komisiją išrinkta:

Liepos lį_ d. J. N. seselių. preL Pr. Juras, P. Kubilius, 
vienublyno salėje įvyko pasita- B. Kašėta, J. Nevieta, J. Ja- 
rimas, kur buvo svarstoma kpvonytė. Į skelbimų komisi- 
“Labor Day” pikniko reikalai, ją: Zuzana Barankis, A. Pel- 
Dalyvių buvo iš Woręester, 
Lawrence, So. Boston, Cam- 
bridge, Nonvood, Stougthosi ir 
Brocktono. Pirmininkavo P. 
Kubilius, sekretoriavo J. Jako- 
vaų^tė.

Po ilgesnių ginčų — pikni
ko data parinkta pirmadienis 

y. rugsėjo

J. B. SHAUNS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-82 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parinray Striioa) 
Woo&aveu, N. Y.

Suteikiam garbingas tatdotuveaTHE WEST END 
Faring Ocsa 

Asbury Ptek, N. J.

mmiuš vanos
Y • » U a --a-V _ ur -U- a —f—- LanotUvių (ureKvonui ir

balsamuotojRS
NOTARY FUBUCa .

nu Ag

SAV1MGS BANK
USSRtMDW«T St B£MXMD AVĖ. 

sa» kuteni PHfcway at N0«Mri* A»eaaa 
Yoor Dap orite te Bmfc Ate Ftfb

Up to 9UMM. ______„ _

į TėL EVergreen 6-5181 t ' ' . '

KARL EHMER - PORK STORES J 
K Geros rfiRes įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kunų>iai 
K to kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
į 69-38 Myrtle A ve. 185-24 Horace Harding Blvd J
» • Gtendale, N. Yr Fresh Meadows, Flushing
» 136-59 Roosevelt Avenue 219-17 Jamaica Avenue

Fhishing, N. Y. Queens Village, N. Y. ,iS
J 68-38 Forest Avenue 176 Rockaway Avenue 

Ridgewood, N. Y. - Valley Stream, N. Y.
| 6004 Woodside Avtifttes ‘ ; 4380 White Plains Road -
g Woodąide, N. Y. Brome, N. Y.
| 19 West Post Road t • i

White Plains, N. Y. i
| MAIN STORE
| 6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y. J

džius, kun. M. Vembrė.
Kiekvienoje kolonijoje nu

matoma kviesti po organiza
torių: Brocktone — P. Kubi
lių, Boskme — J. Neviera, 
Cambridge — A. Radaitienę, 
Lowel>— VI. Paulauską, Law- 
rence *— M. Pilipienė. Provi- 
dence — Ciocys, Worcester — 
B. Milerienė, Hereville — Ol- 
sius, Norwood — A. Paznio- 
kas ir Adomaitienė, Brighton 
— K/Pakštas, Stoughton — 
P. Savickį, J. Owerka, E. Va- 
lent.

Pirmininko meninei progra
mai numatoma tartis su Wor-

ZALET9KAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY

BARASEVKIUS ir SUKUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABACEVICHIS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

BA1UBT8 BAU.
Mate A Jbtmaon Ave,Btr Head.J<J.
Aatericaa Ptan. 3 MetliD«|ily.D<Md>te 
Rmom. Private Penta. OctMABny 
\ bMc ' - ItaBMMe 'katate

. TWL: Patat Ptemt

MODERNIŠKA KOPLYOA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y. *



ŽINIOS

(Surdukevičiai)

PARDUODAM NAMUS

JONt ŽUKAUSKAITE ATIDARO.

New Tortą bei BHsabeth pas 
savo gimines. Taip pat jis 
lankėsi Darbininko redakdjo-

skautų veikėjas, gyvenąs 
Omahoje, Nebraska, atvyto 
dviejų' savaičių* atostogų į 
New Yorką . aplankyti savo 
brolio šeimos ir pažįstamų.

Darbininko spaustuvėje 
prasidėjo dideli remontai Per
tvarkomos spaustuvės sienos, 
tinkuojamos, dažomos. Rei
montas tęsis tris savaites.

madienį prie šv. Petro parapi
nės bažnyčios buvo išdalinti 
šventės skelbimai, kuriuose nu- 
ro^yta visa šventės programa 
ir keliai, kuriais geriausiai pa
siekti Putnam. So. Bostoniečiai 
rengiasi vykti į šią šventę ir 
pamatyti seselių naujai stato
mą koplyčią. Specialūs autobu
sai išeis 7:30 vaL ryto nuo Lie
tuvių Piliečių Klubo. Autobu
sams bilietai gaunami: Ivaškų 
baldų parduotuvėje, pas p. Va
siliauskus, Brazauskus ’ ir pas 
V. Kulbokienę.

Rengiasi piknikai!
Liepos 25 d. Putnam, Conn. 

įvyks 1 Lietuvių susiartinimo 
šventė-piknikas. Pereitą sek-

Antanas Vikrikas,
Angelų Karalienės piknike 

laimėjęs 200 doL, 75.dol pado
vanojo parapijos reikalams.

Išvyksta atostogom 
pranciškonų spaustuvės admi
nistratorius T. Pr. Gedgaudas, 
O. F. M., ir T. Ben. Bagdonas, 
O. F. M. Abu keliauja į Ken- 
nebunk Port, Maine, vienuoly-

riausias ir įtakingiausias or- 
ganizacija. Veda griežtą anti
komunistinę kovą ir gina 
Amerikos laisvę. Tai daro per 
savo centrus Washingtone ir 
Indiąnapoly bei per vietinius 
postus. Lietuvių vietinis cent
ras yra 337 Union Avė., Brook- 
lyne. Lietuviai ir aktyviai vei
kia, rinkdami parašus prieš 
komunistinės Kinijos įsileidi
mą į Jungtines Tautas, pata
ria lietuviams veteranams tei
siniu atžvilgiu bei padeda ne- 
piliečiams pasiruošti Ameri
kos pilietybei.

. ‘ Maspetho ir Angežų Kara-

Mą maldininkų tettonę į Bfe- 
ve Motinos šventovę-Shrine 
<rf tbe Queen <rf the Miracul-

Reflria garantijų
Baltas turi suregistravęs 1537 
asmenis, kurie neturi nei gijpi- 
mų, nei artimų pažįstamų 
Amerikoje, todėl yra reikalin
gi garantijų, kad, parinaudoda; 
mi naujuoju... biliumi, galėtų 
įvažiuoti į JAV. Baltas tikisi, 
kad į pagalbą ateis dosni Ame
rikos lietuvių visuomenė, kuri 
per pirmą tūlių daugybei trem
tinių suteikė galimybės įva
žiuoti į šį kraštą.

Rūta Kilmonytė 
filmų artistė, vaidina naujame 
filme “Septynios nuotakos 
septyniems broliams”. Filmas 
greit pasirodys Radio City te
atre.

VASAROTOJAI, 
DĖMESIO!

PARDUODAMI BALDAI, 3 
kambariams, pflno moderniško 
įrengimo*. Tuopaflu galima b* 
nuomoti žbob- 3 k*mhariiw

P. L. AITUČIAI 
455 Cross St. 

Bridgevvater, Mass.

~ Koncertas rengiamas arkiv. 
Cushingo labdaros fondo var
du. Tai bus kukli simbolinė 
padėka už 10,000 dol., gautų 
esant tremtyje, už 25,000 dol. 
šv. Kazimiero liet, bažnyčiai 
Brocktone. Kartu koncertas 
prisidės prie lietuvių vardo 
išgarsinimo kitų tautų tarpe.

Mk.

redaktorium. Pobūviui ruošti 
komisijon išrinkti V. Paulaus
kas, P. Stakutis ir B. Jakutis.

Karšt Patr.

REIKALINGA MOTOMS, 
kuri galėtų prižiūrėti parali- 
žuotą ligonį. Laikas ir atlygini
mas pagal susitarimą. Kreip
tis telefonu EV6-0333 arba a8- 
meniškai: Mr. A. RAGELES, 
1432 Putnam AVe., BrooMyn 
27, N. Y.

paraokslu. Atgal bosai pasiju
dins 0:30, kaina į abu galu $2 
asmeniui. Vlsiapylinkės lietu
viai 1 kviečiami prisidėti, nes 
bus įsigyta Marijos Metų pro
ga skiriami visuotini atlaidai. 
Rusams vietas iš anksto užsi
sakyti Maspetho ir Angelų 
Karalienės parapijų klebonijo-Iš Amerikos Balso

K. Jurgėla, lietuviškojo sky
riaus, viršininkas, A. Vaičiulai
tis, V. Dambrava buvo nuvy
kę į Philadelphiją, į V. Krėvės 
laidotuves ir į juosteles užra
šė visas prie kapo pasakytas

. Renka parapijos istorijai 
medžiagą

Prof. Dr. Antanas Kučas yra 
išvykęs į Jėzaus Nukryžiuoto
jo seselių vienuolyną Brockto
ne ir ten prel. Pri Juro surink
tame muziejuje renka medžia
gą šv. |*etro parapijos istori-

_  lie^.ronaskiStkun. Kantautaikun.
Juntantis Šaulys, kun- M Vėmteę. H 

Uos Mrijoje, J. .K ar- savo pusės jie pasitaikins, dar 
f^&otiMngaa išreiškė įvairių darbuotojų. v; 
(RĮ Betariu svečiu. Vė- Minėtą dieną kviečiami Ij. 
caėelencŲa dažnai pari- Anglijos lietuviai nerengti Vi
to, 1^ lietuviai turi iš- tų pramogų, p prisidėti prie to 
Męoaą. \ dldiulio koncerto, kad JB^’i

užpildytos visos Vietos. ? į 
Manoma Koncerto metu 

išpuošti salę kilimais, tauti
niais audiniais. Moterys Jau
kiamos tautiniuose drabužiuo-

Liepos 12 d. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidota 
Marijona Matusevičienė 71 m. 
amžiaus. Gyveno 43 Judson 
gatvė, Roxbury. Nuliūdime pa
liko du sūnus ir keturias duk
teris. Palaidota Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Liepos 13 d. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidotas 
Bronius Smaliukas 62 m. amž. 
Gyveno 377 W. Broadvvay, So. 
Boston. Nuliūdime paliko žmo
ną ir tris dukteris. Palaidotas 
miesto kapinėse.

PARDUODAMAS GRAŽUS 
ŪKIS — 45 Merai geros žemės; 
puse dirbamos ir didelis miš
kas. Prie namų teka upetis; 
yra didelis viStfarinkas, 10 gy
vulių; namas 6 kambarių. Du 
broliai viengungiai priversti 
parduoti tą gražų uk| prie ge- r£ iki Centervffle Avė., kurio- 
ro kelioir lietuviškoje koloni
joj- .

Talkininkauja remonto 
darbams

Šv. Petro parapijoje dirban
čiųjų seselių vienuolyne, 488 
E. Septinta gatvė, pradėti re- 
mdnto darbai, kuriuos atlieka 
savanoriškai atėję 'patalkinin
kauti pp. Zovė, Rudinskas ir 
A. Herbstas. '

Baltas, 
atžymėdamas savo veiklos 10 
metų sukaktį, jau* dabar ren
giasi rudens vajui. Sudaromi 
aukoms rinkti sąrašai Taip 
pat rengiamasi ir dideliam ju
biliejiniam koncertui, kuris 
bus spalio 17 d. Webster Hali 
salėje.

švęs sukakti
Domininkas ir Katarina 

Lipskai liepos 25 d., švęs savo 
40 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį. 10 vai. dalyvaus šv, Mi- Mirusieji
šiose, kurios bus aukojamos Liepos 10 d. iš šv. Petro pa
jų intencija. Domininkas ir rapijos bažnyčios palaidotas 
Katarina Lipskai dabar gyve- Juozapas Sauseris 35 m. am- 
na 684 E. šešta gatvė, South žiaus. Gyveno 352 Athens gtv., 
Bostone. So. Bostone. Nuliūdime paliko

motiną ir dvi seseris. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinė-

GYVUOJA PER 2S METUS
Oro rangomis tnndtaojami tnirfc vtanonenKs pnaeSmai,

fiUNDR. TeLBF.44SN BBOOKLTN 11, N. T.
AD'JKZAVITAS J. valakas

Kiekvieną iestadfeni nuo 11 iki 12 vai vidudienio. Jeigu norite kn 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIrtUI— UtiraudM RaMe Htar. M <M- 
tage SU, Noraosd, Mass. Skyriai: ZJthuaafaui Farniture Ce. — A. ir 
O IvaškaL 328 W. Broedwa&, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvay. So. 

Boston, Mass.; Antanas Daukantas Harket, 187 Webster Avė., Cam- 
5ridge, Mass. Telefonai: NOraeod 7-1449; SOuOs Boston S-46U ar 
8-1940; KIrkland 7-8533. •

je rasite vilą “Nidą” apie 2 
mygąs ano Hyanris centro.

Smulkiau teirautis: 536 E. 
Broadway, So. Boston, Masu, 
teL So. 8-3461. *

REZERVUOTIS KAMBARIUS Ifi ANKSTO 
(su valgiu ir be valgio)

LAISVES VARPAS
NaujotiOB AnRDjos lietuvių

\ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kDocyctes Boston 15, Masą

SekmadteirialB 12:30 Bei 100 vai. pietų metu
vrnua—p. vncnoR

t, . Woodhsven 21, N. Y. i
Tei. VIrginia 7-1896 1
įoooooooooaooaoooeociooooooooecoooor

Tūrime gera namų pardaviniuU-Woodhaven, Richmond 
HHl ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insuraricė) reikaluose, 
— grritai ir gerai

J. P. MACHULIS
' REALESTATEA INSURANCE

Lietuviy Radijo Korporacija 
992 E. Isaiimy, fln. Boston Mmn. ' TeL SO S-MSS

Lietuviu Radijo programa B stoties WBMS. 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna Heųiviikos (Minos, 
muzika ir Magdutes pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MtitiCU, Baltie Ftorists G6Hu ir Dovanu krautuve. 502 E. Broadway. 
So. Bostone. TeL 90 8-0488. Ten gaunamas "Darbininkas”. iietuvHkos 
knygos ir rsiiku darbo dovanoa.

Padovanojo arnotą
Natalija Valentienė šv. Pet

ro parapijos bažnyčiai padova
nojo naują baltą arnotą. Para
pijos klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis . pereito sekmadienio 
bažnytiniuose skelbimuose au
kotojai pareiškė nuoširdžią pa
dėką. Valentienė* dabar gyvena 
48 G gatvė So. Bostone.

Valerija Norvaišienė kviečia 
visus , j savo vasarvietę West 
Hyunis Port Cape CoA

Visa kaip Palangoj: gražus 
pušynas, puikus jūros krantas 
(CralgvilJe Bearti), modemiš
kai įrengti kambariai ir fieta- 
viškai pagamintas maistas pa
gal prindpą — kas ko nori ir 
kiek tik nori. Visa tai kainuo
ja tik $35.00 j savaite-

Važiuoti Bd Hyannfe centri
nės gatvės Mam St, ta gatve 
ir jos tęsiniu Cra^vffle Bearti

k*e’ Pra**«»* N. J. Bušai 
wealey, mnmlas T. Gori&ną- nuo—savų parapijų išvažiuos 
rirt—J. Baltus, V. .Vlmim, J. LSO vaLp-»- ir apie 3 vai jau 
Sodaįtis. Amer. Komisijai jei- ifariton Metų ppmal-
na C. Voket, Pr. Aleris ir J>.
Klinsa.

CAMBRIDGE, MASS.
Kun. AL Klimas atstovavo 

mūsų parapijos^ kunigus lie
pos 4 tėvų marijonų piknike 
Thomsone, Conn. Ta pačia 
proga įteikė kleb. kun. Pr. 
Juškaičio sveikinimo laiškutį 
su dovanėle. ‘ '

Kunigai J. Znotinas ir Riin- 
ša iš Washingtono, D. C?, atos
togaudami buvo sustoję Cam- 
bridge.

Bažnyčiai dekoruoti aukojo 
K. Bačiūnienė 10 dol. ir po 5 
dol. K. Bartavičienė ir Liudvi- 
navičienė. A.

M. Karbauskas, buvęs mūsų 
parapijos vargoninkas, pralei
džia atostogas su šeima savo 
vasarnamyje. Taip pat atosto
gauja ir Plekavičių šeima.

Kaz. Laurutis, anksčiau gy
venęs čia, su šeima atvyko iš 
Kalifornijos aplankyti saviš
kių. Kiek paviešėjęs vėl išvyko.

M. Vitkauskienė praleidžia 
atostogas pas savo žentą < ir 
dukrą Connecticut valstybėje.

Karšt Patr.

Dafl. Pr. Lapė, 
kuris piešia iliustracijas ameri
kiečių knygų leidykloms, šiuo ir daiL A. Merker-Vitkauskai- PADĖKA
metu baigia iliustruoti aukštes- te šiuo metu vasaroja Pr. La- Nuoširdžiai dėkojame kleb. 
niosioms mokykloms skirtą Ii- pienės vasarvietėje, kur piešia prel. J; Balkūnui ir kun. K. 
teratūros vadovėlį. gamtovaizdžius. Matulaičiui, MIC, už atsilan

kymą į pagerbtuves, sveikini- 
mus, šv. Mišias. Dėkojam A.

| o Visminui ir chorui už giesmes,
šv. Pranciškaus IH-jam ordi
nui ir pirm. j. Paulauskienei 
ūži maldas ir pokylį, visoms 
draugijoms už dovanas, šei
mininkėms' ir tarnavusioms 
prie stalo. Tegul visiems Die
vas atlygina!

Ona Laukaitienė ir vaikai

LDS suvažiavimas
N. Anglijos LDS apskrities 

suvažiavimas įvyko liepos 11 
d. Bostone. Prezidiumą sudarė 
iš apskrities valdybos pirm. V. 
Paulausko, rast. T. Versecko 
ir ,ižd. J. Glavecko. Dalyvavo 
vietos kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis, prel. Pr. Strakauskas iš 
Brocktono, kuris sveikindamas 
prishninė, kaip 1915 m. buvo 
sutikta žinia apie katalikiško 
laikraščio “Darbininko” pasi
rodymą. Pirmąjį numerį skai
tydami, daugelis verkė iš 
džiaugsmo. Prelatas taip pat 
užsiminė, kad šiandien bedie
viška spauda~nepagaili šmeiž
tų, kad tik gaįėtų pulti tikėji
mą. Iš to kyla reikalas labiau 
remti ir skaityti gerus laikraš
čius. Pranciškonus atstovavo 
T. Gediminas Jočys, OEM.

Suvažiavime dalyvąvo atsto
vai ir svečiai iš Bostono, Brock
tono, Worcesterio, Lowellio, 
Norwoodo, Cambridge ir Na- 
shuos. Centro valdybos nariai 
padare pranešimus: dvasios 
vadas kun. Pr. Virmauskis, 
pirm., V. Kudirka, rašt A. 
Kneižys, fin. rast. A. Peldžius, 
P. Razvadauskas, V. Paulaus
kas, B. Jakutis.

Delegatais* į Bostone vyk
siantį seimą spalio 23-24 d. iš
rinkti P. Stakutis ir J. Versec
kas. Nutarta per seimą su
ruošti (gerą pobūvį su įdomia 

Henranio amžiaus moteris (40- programa. Pasiryžta remti 
65 m.) pranciškonų vienuolyne Lietuvių Radijo Valandos pro-' 
Kennebmik Port, Maine. Pri- granų, famog vedėju m A. 

“■ P“?*“? Kneižys, teves “Darbmmko"
vedusių pora. Atlyginimas pa- 
gal susitarimą. Kreiptis sku
tasi šiuo adresu: Fraaetaeaa

5 TViiri* proga pmdtaikn 
lk> 3 d.,- kai aridvysku^o R. J. 
Cushįngp labdaros f aidui 
reng&mas didelis koncertas 
Jrtm Ėanckok salėje. Progra- 
jįįjfcft dalyvaus smuikininkas 
virtųpsas Iz. vasyBOuas, jūa- 
Ristas prof. V, Bs^evičius, 
Bostono liet parapijos dboras, 
diriguojamas muz. j. Kačins
ko ir dar vienas solistas.

. Koncerto globėju numato
mas kviesti pats arkiv. Cu- 
ching. Kamlsijų branduolį su
daro: prel. Pr. Juras, kun. 2u-

Jei kas vyktų automobiliu, 
tai važiuoti pęr Holland tunelį 
ir laikytis kelio Nr. 1. Už 50 
mylių ties šventove rasit kel
rodį su užrašu—St. Joseph's 
College ir ten pat Princeton 
Nursery Office, pasukti deši
nėn, ir už pusmylės šventovė. 
Kolegijos parkai labai gražūs, 
ir gera atsigaivinti. Be to, ir 
kolegijos salė bus atvira, jei 
oro aplinkybės nebūtų palan
kios.

Kivanis Club Maspethe pa
skyrė neapmokamai 3 savaičių 
atostogas dviem lietuvių vai
kams prie Star Laker Butler, 
N. J.

Kun. Robertas Galčius, C. 
M., mokytojaująs aukštesnėje 
mokykloje Panamoje, sutvar
kęs savo'motinos pomirtinius 
reikalus, vėl ten sugrįš.

Kun. K. Matulaitis, MIC, 
Brooklyno vyskupijos kance
liarijoje tvarko Dievo Tarno 
arkiv. J. Matulaičio-Matulevi- 
čiaus beatifikacijos bylą. Bus 
apklausinėjami kaikurie liu
dininkai.


