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Indokinijos paliaubos pasirašytos

Kongrese

Indokinijos karo praeitis

I...

TAIKA. AR NAUJO KARO PIRMATAKAS?

ka
tu

pa-

Wilsonas patvirtino, ką sake McCarthy

tralizuojamos". . Prancūzų 
riuomenė pasitraukia, kai 
trijų valstybių vyriausybės 
reikalaus.

patikimo elemento kariuomenė
je yra ir kad McCarthy nebe 
pagrindo triukšmą _ kėlė.

PIUS XII viešoje audiencijoje priėmė 6000 motęry iš 34 kraštu. Jos 
Roma lanke Marijos metų proga.

McCarthy komisijos 
patarėjas Roy Cohn, kuris tiek 
reikšmės turėjo senatoriaus 
byloje su armija, dabar savu 
noru iš pareigų pasitraukė.

J

SENATO TEISIŲ 
komisija priėmė projektą įsta
tymo, kuriuo numatoma mir
ties bausmė šnipam ir nekaro 
metu. 13

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

a p j u n g ę , s 
AMERIKA, LDS ORGANĄ DARBININKĄ IR LIETUVIŲ ŽINIAS
680 BUSHWICK AVENUE, BROOKLYN 21, NEW YORK

f
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Eiseniioweris
dėl taikos

1940 liepos 21 buvo bolševi
kų surengtas Kauno teatre vai
dinimas, skirtas M. Mickio žo
džiais tariant, pasirodyti poli
tiniam kvailiam, kad jie kvai
lintų kraštą ir pasaulį. Tas 
vaidinimas buvo vadinamas 
“liaudies seimu", kuris “nuta
rė” prašytis į Sovietų Sąjungą.

Vadizinas ir bolševizmas
Ten J. Paleckis pasakė kal

bą, kurioje džiaugėsi, kad gali 
pasinaudoti Smetonos vadisti- 
niais įstatymais sovietiniam re
žimui Lietuvoje “įteisinti”:

. Smetonos diktatūros re
žimui užtikrinti... tas seimas 
priėmė naują, ligšiol veikusią 
konstituciją. Tai buvo instru
mentas, nukreiptas prieš dar
bo liaudį. Mes tą patį instru
mentą panaudojome už darbo 
liaudį, prieš liaudies priešus. 
Liaudis paėmė tą pačią lazdą, 
tik atsuko ją kitu galu” (plo
jimas).

Vienas iš kvailiu ar 
kvailinto jų?

“Žemės ūkio ministeris” agr. 
M. Mickis “seime” kalbėjo:

“Skleidžiami šlykščiausi me
lai, kad, pav., iš valstiečių bus 
viskas atimta iki vaikų imti
nai, kad valstiečiai bus prie
varta suvaryti į kolchazus 
(juokas)... Ne tik niekas ne
sirengia varyti valstiečių į kol
chozus, bet visokie bandymai 
versti valstiečius prieš jų va
lią burtis į kolchozus bus ver
tinami kaip kenksmingi provo
kaciniai žygiai... Ir tai kas 
kalba apie tokią prievartą prieš 
darbo valstiečius, arba pats 
yra kvailys, arba ieško už sa
ve kvailesnių”.

Didesnių už save Mickis, tur 
būt, nerado.

VLIKO PIRMININKAS PREL. 
M. KRUPAVIČIUS 

antradienį aplankė Pranciško
nų vienuolyną ir “Darbininko” 
redakciją. Į Vokietiją prelatas 
grįžta liepos 28. Su juo kartu 
greičiausiai negrįš VT pirmi
ninkas K. Zaikauskas.

NAUJI PAREIGŪNAI?
Estų laikraštyje “Valis-Ees- 

ti” liepos. 4 lietuviški šaltiniai 
skelbia, kad “Lietuvos diplo
matinės tarnybos vadovybės 
sudėtis yra tokia: šefas — St. 
Lozoraitis, pirmasis pavaduo
tojas ir min. — Balutis, Lietu
vos pasiuntinys Londone; ant
rasis pavaduotojas — min. Ža- 
deikis, Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone“.

Kad min. Urbšio telegramo
je 'buvo minimi pavaduotojais 
J. Šaulys ir P. Klimas, buvo 
žinia. Bet kas naujus pavaduo
tojus paskyrė — nepaaiškinta.

Apsaugos departamentas pa
skelbė. kad per paskutinius ke
turis mėnesius saugumo sume
timais buvo atleista iš kariuo
menės 80 asmenų: iš armijos 
daugiausia — 48, iš laivyno 23. 
aviacijos 9.

Apsaugos sekretorius Wiko
nas pareiškė, kad saugumo rei
kalai dabar pagerinti. Kariuo
menė iš savo žinioje esančių 
įstaigų gali atleisti komunis
tus. Tačiau ji yra bejėgė pri
vačiose įmonėse, kurios gami
na kariuomenei. Departamen
to patarėjas aiškino, kad Kon

gresas turėtų priimti įstaty
mus, kurie vyriausybę įgalin
tu iš visų ginklavimo įmonių 
atleisti komunistus ir uždary
ti raudonąsias organizacijas.

Tais pareiškimais departa
mentas tik patvirtino, kad ne-

Mirties bausme
Amerikoj 1953 mirties baus

me buvo nubausti 62. žmog
žudysčių per tą laiką buvo 
apie 7,000. Metinis vidurkis 
nubaudžiamų mirtimi yra 140, 
bet pernai buvo mažiau vidur
kio. Daugiausia buvo 1935 de
presijos metais — 199.

Mirties bausmė gali būti var
tojama 42 Amerikos valstybė
se. Praeitais metais 23 iš jų 
niekas nebuvo baustas mirtimi.

Viešosios nuomonės institu
tas 1937 atsiklaušė. ar gyven
tojai pasisako už mirties baus
mę ar prieš. Tada 61' < buvo 
už. 39' r prieš. Pernai 68 už. 25 
prieš ir 7 susilaikė. Matyt, da
rė įspūdį grobimai.

Prezidentas prieš televiziję

Hollyvvoodo artistas ir tele
vizijos režisierius Robert Mont- 
gomery ėmėsi uždavinio pri
žiūrėti, kaip reikia filmuoti 
prezidentą Eisenhovverį. Lig 
šiol jį dažniausiai filmuodavo 
sėdintį prie stalo ir skaitantį 
savo raštą. Bet jį tada reik
davo apšviesti labiau iš viršaus 
ir viso ko centre būdavo jo nu
šviesta plika galva. Režisierius 
išgalvojo, kaip geriausiai jo 
veidą paveikslo centre'padary
ti. Jis surežisavo, kad prezi
dentas skaitytų stačias. Jo 
skaitomą rankraštį įtaisė vir
šum filmavimo aparato. Rank-

raščio eilutė po eilės nušvie
čiama. ir prezidentas gali skai
tyti. sudarydamas įspūdį, kad 
jis kalba ir žiūri tiesiog į apa
ratą ir publiką. Ir galvos vir
šugalvis dabar gali būti šešė
ly. Režisierius taip pat kyšte
lėjęs nosį ir į prezidento dra
bužinę. ir jo nurodymu turė
jo lėkti lauk spalvoti marški
niai, kai kurie kaklaryšiai, ku
rie netinka prezidento orumui.

New Yorko valstybės darbo 
federacija (AFL) pareiškė pro
testą prieš importą iš tų kraš
tų, kurie verčiasi vergų darbu.

SAUSROS
New Yorko valstybėje dide

lės sausros gresia žemės ūkiui. 
Jei greitai nebus lietaus, mili
joniniai nuostoliai ištiks pami- 
dorus, kukurūzus, daržoves, o 
taip pat pieno ūkį, nes nudžiū
vo ganiavos.

PAN AZIJOS BLOKAS
Ra u d. Kinijos min. pirm. 

Chou Ėn-lai planuoja sudaryti 
Azijos valstybių saugumo blo
ką, kuris “kolektyviniu būdu 
užtikrintų Azijai taiką“.

VOKIETIJOS SOCIALDE
MOKRATAI

liepos 20 pradėjo penkių dienų 
konferenciją, kurioje svarsto 
programą ateičiai.
GENOVAITE DE GALLARD- 

TERRAUBE,
Prancūzijos didvyrė Dienbien- 
phu tvirtovėje, Amerikos vals
tybės departamento pakviesta, 
liepos 26 atvyksta įį svečius į 
Ameriką.

GAISRŲ NEW YORKE
1953 buvo 54.392; nuostolių 
jie pridarė už 22 mil. su vir
šum.

•Ženevoje.. liepos 21 pusiau 
ketvirtą vai. ryto buvo pasira
šytos paliaubos, kurios baigia 
pusaštuntų metų trukusį Indo
kinijos karą • tarp Prancūzijos 
ir komunistų.

Susitarimas Vietnamo vals
tybę dalina pagal 17 paralelę. 
Iš komunistam tenkančio Ha- 
noi prancūzai išsikrausto per 
80 dienų. Iš Haipongho uosto 
per 399 dienas. Komunistam 
tenka derlingoji Vietnamo da
lis su 12 mil. gyventojų; pran-

cūzų rankose lieka apie 9 mil.
Per dvejus metus Vietname 

įvyks rinkimai bendrai valdžiai 
sudaryti. Vienerių metų eigoje 
gyventojai iš vienos pusės ga
lės išsikelti į kitą pusę.

Paliaubų vykdymą prižiūrės 
komisija, kurią sudarys Indija, 
Lenkija ir Kanada.

Combodia paliekama laisva; 
taip pat Laos karalystė, tačiau 
jos dvi šiaurinės provincijos 
atiduodamos komunistam.

Visos trys valstybės “neu-

Indokinijos karas prasidėjo 
1946 gruodžio mėn. prie Ha- 
noi, kur Vietmino komunistai . 
užpuolė prancūzus, kai jie ne
sutiko duoti Vietnamu! nepri
klausomybės Prancūzijos Są
jungos ribose. Partizaninėse 
kautynėse, prancūzai iki 1950 
neteko apie pusės ten esančios 
kariuomenės ir sukišo daugiau 
kaip 2 miliardų dolerių — vi-

sa, ką buvo gavę iš Amerikos 
Prancūzijai atstatyti.

1953 Vietminhas puolė ir 
Laos karalystę. Tada Prancū
zija sutiko tartis dėl nepri
klausomybės Laos ir Cambo
dia valstybėm. Amerika paža
dėjo 385 mil. paramos Indoki
nijai. Nuvyko taip pat pora 
šimtų amerikiečių technikų.

NAUDINGA PINIGUOČIAM
Kongresas liepos 21 sutarė 

sumažinti x mokesčius už divi
dendo pajamas. Pirmieji 50 
dolerių visai atleidžiami nuo 
mokesčių; mokesčius nuo di
desnių sumų sumažins 4L. 
Valstybei dėl to sumažės paja
mų pirmaisiais metais 204 mil., 
kitais 363 mil.

Prez. Eisenhoueris liepos 21 
spaudai pareiškė, kad Indoki
nijos susitarimuose yra daly
kų, kuriem Amerika negali pri
tarti. Vyriausybė apie visą de
rybų eigą paskelbė “baltąją 
knygą". Tačiau Amerika jėga 
susitarimo nelaužys. Nauja 
raudonoji agresija bus laikoma 
“labai rimtu dalyku".

Prezidentas pažymėjo nera
dęs Amerikoje žmonių, kurie 
norėtų kariauti dėl Korėjos ar 
Indokinijos sujungimo. Prane
šė, kad dabar Amerika pasiū
lė Laos ir Cambodia vyriausy
bėm pasikeisti su Amerika at
stovais. Taip pat savo atstovo 
iš pietų Indokinijos Amerika 
neatšauks.

Sen. Knovvland, resp.:
Susitarimas Indokinijoje 
tai vienas iš didžiausių 
komunistų laimėjimų per 
pastaruosius dešimtį me
tų.

Šen. Symington, dem.:
Kai laisvosiom tautom 
blogėja padėtis Azijoje, 
tuo pačiu metu sovietai 
laimi lenktynes ir vande
nilio ginklų gamyboje ... 
Netrukus Amerika gali 
būti labiau pažeidžiama 
nei Anglija trisdešimtųjų 

. metų gale.
Mendes - France: Tai 

žiauri auka, bet nieko ge
resnio nebuvo galima ti
kėtis.

Maskvos radijas: Nau
ja taikos jėgų pergalė.

Churchillis pasveikino 
Edeną dėl sėkmingo susi
tarimo.

Vietnamo vyriausybė 
pareiškė protestą prieš 
paliaubas, ir priekaištą 
prancūzam, kad. jie per- 
žengė savo kompetencijas.

“GARBINGA TAIKA”
Didžiausias šios savaitės įvy

kis, be abejo, yra Indokinijos 
paliaubos. Jas vadina ne kapi
tuliacija, bet “garbinga taika”. 
Garbinga gal dėl to, kad gar
bės metrais neišmatuosi ir 
svarais nepasversi: kas vienam 
gėda, tas kitam gali būti gar
bė...

Prancūzijai rodės garbinga 
žadėti Indokinijos tautom lais
vę ir skatinti jas kovai su ko
munistais, bet tos laisvės iš 
tikrųjų neduoti ir sukeltą prieš 
komunistus kraštą dabar per
duoti komunistam. Kitam tai 
atrodytų tautų apgavimu ir
pardavimu. Bet tame biznyje - 
Prancūzijos min. pirm. Men- 
des-France parodė gerus pre
kybininko ypatumus ir dabar 
vadinamas garsiausių Prari'cū-> 
zijos min. pirmininku.

Garbė reikalavę iš Amerikos 
nedalyvauti biznyje, kuriame 
atiduodami į vergiją nauji 
žmonių milijonai. Dėl to Dulles 
ir Smith buvo pasitraukę iš Že
nevos. Bet Smith turėjo grįž
ti, nes reikėjo daryti

KAPT. JACK DAVIS (kairyje) parsiveda iš raudonųjų čekų nelaisvės 7 amerikiečius karius, kuriuos 
komunistai buvo prie sienos pasigavę ir pralaikė 12 dienų.

KOMPROMISAS TARP GAR
BES IR POLITINIO BIZNIO.

Konferencijoj tarp Churchil- 
lio ir Eisenhovverio Amerika 
nusiėmė atsakomybę už tai, 
kas daroma su Indokinija. Esą 
Amerika kare nedalyvauja ir 
derybose dėl paliaubų esanti 
tik stebėtoja. Esą Amerika su
sitarimą Ženevoje priims, bet 
garantuoti jo nesiims.

Prancūzijoje tokia Amerikos 
pozicija buvo išvadinta farize- 
jizmu. Molotovas taip pat rei
kalavo, kad Amerika susitari
mą garantuotų. Bet Amerika 
atsilaikė tiek, kad nepasirašė; 
rankas tokiu būdu nusiplovė, 
bet į susitarimą sutiko siųsti ■ 
Smith. O sutiko dėl to, kad 
Prancūzija grasino: jei Ame
rika nedalyvaus susitarime, 
tai vargiai bus kalbos apie są
jungos sudarymą pietų Azijai 
ginti nuo tolesnės agresijos. 
Toji sąjunga yra Dulles min
tis, kuri jam atrodo dar ir šian
dien bus galima vykdyti.

“MAŽIAUSIAS BLOGIS”
Apsaugos sekretorius Wilso- 

nas įvertino: nesižaviu, bet tai 
geriausias sprendimas šiuo mo
mentu...

Kongrese vyrauja atviras 
vertinimas: tai appeasementas.

Tačiau ir nepasisekimus rei
kia pridengti, kad jie negąsdin
tų. Dėmesio vertos spaudos 
miglos Indokinijos sutarties 
įspūdžiui švelninti: esą Vakarų 
didžiausias laimėjimas, kad 
komunistai pasižadėjo respek
tuoti liniją tarp komunistinio 
ir nekomunistinio pasaulio; esą 

x su Indokinijos sutartimi priim
tas mažesnis blogis, kad būtų 
išvengta didesnio — naujo ka
ro. atominio.

Tas dengiamąsias miglas 
prasklaidydamas, “H. Tribū
ne” apžvalgininkas Lawrence 
primena, kad dabartinis pasi- 
teikinimas sutartimi panašus j 
1938 pasitenkinimą. kada 
Chamberlainas Muenchene su
tiko Hitleriui perleisti Čekoslo
vakijos Sudetų kraštą. Ir ta
da daugelis britų sakę: "Argi 
dėl kelių milijonų čekų eisime 
į karą?” Tačiau po metų bu
vo priversti kariauti. Laisva
jame pasauly — sako I^awren-

Ė. WILSONO, Gynybos sekre
torius, spaudai pareiškė, kad 
Indokinijoje 17 paralelės Ame
rika viena negins.

KARAS ARTĖJA
Thailando min. pirm, liepos 

19 mitinge įspėjo, kad trečia
sis pasaulinis karas artėja. Jis 
turįs prasidėti ne Europoje, bet 
Azijoje.

ce — dabar taip pat pasakys: 
“Negi turime rūpintis keliais 
milijonais azijatų?" 0 iš tiesų 
reikalas liečiąs jau ne kelis mi
lijonus azijatų, bet ir milijonus 
europiečių bei amerikiečių, ku
rie bus įvelti į globalinį kon
fliktą drąsinant agresorių tuo, 
kad jam nesipriešinama.
“DIDŽIAUSIAS TRIUMFAS”

Minėtasis Lawrence nurodo 
psichologinį moralinį Vakarų 
pasaulio pralaimėjimą ateičiai, 
nes Indokinijos sutartis, kaip 
ir Korėjos paliaubos, rodą nu
sistatymą eiti su agresorium į 
kompromisus ir pripažinti jam 
naujus milijonus žmonių, ku
riuos jis yra pavergęs. Tai esąs 
bolševikų didžiausias triumfas. 
Jo vaisius būsiąs tas. kad “bus 
nuvilta Japonija, Indonezija, 
Bumia, Thailandas, lygiai kaip 
hus nuviltos pavergtosios Len
kijos, Čekoslovakijos, Bulgari
jos, Rumunijos, Vengrijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos tau
tos kurios tik prieš keleris me
tus buvo laisvos”.

Ret Lawrence “suramina ir 
paguodžia": Indokinijos susi
tarimas, kaip ir vadinamoji 
Miuncheno taika gali būti ne 
taikos ženklas, bet karo pirma- 
takas.
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Tiktai Fordas savo rūsyje duoda V-8 Jėgą

pastangomis pasivyti, kiti pigieji automobiliai

MODERNUS STILIUS

įsigyk geresnį auto

Nežymu, kad Adenaueris

Ball-Joint Lingynes... ir modernų stilių. Savo

įsigyk Geresniom 
Sąlygom Šiandien!

TATAI TIK FANTAZIJA
Į tautininkų spaudos aiški

nimus apie egzilinę ir auksą 
atsakė “Naujienos” liepos 12 
ir 17. Tai esą tik '‘Vienybės” 
fantazijos. Vliko pirmininkas 
“neprašė, kad Vlikas būtų pri
pažintas kaip egzilinė vyriau
sybė, o tik prašė pripažinimo 
Vliko kaip pelitiniam lietuvių 
tautos organui, kovojančiam 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Ir 
šitą prašymą valstybės sekre- 
toriaifš padėjėjas žadėjo ap
svarstyti “palankia dvasia”.
• O dėl “aukso’-’ “Naujienos”

pat apte tai mh prašęs vajątyįg^^epor- 
framentą pripažinti VHką eg- 
aline Lietuvos vyriausybe, tai 
kas gi čia būtų btogį’ -Ąr no
ras, kad tokia vyriausybė bu
tų sudaryta ir gauteJAM pri
pažinimą yra priešingaachietu- 
vos laisvinimo reikalui?"

Pripažinimas nebūtų p.ie- 
šingas Lietuvos reikalui; bet 
jis būtų priešingas Lozoraičio 
reikalui. Už tat šhiomęhivel 
sustiprinta propaganda u£lx>- 
zoraitį ne tik tautininkų spau
doje, bet ir ypačiai per Chica- 
gos “Margučio” raciją. Iš ki
tos puses sustiprinta propa
ganda prieš Vliką, prieš Tair- 
tos Fondą. Pats Lozorąitis, ku
riam buvo spaudoje jMjkąišio- 
jamas .nieko nevakiin^^.taip 
pat suskato važinėti į.I^do- 
ną, Paryžių, pagaliami &gįmą.

ilgo tylėjimo ir mėgina laimėti 
sau stambiuosius pramoninin
kus, stodamas į opoziciją Ade
naueriui.

politikos — laisvo bendradar
biavimo su Vakarais (pagal 
Locarao sutarti) ir laisvo ben
dradarbiavimo - su Sovietais 
(pagal RapaBo sutartį. Tik ji 
padėsianti sujungti Vokietiją. 
Amerikos politiką esą vedanti 
j ūkinę krizę, ir Vokietija ne- 
■gali dėl to su Amerika neper-

vo — jis buvo per daug Ame-, 
nikai akademiškas ir subtilus. 
Paskutiniais savo buvimo Ame
rikoje mėnesiais jis dažnai bu- 
vodavęs Baltuosiuose Rūmuo
se kaip patarėjas Vokietijos 
reikalais.

kreiptų daug dėmesio į šią 
emigrantų politikų opoziciją. 
Nedavė ženklo, kad pageidau
ja bendradarbiavimo net to, 
kuris jam artimiausias galėtų 
būti — Brueningo, buvusio 
Centro partijos pirmininko. 
Gal ir Brueningui asmeniškai 
nebuvo malonu, kad jis grįžęs 
rado savo Centro partiją su
smukusią iki menkybės, o iš
augusią visai naują CDU, pla
tesniais pagrindais ir naujesne 
programa, kuriai vadovauja 
žmogus, buvęs anais Bruenin
go žydėjimo laikais tik Koelno 
burmistras. Dar nuostabiau, 
kad Adenaueris yra dešimčia 
metų senesnis už Brueningą. 
Metų gausumas nekliudė jo 
pažangumo, tur būt, dėl to, kad 
jis nebuvo nutraukęs ryšių su 
savo tautos gyvu likimu, kaip 
tai nutiko su tais kancleriais, 
kurie atsidūrė emigracijoje ir 
sustingo prie idealų, kuriuos 
turėjo paskutiniu metu maty
dami savo žemę.

padaręs pažangos. Jis nugalė
jo savyje vokišką perdėtą na
cionalizmą. Jis artimas Ade
naueriui, jausdamas artimumą 
ir simpatijas Prancūzijai ir 
jungtinei Europai. Bet jis ne
patyrė gyvenimo tikrovės ir 
kalba apie trejopą pasaulį: 
tarp dviejų kraštutinumų, ku
rie tarp- savęs kovoja, tarp 
Amerikos ir Rusijos, Europa 
turinti virsti “neutralia sriti
mi”. Tik, kad Sovietai už tą 
“neutralumą” atiduotų Vokie
tijai rytų Vokietiją ir Raus- 
chningo brangiuosius Rytprū
sius, to nedrįsta tikėti ir jis 
pats... '

IR SVETIMIEJI f TAUtĄ
Ta pati propagandą pales

ta ir į svetimą kaimynų, spau
dą. Estų laikrašty VzfcpĮpsti 
(Stockholme- liepos 
Grigaitis antrašte "jAV;vy- 
riausybė nesutiko pripažinti 
Vlikui egzilinės vyriausybės 
teisių” informuoja ėstus'taip 
kaip “Vienybė”, kad Vlikas 
pirmuosius du “ringus” pra
lošęs — Bonnoje ir Washing- 
tone, kad Lozoraitį paskyrė 
paskutinis Lietuvos preziden
tas savo pavaduotoji ir 1.1.; 
kad Vlikas yra sudarytai, tik 
iš kelių politinių srovių, ir ja
me dominuoja katalikiškas 
sparnas...

(Nukelta į 3 pųsL)^

Prie kanclerių opozicijos pri
sijungė ir trečias dabar į Vo
kietiją užkliuvęs iš emigracijos 
politikas Hermano Ransch- 
ning, buvęs laisyojo' Danzigo 
senato pirmininkas. Jis iš Ryt
prūsių kilęsx Jis buvo nacional
socialistas. Bet tik trumpą lai
ką. Apsižiūrėjęs pabėgo iš Vo
kietijos ir praleido keleris me
tus Prancūzijoje ir Anglijoje 
emigracijoje. Paskui išsikėlė į 
Ameriką, Oregonos valstybėje 
virto farmeriu, dieną laukuose 
prie traktoriaus dirbo, o vaka
rais prie stalo rašė vieną kny
gą po kitos, kuriose reiškėsi 
karštas, temperamentingas po
litikas ir filosofas.

Rauschningo galvojimas nė
ra toks, kaip Brueningo ir Lu- 
therio, kurie pagrinde nieko 
kito nenori, kaip grįžti prie anų 
gerų laikų. Rauschningas yra

visus,. sugrįžęs- į Vokietijąi^^veittii ne prie širdies ir reikė jo 
Buccocldorfo mieste pasakęs jį atšaukti. ; v 
kalbą, kokios iš jo maža kas 
telaukė.

F Jis aštriai kritikavo Ade
nauerio, o taip pat Eisenhovve- 
rio - DuOes politiką. Jis reika
lavo 
atmesti šabu Europinio saugu
mo bendruomenę, atsisakyti 
mo ligšiolinio sustingimo ir 

| Ameriką,' imtis

■ ' - ' - ■ ' • f ’''  ■ ___________

VIENINTELIS ŽEMOS KAINOS ARO

ti, kad tas, kuris savo ausim 
pasikaltejfaną girdėjo, geriau - 
žino, negu tas, kuris nedaly
vavo. Tautininkų atstovas tuo
se pasikalbėjimuose departa
mente nedalyvavo, “Naujenų” 
redaktorius ir ALTo sekreto
rius dalyvavo.

VISI “PATENKINTI”
Vliko pirmininkas po pasi

kalbėjimo Washingtone per 
“Drangą” ir paskui “T. Žibu
rius” išreiškė savo pasitenkini
mą pasikalbėjimo rezultatais.

Vadistinių palankumų spau
da taip pat patenkinta tuo, 
kad, anot Dirvos “pirmininkas 
bent per vandenyną perplau
kęs sužinojo tai, ką galėjo ži
noti ir Reutlingene”, kitaip sa
kant, kad Vlikas tėra tik vi
suomeninė politinė organizaci
ja ir neturi siekti vyriausybi
nių funkcijų. Pastarosios tetu
rinčios priklausyti Lozoraičiui. 
Taigi jam ir “pripažinimas” ir 
“auksas”, iš kurios jis dabar 
gaunąs, pasak “T. žiburių”, po 
500 dol. kas mėnuo.

O Į Lasvę Nr. 3 (40) pareiš
kia kitokio pobūdžio pasitenki
nimą tuo vizitu Washingtone: 
“Šie vizitai bus sustiprinę ne 
tik Lietuvos laisvinimo strate
gines pozicijas, bet ir pačios 
laisvinimo organizacijos demo
kratinį principą”.

Naujienos liepos 12 dėl tau
tininkų pasitenkinimo pastebė-

Tai buvo žodžiai prieš Ade- 
nauerį; žodžiai, kurie artimi jo 
opozicijai, socialistam, o taip 
pat ir tiem,- kurie dairosi į So
vietus.
' Juos kalbėjo Heinrich Brue- 
nteg, buvęs Vokietijos kancle
ris 1930-32. Jis buvo žinomas 

.mokslininkas iš Rpino krašto 
Męs, šviesus žmogus, taurus, 
didelės moralės; tai pripažino 
jam tiek draugai, tiek priešai. 
Tačiau senesnieji jo valdymo 
metus jaalygina su Amerikos 
prezidentu Hooverio metais. 
Tiek vienas, tiek kitas valdė 
didelės ūkinės krizės metais. 
Bbraeningui teko leisti bėdos 
potvarkius, algas trumpinti, 
tarnautojų skaičių mažinti.

kpmw, .>-»e tau J? "
w> pošytoet>, kad “Vliko pir- - 
mininkas p ačiai išdėstė soti- ?
juslus su Lietuvos laisvinmu visai jąekalaąjįi . 
reikalus. P. Menehant pr'ždS- Ar P"“ P™
jo juos išstudijuoti ir spręsti 

- palankiai”. \

APMĄSTYK
BCŠI VEBTfcJE
Pigiau k aituos ištaikyti For
das! Pamatysi, kad Fordas 
turi . daugiau pirmaujančių 
savybių, kurios jį daro ver
tesniu vartotų auto pirkė
jams (o taip pat ir jums). 
Jūs pamatysite, keičiant jj 
padėvėjus, kad Fordas grąži
na jums daugiausia i* pir
mykštės kainos, negu KITOS; 
markės. Tai liudija daviniai!

BALL-JOINT
. LINGYNES Fordas turi tvarų “Ryto

jus ri tikrųjų rasite pato- Automtelte* stUių. 
gesnį'ir lygesni važiavimą duobto, .ne* kitkas ne- 
ėiuose naujuose Forduose. K****“
Ir atsimink, kad tik du pirmauja ir viduj-
(brangių kalnų) automsM- •** Fortlo satynnu, As- 
liai lig ėtoi teturi priekines tr* Wal *****?**
BaM-Joint lingynes! stiliuje vado-,

vaus metų metus!

EGZUJNR IR AUKSAS
Tautininkų spnuda — ‘ Vie

nybė” ir “Dirva” — ėmė aiš
kinti, kas buvo tie reikalai. 
“Vienybė” liepos 9 paskelbė, 
kad Vliko pirmininkas depar
tamente prašęs “pripažinti 
VRką Uetnvas egsStae vyriau
sybe”. Tariau “JAV pareigū
nų įtaibuvo atsakyta neigia
mai”. Ten pat rašoma, kad no
rėta “atšaldyti Lietuvos fon
dus VW reikšta n™”. Ir į tai 
atsakymas buvęs neigiamas. 
Panašiai “Vienybė” ir liepos 
16 kartoja, tik jau sp^oda- 
mą Vliko pirmininko norus: 
pirmininkas “nutaręs, kad atė
jęs paskutinis ląikas kaip nors 
prieiti prie Lietuvos aukso li
kučių”. K

dramblių kainos. Dar prieš ke
leris metus mokėdavo apie 
3,000 dol., o dabar tik .apie 
1000. Mat, drambliai ūkio dar
bam vis mažiau vartojami. 
Juos išstumia traktoriai, kurie 
pigiau išlaikyti. Maharadžios 
atsisako taip pat nuo^ teigar- 
sėjusįųmedžiokliųsudi^amb- 

tolęs tada nuo visuomenės, de- ir vandeny visai neskęstu, nprs liais. Neseniai maharadža iš 
mokratinių partijų, ir rėmęsis jr nejudu” jr tikrai, ji pade- Kapurtalos norėjo kokią šim- 

ku' monstravo, kaip ji nuskendusi tinę dramblių parduoti, bet ne- 
ns į galutinai išdavė, prisiim- įaĮę]o vandeny ramiausiai buvo pirkėjų, 
damas Papeno, Schleicherio laikraštj skaitė. “Matyt,
vyriausybes, nuvedusias į Hit- lengvesnė už vandenį”, nu
tarto vie^iatavimąf

■v ___ -wb'-:xgu^?c

Sū ATEINANČIŲ METŲ SAVYBĖM!Cheminfe karas tarp augalų
... . . Vokiečių botanikas W. Loossprendė mumbergiete. . , , ..... „

1934 Brueningas, nenorėda- Tokių yra ir daugiau. Lon- Taikomoji chemiją
mas bendradarbiauti su nauju done Joe Sims eina per Tem- augalai kovoja
režimu, išvyko į Ameriką poli- zės upę, rankas susidėjęs ant del erdves’ del orumo • Ivaj‘
tinių studijų reikalu ir nebe- krūtinės,. lyk kojom dugną
grįžo per 20 metų. Jis rado siektų; vanduo siekia iki gal-
vietą Amerikoje Harvardo uni- vos. Sveria tik 64 kilogramus,
versitete. Jo paskaitos buvo 
skaitomos puikia _oksfordine 
angių kalba, bet tarp studentų 
didelio entuziazmo nesukelda-

jairtį Y-Mock V-« jėgą... 
ir tą w ja ateinanti tepa-

44Go”! Kiti temos 
{minos oirtomobifie?
laauu^n UBUMn

narinj V-» naėumą. Gal už 
metų kitą jiem* pavyks!

Medis su pienu
P. H. Allen Amerikos isto

rinio muziejaus žurnale rašo, 
kad Costa Ricoje, pietų Ame
rikoje, auga medis, kuris duo- 

svėrė šimtą kilogramų ir buvo da pieno, tiršto, kaip grietmė- 
vis dėlto 15 kilogramų leng- lė, kurią vartoja kavai. Medis 
vesnis nei -tokio pat tūrio van- apie 100 pėdų aukščio. Su cuk- 
duo. Tokie kaip kamščiai — rum ir vanila tas pienas visai 

gerai atstojąs karves grietinė
lę. Jo trūkumas tas, kad ore 

Indijoje .rinkose krinta jis pradeda kalkėti ir apkarsta.

rių augalų šaknys stengiasi 
viena kitos išvengti. Bet įdo
miausia, kad vieno augalo šak- 

„ .. . , „ , nys, negalėdamos išvengti ki-Pagarsejo ir australas Yard. , -- j-- --, t , - - to augalo šaknų, išspaudžia iskuns nustebino laivo keleivius, ■ .. , . _, ............ ... .... savęs .ypatingos chemines sukai jis iššoko is laivo ir per ° .
c . , - - .. . j deties sultis, kurios tam auga-Sueso kanalą pėsčias pasileido. , . , . . . .* u- T 1™ nekenksmingos, bet kuriosAmerikietis Claybrook tam ir ... . ./T.. . . .C 7 . . sukliudo migti kito augalo sak-amenkietis, kad parodytų dar _ . . . • • j-i... .J - mm. Taigi cheminis karas del didesnę keistenybę — jis ant er^vgg^ 
vandens galėjęs ir miegoti. 

Tokios keistenybės galimos 
dėl to, kad žmogaus svoris pa
sitaiko mažesnis nei tūris van
dens, kurį kūnas išspaudžia.

Tarp Brueningo klausytojų. Sakysim, italų kunigas Paolo 
kurie jam karštai Duesseldorfo 
pranešime plojo, buvo ir kitas 
ekskancleris — Dr. Hans Lu- 
ther.- Jis kitoks tipas ne-' Brue
ningas. Jis ąe moksf'ninkas — neskęsta. ~ - 
jis finansininkas, biurokratas, Drambliai nebrmodernta 
kancleriu buvęs pačiais ger;

Žmonės neskęsta ir drambliai pinga
Žmonės, kurie neskęsta.

Spaudoje buvo paskelbta, 
kad Sydney, Australijoje, vie
na moteris vandeny neskęsta; 
ji eina per vandenį kaip kamš
tis. Tai paskaičiusi, ponia Ul- 
rich iš Niurnbergo, Vokietijo-

Atsšminimai nemalonūs. Ir po- šūktelėjo: “Taigi ir aš te
užtikai sako, kad jis' vis ląbiau sveriu 180 svarų

ir vandeny visai neskęstu, nprs 
ir nejudu’
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Faktai ir prasimanymai dėl Washingtono

iruteką p* Rantanti. ’ 
Kas sava atnžsdaų tas ir kitų 
niurni tiuli Tobe jbnonės suda- 
rysvžųad surūgusių, nepaten- 
;iintų ir pasyvių masę.

yra medžių, a#e.«te< 
holdingų spalvų spektrais puo
šė pakeles ir kalnus ir puoš! 
Taip turi balti ir su mumis -r .

Baigti vis dėlto noriu links
imų: tebūnie garbė visų lietu
viškųjų mokyklų mokytojams 
ir mokiniams, kurie kalbės ir 
kvėps kitiems tėvų žodį, gatoė 
dvasininkams ir .tėvams,- kurie 
pastatė savo maldos namus ir 
mokyklas, iš kurių, Eaip-iš Die
vo sodo, stebuklingais ^garsais 
sklinda savas žodis, laisvė ir 
meilė Amerikai ir Lietuvai.

savo svečius vaišina.'
O kada geriausiąjį vyną tu 

perpyiei iš molinių aukso in- 
duosna, sugedo vynas, raugu 
pavirto, ir niekas nebegali ir 
nebenori jo gerti, net mratean- 
ates vergas, net nuskurdęs pa- 
vargute.

birželio vakarą ■ Brooklyno 
Broadvvajum. Vienoje stotyje 
įsivertė biųyB paaugusių mer
ginų. Kai kurios su motinomis. 
Viena atsisėdo greta manęs.

tiniuose kraštuose opozicija, 
dalyvaudama parlįupente, ne
dalyvauja vyriausybėje. Bet 
tautininkai, sakydamiesi esą 
opozicija Vlike, iš vykdomojo 
organo nepasitraukia. Negi te

mokamas iš visuomeninių au
kų vykdomojo organo nariam, 
nors ir mažesnėm porcijom nei 
Lozoraičiui iš “valstybės laku

mo. Nei mokytojas, nei moki
niai nejaučia bendruomenės, o 
dažnai ir tėvų moralinės para
mos, o ką jau bekalbėti apie 
materialines pastangas. Juk 
retose vietose mokytojas ir 
mokiniai jaučia vyresniųjų šir
dį .ir naudo jasi visokeriopa pa
galba.

Kodėl taip yra? Ar manome, 
kad geresni bus Amerikai žmo
nės tie, kurie atsižada savo 
kalbos ir gražių papročių? Ar 
ne labiausiai yra nuskriausti 
tief kurie pamiršta savo bran
genybes ir nepasisavina k*tų? 
Tokie žmonės išauga sužąlotos 
dvasios. Tai* vaizdžiai mums 
primena Vilniaus krašto nu-

nten, ją rašę nniDŽiūrėjo ir j bet šydadme savo db-
Amerikoe* gamtą: jos pakelės, rybių žiedais, skardenldm ss- 
kabiai, kloniai ir tjtodenys žy- vo tėvų kalba, kad jos aidas 

iš mūsų valios Ir širdies adep
tą'net'mūsų brokus ir seseris 
tolimoj mūsų žemėj — I4e|a-

sišventę mokytojai, tėvai ir 
mokyklų organizatoriai, mūsų 
kad ir didelio pasišventimo 
jaunimas nebūtų turėjęs sąly
gų mokslui eiti, nebūtų džiau
gęsis mokslo šventėmis.' Visų 
bendras ryžtas, bendros pasi 
šventimo pastangos mūsų jau
nimą lydėjo pažangos ir gi
laus tikėjimo idealo keliu.
Jaunimas giliai jautė, kad mo
kosi ne tik sau, bet drauge at

lieka lietuvių tautos am- 
žinimo miš: ją.

Todėl, kad ir vargdamas, mū
sų jaunimas tautiškai brendo, 
pasipuošė atestatais ir dinlo-

nimi ir laisve. Dievas laido tą 
įvairumą te laisvės grožį Ame
rikos gamtai. Dievaž Jį' įkvėpė 
ir čid namus račhteiems žmo
nėms, lyg pabrėždamas: būk 
laisvas ir mylėk $įkraštą, kaip 
savo, tėvų namus, kalbėk ir 
melskis, kaip nori!

Tačiau kiek yrą žmonių, tai
gi te lietuvių, kurie tos Dievą 
valios jau nesupranta: lenkia 
tėvų bažnyčią, kurti praeina 
pro savąją mokyklą, išmeta 
dar tėvų skaitytą lietuvišką

Indas, kuriame karalius 
laiko geriausią vyną

pavičiaus, Zaikausko, Karvelio 
“kai kuriuos .veiksmūs”. Turi 
galvoje,. tur būt, tuos veiks- ,■ 
mus, kurie,, tautininkų ir šiaip 
vadistinio nusistatymo žmonių. 
manymu, priklauso Lozorai
čiui. Tame pat nr. vieno skai
tytojo klausiama, kodėl tauti
ninkai, būdami opozicijoje, ne
pasitraukia iš Vlįko, “Dirva’* 
atsako, kad pasitraukti nema
no, bet pasiryžę Vlike savo li
nijos siekti ir turi tam vilčių. 
Vienas iš būdų tani savo lini
jai pravesti — tame pat nr. 
įspėja, kad Krupavičius, Žal-x 
kauskas ir Karvelis kitai ka
dencijai, vadinas, kitiem me
tam, gali būti neperrinkti, nes

'-Kai 1945 metais, baigiantis antrajam pasauliniam karui, 
Korėja laikinai buvoMperkirsta 38 paralelė, vakariečiai sąjungi
ninkai tikrai nepagalvojo, kad ji gali virsti ne tiktai, pastovia 
siena; bet ir paskatinti atsirasti antrajai panašiai paralelei. Lietuvoje, lankė ir baigė lie- 
Šiomis dienomis Ženevoje pasibaigusios derybos Indokiniją per- tuyiškas tremties mokyklas, o 
llięto 17 paralele. Ar ji yra paskutinė, niekas šiandien taip pat keliolika šimtų jų lankė 
tikrai pasakyti negali, nors Amerika ir pareiškė, kad tolimesnis b? baigė Vokietijos ar kitų 
komunistų verifiniaste bmi jau laikomas ^agresija, galinti sukelti kraštų aukštąsias mokyklas, 
visuotinį karą. Gerai prisimename, kad panašus pareiškimas Kad ne užjūrio broliai, ne pa- 
iniskardėjo ir tada, kai Korėjos taikos paliaubos įtvirtino 38 
paralelę. Komunistų tai neįbaugino ir nesulaikė, žinoma, sai
kas* yra, kaip yra ir kraštai indui, į kurį vandens su kaupu ne
pripilsi, nes ima lietis. Kas bus tas paskutinis lašas, kuris 
pasaulį gali* užlieti naujo karo tvanu, būtų bergždžia spėlioti, 
bet kad į tai einama, aišku iš “paralelių politikos”.

į ■ smsodrnoN kates
~ ' ynnr 

tereokbm, n. i. --------- ------toto Brookfrn. H, t.
---- ..toto ■ Pmei metų 
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jie “nebegali tikėtis” dalies 
VĮiką sudarančių grupių bal3ų. 
Įspėja Zaikauską, kad vargiai 
jam esą prasminga grįžti iŠ 
Amerikos. .

SiTlĮtetelll mėtotai Urrifrin redakcija nuomone. m rtoribtam tart- - T” 1

•.. . < Jaudami penketą meto, sto-
'''..... ■ ' ' ' ’ . . . '■ ./ \ vykioje ir baigdami penktus

metus vieni čia, kiti kitose' pa- 
šaulio šalyse pastoviai įsikūrę,, 
praleidome jau net dešimtą 
birželį ir drauge mokslo mėtų 

baigimo šventę. Daug mūsų 
vaikų ir jaunuolių — mergai
čių ir berniukų, — kaip męs

Paralelės, kaip žinome, yra tik žemėlapiuose šalia meridia
nų, kad su tom dviem linijom galima būtų; tiksliai nustatyti 
kuri nors vieta žemės rutulyje. Jos eina tiesiai' per kalnus, van
denis ir dykumas, eina per valstybes ir tautas, visai nepaisy
damos jų sienų, kurios vingiuoja įvairiausiom užuolankom. Sie
nas tarp valstybių ir tautų nustato ne paralelės, bet gamtinė^ 
kliūtys, praeitis, tradicijos, kalbos, tarpusavio interesai, kon
fliktai ir k. žodžiu, sienas pastato ir sugriau ja pats žmonių gy
venimas, bet ne nago brūkštelėjimas per žemėlapį pagal tam 
tikrą paralelę. Kodėl komunistai griebiasi šios antros priemo- mais ir pasiskirstė po pasaulį 
nes, kaip peilio, kuris perskrodžia gyvąją tautą su jos tradici- juk, aišku, ne tam, kad šuni
nėmis sienomis? dytų ir žūtų be likusio ženklo!

Atvirkščiai, sekame spaudos
informaciją ir matome, kad di- 

f s Lietuviai gerai žino, kaip Stalinas 1939 metais neva gra- dėlė dalis to užsidegusio jau- 
žianamas Lietuvai Vilnių, bet pasiimdamas visą Lietuvą, nago nimo eina pažangos keliu: viė- 
brūkštelėjmu pravedė žemėlapyje liniją netoli Vilniaus, visai ni prasimušė į aukštesnes dar- 
nepaisydamas nei etnografinių nei istorinių lietuvių tautos šie- bo sritis, kiti dirba aukštose 
mi Ar tai svarbu, jei komunistų pretenzijos siekia viso pašau- mokyklose, dar kiti mokosi ir 
bo? Negi jiem rūpi, kad supiaustoma Korėja ar Indokinija, su- vainikuojąs aukštųjų mokyklų 
skiūdcėna Vokietija ar Austrija? Tokių žaiždų jie stengiasi pri- diplomais.
daryti kiek galima daugiau, kad palaikytų pasaulyje nerimą, *
sukeltų desperaciją, drumstų ir maišytų, kol iš to mišinio išvirs Atsivežėm į šį kraštą tuks- 
vteuotinį komunizmą. Jis gi nepripažįsta jokiai valstybei ar tanaus vaikų, nelankiusiu lie- 
tautai tetos sienos, kaip tik geležinę, už kurios žmones jau tuviškos mokyklos. Ir didžiu- 
įgiaudžiami į Sovietų Sąjungą. . moję* natvs juos užmiršom. Vi-

# 1 si puolėmės darban, kad užsi-
. dirbtumėm duonos kąsnį. Pra-

Daba^ paralelėmis Sovietų Sąjunga stumiasi į priekį, o kiti dėjome rungtyniauti ir pavy- 
sankcijonuoja tą bolševikų agresiją, žinia, kitų žemėmis leng- dėti. Vieni įsigijome namus ki- 
va prekiauti ir su pačiu velniu, bet kai jis savo kanopa įsigeis ti puošniai apstetatėmę butus, 
brėžti paralelę ir pro pafią FTancūziją ar Angliją, ,tik tada tąsi Anot vieno, užsimojome Nedni 
paaiškės, kad paralelė yra peilis po kaklu kiekvienai tautai, turtingai pagyventi! Nuripir- j E vysk. COLEMAN f. CAROt-L liepos 4 atli Ko patventinimo apeigas ta. Pranertais seserų
Ketinkime to niekam, kas padaryta su Indokinija. kome automobilius ir skraido- naujos koplyčios kertinio akmens, Pittsburgii, Pa. Dalyvavo to kunigų ir dtaK minta totalų.

(Atkelta iš 2 ps.)

POZICIJA IB OPOZICIJA 
VUKE

Spaudoje prasiveržęs dvejo
pas nuomonių išsiskyrimas — 
demokratinių ir vadtetinių — 

“yra tieteoginė išdava to, kas 
dedasi Vlike. Vlike pirminin
kas pasikalbėjime “Drauge” 
suminėjo, kad yra Vilkui opo
zicija. Dabar “Dirva” liepos 
17 kalba tos opozicijos vardu 
ir pasisako ji esanti prieš Kru-

rnOkdl. tatas ir bfcfe. Ar daig aĮtodo ^fcnonių,
* ------- --—. -.tiįįpe-ųuriRtofliM būtų būrę be-. a

tuviStiesto p^nriceriams, . Aš noriu čia priminti vieną 
dubins ir pšmotasns? Ar pavyriį. Važiuoju vieną 
dta< paremtom tuos, kurie po 
nuntoma durim bent šeštadie- 
mąis ar sekmadieniais vargo 
mokyklose mūsų vaikus pamo
ko lietuviško žodžio? Didžiu
moje mokyklos — tik mados Ant kelių pasidėjo* stambiomis 
reikalas, /tik spaudoje aprašy- žydiškomis raidėmis užrašytą 
rims, kaip ir viso mūsų veiki- " mokyklos išleistuvinę knygą.

Stebiu, bet ji stambaus užrašo 
neužverčia. Lyg patyčiai ar gal 
pasididžiuodama ima ir sklei
džia knygos lapus atžagariai 
— ^rdiškai. Pagaliau, matau, 
rodo motinai savąjį paveikslą, 
gal pabrėždama, kad ji pildo 
tėvų valią puošti Ameriką ir 
savo tėvų gimtosios kalbos žo
džiu ... Juk j žino, kad tėvų 
ir jos tikėjimas po daugelio 
amžių prikėlė Izraelį. Ar ji ne
padėjo Amerikai tautų išlais
vinimo misijoje?...

Taigi, birželio dienomis Ame
rikos mergaitės ir berniukai 
baigė mokslo pietus be kitų ir 
airių, vokiečių, ukrainiečių,' len
kų ir lietuvių mokyklose. Ir

Tai įspėjimas, jei nesakysim, 
grasinimas. Jie dėmesio verti, 
kad parodytų, kokiais meto
dais “opozicija’ savo siekimus 
vykdo. Dar labiau dėmesio ver
tas ir tetas metodas: demokra-

vėl aplankė Arkazaris, kaip pilti, ir parodė juos atėjusiems, tarnus, liepė atnešti aukso tau- no tėvas. Aš noriu pūti para- būtų geras ir nesugestų pra- 
kad buvo pažadėjęs, to kąra- kalbėdama: res ir įpilti josna iš šitų indų gauti ir pamatyti, kaip meluo- rūgęs, ps laiko jį mdiniuose
baus rūmus. Kaip tik sužinojo ___ Matai dabar Arka ra n\ vyno, kad užgertų Arkazarį ir ja šitie svetimšaliai. induose, kurie yra negražūs
karalaitė, kad jos tėvo rū-‘ ir jūg viri, kurie jį’ atidėjote, tuos, kurie su juo buvo. * q tada tarnai atnešė aukso žmogaus akim; bet tuose nę- 
muosna įžengė Arkazaris, tuo- kame mano tėvas, šios šalies V<6s paragavęs, atidavė Af- taurę, iš kurios geria patsai gražiuose induose, kurie guli
jau liepė pakviesti jį paa save, karalius, laiko geriausiąjį savo kazaris taurę su vynu atgal, karafius, fie pftol^ V^nb iš žemai drėgnose ir nešvariose

Tuojau atėjo Arkazarfe, iš vyną. Aukso induose psai lai- kalbėdamas: aukso indų ir padavė karelai- rūąyse, nesugenda vynas, tik
kelionės n^iersirengęs, dulkė- ko jį! Dabar noriu, kad tu man __ Tokio vyno aš nesu .pra- tet Paragavusi pamatė J, kad ■ ^ar gurderate tampa, todėl
mis apneštas, taip, kaip buvo atsakytai, ką aš tavęs klau- tęs gerti. KaraĮrite, ta piktai tiesą kaftėjo Arkazaris ir tie, juose ir.įaikomi geriausieji vy-
tik peržengęs slenkstį. Su juo siau. iš ųnteų pasityčiojai, užgėrus kurie vyno ragavo. Ne Vynas kuriuos vien tik pats ka-

Matydamas tai Arkazaris, mus ne vynu, tto rangu, kokio tai buvo ir net vynu nekvėpė jo, garbingiausius
ramiai nusišypbdjo ir tarė: negeria tet paskutinis ’ mūsų bet kažkokie labai neskanus

A «_• Tr nfln>an2 fnnmAt tarai*! - — Dabar aš mataū, kad tu felies pavargsta gėralas, rūgštus ir negardus,
na U vyną, o motoms sudau- į mąp fa, ukrai kame rm, to uk paraga^. Irgi kurio žmogna gWU nebegali

W •• V. JK • rūsin kur taip tamsu drėgna tou P“®*75*1; laiko geriausius savo vynus, ir grąžino taures kalbėdami: Iškrito taurė iš karalaitės
— Mano kalba jį skaudžiai rusm, Kur taip tamsu aregna me kokiuose induose, laiko neaheioil, wnai. ku-

užgavo, —mąstė karalaitė. — ir nešvaru, jvesiu. Jis pasi- mano gerfausiąjį tavo ~~ ^ai>. 08
juoks tada, kad tokioje vietoje ®a’ bituose aukso indimse raugas, kurio gerti negalimai dėn t atsisėdusi, ėmė gnffiai

-------- ------------------_ aš netikta, karalaite, kad verkti, manydama, kad aštriai
pasakysiu, ką ta nume Hunam Ai tau turiu duoti dabar šitas vynas b&tų patsai gtoiau- pati juoks ir kartini ims tyčio- karalaite, daro ir tau-

nMinea nasiiuokti bet data r pamanius, ji paliepė — Snam, ir aš tau parody- atsakymą į tavo klausimą, ka- sias visų tavo tėvo vynų, — tis dabar iš jos Arkazaris ir tauąg,- jajpo ir lo
jau nebegalės. Kada jis vėl ap- nešti v?n* *t8al dvaran ir su- kame laiko mano tėvas ralaite, ir duosiu. Bet gi ta pa- kalbėjo Arimzaita — Ar tu ta® ^’ovo. vaj<jovai. jfo
atlankys mano tėvo namuose, todim šviesiame ir gra- kurį > patsai geria ir P*tt apsirikai, ar tavo tarnai Bet AAazarte paliepė teeiti feogaus siela, jo širdiea
aš jį nuvesiu rūsysna ir paro- iuaM kam^Je, kad jie ten kuriuo vaišina garbingiausius h<mes dar neatsilsėję, dulkėnus apgavo tave. vtafeęaa temento, ir kai juodu vynas, būtų Ktoiausia ir ge-
ay™. tad P^tyto, ST™.irn^gtet’ alds A* noriu, tad tu r*!*’ f*? rta-A tad J n-lpolktat, ir
kūne, koktaoae induose, mano to- ku™ J’*“ mat0 , patsai ir viai Ue, kurie ra ta- nummigofrnfc'Ą liefaria Hąiu- rlantfu! - ataakd tapyta* taratan* taaMal nt tankon Ir nmnk^tv i Uom Jta
Uvaa laiko geriaorias vyną. - Teaplanko tik dabar Ar- MTO trimis pamaty- tarną o«bų nebetekau ir karataiti _ AJ (mti ragavaa tart MamU. ta» ĮriŲa tai at- tafto m Kvailame imonių

Uet>* karalaiti vyną aukso kazans mūsų iali, — svajojo tote toos indas, kuriuose yra man tiek saaaa, jog aš kiekviena M* pildama ir ap- attiktL aMmatade...
intetana rapilu, nunešti rū- karalaitė: — aš jam dabar pa- Skomas vynas. ««"» J®* at«Tg- P6* drikti mgrišjon. JOs kalbate, Verkdama Ir ašarodama pa- babar tu finai, karalaite, ko

ayraa, tar > anksėiaa stovė- rodysiu, kame ir kur laiko ma- i, nnve<iė j„oe risus kare- k*7Ui?-ooršdaai tadtyHoti ir nlgaa- pasatai jtai tanlaM vtaa, iinoti noriai?—
JgairpatimljopriiiiMti,kad ”° tėvas geriausieji savo vy- diddian ir šviestai kam- y1. ■» t0“Į‘ talbėsin. paval- umne! taip tatai, *tab | ta*l tai- — finu! — atseki pro eik.
tZtagmai atbktų saro dar- tarta, tair nuo trijų minėsiu Bta mn. tano vyno, kad mos - Tinai! - šaak* tara- bij^.tat« >1 Ataaaarta: raakaratati...
tai Nnijue pamatė, kad rūsys IV. . jau tavo sustatyti aukso tatai, galėtmne smogus pravaryti. laitė: - duokite man aukso — Matai, tamtatto: kada (B V. KrMs knygos
buvo ttmzioz ir drėgnoe; jų Trims mėneshmz praslinkus geriausio lmrafimm\vym> pri- Tuojau pašaukė karalaitė taurę, g tafou geria vynuos- tavot*vaa..«oK tad ja “BytoRtotaaT)
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centro valdyba, taikaujama po
nių E. Golšanskienės; J. Da- 
mušienės, St. Stasienės, bei 
energingųjų studentų Pr. Za- 
rankos, A. Bagdonavičiaus ir

Stovykla prasidės' rugpjūčio 
27 d. (penktadienį) 6:30 vaL 
vakare. Ten be sporto, žaidimo, 
poilsio ir maudymosi bus išei
nama ir konkreti bei trumpa, 
bet kondensuota ateitininkiška

’ je ir grąžto je hetuviįkoje ben
druomenėje ir nnotaikoję gy
vena ir mokom. Betuvutšs^ lan-

mergaičių vasaros stovykla

Užsirezervuoti vietą iš anksto. Sezonas tęsiasi nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gausite tele- 
fonuodami:

. • E. Lankauskiene, iš Cice
ro, UL, paaukojo Marijos šven
tovei, Putnam, Conn., Šiluvos 
Marijos statulą, kuri stovės 
lauke prie'didžiųjų durų, ni
šoje. Statulai projektą ruošia 
dailininkas K. Varnelis.

tai geriau išaiškins.
Tad įvertinkime jųgražią 

lietuvišką veiklą, jų pasiaukoji
mą auklėjant mūsų jaunimą 

pakelti, bet jos būtinai pasi- "lietuviškojedvasioje, ir parem- 
ryžusios šiais Marijos metais, kime šį lietuviskiausį seselių 
Dievui ir geriems žmonėms- pa- vienuolyną Amerikoje savo at- 
dedant, visus darbus užbaigti, silankymu jųjų rengiamoje Lie- 

Šesdės šiuo savo Marijai tuvių Dienoje š. m. liepos mėn. 
statomu paminklu džiaugiasi, 25 d., kuri įvyks jų sodyboje, 
didžiuojasi ir visiems mielai jį naujosios Marijos šventovės 
rodo, bet jos kartu pastebi, papėdėje.

• Bernardas Brazdžionis kas 
savaitę atvyksta į “Immacula- 
tą’ stovyklą pravesti'literatū
rinių pasikalbėjimų. Kiekvieną 
penktadienį būna literatūros 
valandėlės. Viena tokia valan
dėlė buvo skirta Bern. Braa-

Kaip ir kiekvienais metais 
šiemet yra . ^engiamos dvi 
moksleivių ateitininkų vasaros 
stovyklos. Viena jų bus dvisa
vaitinė Marianapolyje. Jai va
dovaus jaunųjų studentų pa
dedamas mielasis jaunimo va
das kun. J. Martinkus. Kitą 
rengia MAS centro valdyba ir 
ji bus pusiaukelėje tarp Ak- 
rono ir Clevelahdo, gražioje 
šv. Kristoforo stovyklavietėje. 
Apie ją norime pateikti keletą 
informacijų.

Stovyklavietė yra Clevelan- 
do diecezijos jaunimo organi
zacijos nuosavybė. Ji yra tik 
šiemet pastatyta, tad visai 
nauja. Jos kaina — 180,000 
dol. Atskiri namai berniukams

• “Kibirkštėles”, kaip se
niau, taip ir šiemet, leidžia vie
nuoliktoji mergaičių stovykla. 
Išeina kas savaitę. Šiemet “Ki
birkštėles” redaguoja: Teresė 
Masionytė, E. Stankevičiūtė, 
Kristina Škėmaite, Gražina Gu- 
daitė, Rūta Krivickaitė, Milda 
Ankudavičiūtė ir Laima Šilei- 
kytė.

rą: Jonas Mekas
kįų idilės, Vaclovas Biržiška 
— 50 metų RpaiHirįi IsfotįėjbMO 
sukaktį minint (tąsa iš praeito 
nr.). Paulius Jurkus —- Vy? 
tauto Kašubos madonos.P- 
Daugintis, S. J. — Tikrasis 
korporatyvizmo veidas, A 
Baltinis — Krikščionybės V ir 
šventumo samprata A Macei
nos “Saulės giesmėje?,; KL Jur
gelionis — Švaigždto(eil.).

*• Literatūros skyriuje A. T> 
ruolis rašo apie rackmalinį ir 
iracionalinį momentąManno 
kūryboje, • Bern. Brazdžionis 
recenzuoja P: Jurkaus '^Pava
sarį prie Varduves”;religi
nio gyvenimo skyr. Tėv. L 
Andriekus, OFM., —i'šventu
mo* viršūnės; meno skyriuje 
P. Jurkus rašo apfe-Adomo 
Galdike parodą; visuomeninio 
gyvenimo skyriuje -ylA' 2. — 
Lietuviu krikščionių demokra
tų sukaktis; pastabos' ir įvy
kiai. Numeris iliustruotas A 
Galdiko, T. Valiaus, Vytauto 
Kašubas, Prano Dumšaičio kū
rinių nuotraukomis.

prastą dalyką, būtent, jau be- šventovių vitražais, kokiomis 
veik baigiamą statyti gražią, statulomis^ aš čia jau nepasa- 
erdvią Marijos šventovę— - -- --- 4 
koplyčią.

Kad ir trūksta lėšų, kad ir 
daug vargo ir rūpesčių, susi
jusių su ta statyba tenka joms

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

1:00 vaL Lietuviški pietūs, pramogos, 
4:30 vai. Mergaičių stovyklos pasirodymai

BUTAUSKŲ ŪKYJE 
Tik 3 valandos ketin nuo New Ytfrfco miesto. 

Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis

Norinčių patekti į stovyklą 
estę žinoma, kur kas daugiau, 
bet dėl vietos stokos daugiau 
joę negali priimti.

Tėvai, kurie turi progos ati
duoti vasarai čia savo dukras 
jaučiasi labai laimingi ir nepa
prastai dėkingi seselėms už jų 
rūpestingą globą, gražų moky
mą'ir auklėjimą. Mergaitės čia 

■ gražiau ‘ ir naudingiau pralei
džia laiką negu pavyzdingiau
sių tėvų globoje, nes jie visą 
dieną dirba, palieka vaikus na
mie vienus ir net prie geriau
sių norų negali jų taip prižiū
rėti ir auklėti, kaip ye prižiū
rimi ir auklėjami Šoje Marijos 

sodyboje.
Ča mergaites mokomos 

mandagumo, gražaus elgesio, 
sporto, higienos, darbelių, mu
zikos, dainų, lietuvių kalbos, 
literatūros, istorijos ir p. Čia 
mergaitės pačios redaguoja ir 
išleidžia kas savaitę spaustu
vėje spausdintą nuo 4 iki 8 
puslapių laikraštėlį. Kas vaka
rą čia rengiamas laužas, prie 
kurio įvairiaųsšoniis 'temomis džioniui pagerbti. Visi būreliai 
daromi pasikalbėjimai, į ku- pasveikino poetą, deklamavo jo 
riuos aktyviai įtraukiamos vi- poeziją ir dainavo jo sukurtas 
sos mergaitės. dainas. Į šį pagerbimą buvo

Stovyklos dalyvės čia turi 
progą pamatyti, susipažinti ir dovaujama berniukų stovykla; 
pasikalbėti su mūsų žymiau- jų atstovas pasveikino taip pat 
siais profesoriais, pedagogais, poetą,. padeldamuodamas jo 
menininkais, rašytojais ir ki
tais kultūrininkais, nes šią sto
vyklą aplanko ir vyskupai ir 
šiaip aukšti svečiai, kurie vis 
pasako keletą žodžių stovyk
lautojoms.

Mergaitės čia praleidžia lai
ką sveikai, gryname ore, pa

te mergaitėms, šauni moder
niška virtuvė su “deep freeze- 
riais”, lėkščių plovimo mašino
mis ir kitokiais šeimininkių 
tarnais. Puiki salė su scena ir 
kitais įrengimais, koplyčia, 
bent kelios sporto aikštės — 
krepšiniui, tinkliniui, beisbolui 
ir t.t.

Pati stovyklavietė tai tikras 
gamtos ir moderniosios tech
nikos stebukliukas. Vieta rink
tinė, prie puikios kalvos prisi
šliejusi, trijų gražių ežeriukų 
puošiama ir gaivinama. Leng
vai pasiekiama iš abiejų dideę- 
nių centrų — Clevelando ir 
Akrono. Už pusmylio jaukus 
lietuviško bažnytkaimio didu
mo miesteliukas — Bath.

ir kolegiją, jos kas vasarą jau py™* galėtų pavaišinti betu-
vienuolikti metai rengia lietu- ” aMJĄMtts parodys ne- viškais valgiais naujo je po kup
rišką mergaičių stovyklą. programa: lyčia pastatytoje salėje. Kokius

Ypač stovyklą rengtijos ta- . te k. gražius sumanymus te planus
ri tiek gražaus perino ir per Pačk® sesdės šį kartą taip jos turi tą koplyčią užbaigti, 
metų įsigijo tokį Bvų pa- viai<m«>ei nepa- ^gti, išpuošti betariamų
sitikėjteąą/lcad mergaičiųskai- “ ‘ 1"
čms stovykloje kas vasarą dt-

eileraštį. Ęem. Brazdžionis ap
dovanojo geriausius deklama
torius ir papasakojo, kaip jis 
pradėjo rašyti, ragino stovyk
lautojas bandyti savo jėgas 
kūryboje. Jo garbei buvo iš
loštas “Kibirkštėlių” pirmas

kt. Stovyklos kapelionu bus 
mūsų brangus svečias iš saulė
tosios Italijos kun. J. Šeškevi
čius — “dėdė Juozas”.

Busimiesiems stovyklauto^ 
jams smulkesnės informacijos 
yra teikiamos per jų kuopų 
valdybas ir spaudą. Sekite ją. 
Ruoškitės kuo gausingiau sto
vykloje dalyvauti.

Tad iki pasimatymo šv.-Kris
tofore. B. K. M.

ČIA BAIGIAMA STATYTI MARUOS ŠVENTOVE. ATVYKITE IR PASIDŽIAUKITE 
MARUOS METŲ PAMINKLU. VISŲ LAUKIAME!

- Škotijos lietuvių katalikų šv. je, o ypač žavėtinas jo pajū- 
Kazuniero draugija aktyviai ris. Vasaromis suvažiuoja daug 
veikia. Tarp kitų tautinių ir re- turistų praleisti atostogų. Čia 
liginių darbų, iš savo metinių gyvena ir kelios lietuvių šei- 
mokesčių išlaiko Škotijoje du mos. Kiti gyventojai daugumo- 
lietuvius kunigus. Kasmet je angliakasiaL Tęs miesteliu, 
draugija organizuoja įvairias apie 14 myL nuo krašto, jūro- 
pramogas. Šiemet suruošė di- je dunkso Alisa &aig kalnas, 
džiulį išvažiavimą į gražų Gir- apie kurį legenda sako, kad 
vau miestelį, . esantį apie 75 buvęs- pastatytas “Viešpaties 
myL nuo Glasgowo. Suvažiavi- rankomis”. Pro tą vietą pra-

ptograma. Paskaitas skaitys ir 
pašnekesius praves savų sri- _____ _
čių specialistai: kunigai, pėda- me dalyvavo lietuviai iš įvairių plaukia kiekvienas laivas, 
gogai, jaunimo vadovai Nu- Škotijos vietovių. Septyni di- plaukiąs jš Škotijos į Aineriką. 
matyta ir plati meninė progra- džiuliai autobusai sustojo sese- šioje vietoje iš visur susiti- 
ma, įvairūs konkursai, sporto juozapiečių vienuolyne, kę lietuviai linksmai praleido 
■varžybos. Esant sekmadieniui, visi daly- laiką ir visą dieną skambėjo

Stovyklai vadovaus MAS viai susirinko i vienuolyno juokas, džaugsmas. Pailsėję 
koplyčią, kurioje kun. J. Gu- kunti ir atsigavę dvasia, vaka- 
tauskas atlaikė šv. Mišias ir rop išsiskirstė namo laimingi 
pasakė nuotaikingą .pamokslą, ir patenkinti. 
Šioje vietoje pirmą kartą su- J. BtffkeričnK
skambo gražusiš Pulkim ant 11 11
kelių.

Po pamaldų vieni skubėjo vidaus, spect širdies ir plauku 
pajūriu, kiti apžiūrinėjo vie-x Priima bet kuria diena, iš anfattc 
nuolyną ' ir ten pat esančią . t*™ te**™ " 
mergaičių aukštesniąją mo- Tefcf: 
kyklą, į kurią, dėl aukšto mo- Rbeeefctod.
kslo lygio ir rimto auklėjimo, Adr': state Lckc’
net ir nekatalikai leidžia savo _ ..__ • J., , . Atstumas: nuo Providence—M mylios,

_ * . nuo Wprcester—26 m., nuo Boston ar
Pats miestelis yra mažas, bet Brockton - 50 m„ nuo TBompson,

švarus te labai gražioje rieto- Conn.—10 m..

HTa



norime
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LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS

T. J. Dyburys, O. F. M. >
Kennebunk Port / 

vienuolyno gvardijonas

vo je Lietuvoje, kada lietuviš
koji mokykla visu pikui tem
pi ir kursu mokė grynosios 
lietuvių kalbos! Juo labiau da
bar atkurtosios “Gimtosios 
kalbos” pasirodymas tremty-

Peveniškių,Didy 
Drums, Dūkštą, 
Dusmeny nuotraukų. Būtų pra
vartu gauti daugiau nuotraukų 
ir/ iš.kitų D raidės vietovių. 
Visi turintieji šių nuotraukų, 
tpiAmiai prašomi paskolinti 
pet. Enciklopedijai (366 W.

minimas Švč. Sakramentu. Pa
maldos bus kartu ir aštuntoji 
diena, tos novenos, kurią mes 
atlaikysime už visus mūsų ge
radarius, ypač tuos, kurie pa
dėjo pastatydinti Marijos gar-

• Kas turi J: Dagio ‘‘Bota- 
nikos žodyną”, išleistą 1934 m. 
Kaune, , prašome paskolinta 
Lietuvių' Enciklopedijai.

• Moksleivių ateitininkų sto
vykla Marfonapolyje bus rug
pjūčio 14-29 dienomis. Jai va
dovaus New Yorko veiklus 
ateitininkas SAS Centro Val
dybos : narys stud. Ričardas 
Kontrimas ir MAS Bostono 
Apygardos pirmininkė stud. 
Dalia škudžinskaitė. Jiedu per
nai vadovavo ten pat vykusiai 
moksleivių'ateitininkų stovyk-

rugp.
namie esančius, įsijungti į no- 
veną, kąd visų mūsų bendroji 
malda galingiau kiltų į Galy
bių Viešpatį ir išprašytų 
mums reikalingų malonių.

8 vai. vakare bus pirmoji iš 
daugelio konferencijų, skirtų 
Man jos geresniam pažinimui ir 
pagerbimui, teina: “Marija — 
atpirkimo dalininkė” (Marija 
po kryžiumi). Penktadienio va
kare kaip tik tinka stoti su So
pulingąja Motina po kryžiumi, 
prisižiūrėt Kristaus kančiai, 
įsijungti į išganymo darbą sa
vo kentėjimais. Marija yra va
dinama Jūrų Žvaigždė. Kaip 
jūra kėliau jantięjiyis žvelgda
vo į šiaurės žvaigždę, kad ne
nuklystų nuo kelio, taip ir mes 
turime mūsų gyvenimo audro
se ir sukrėtimuose žvelgti į

• Laurence Harvey, garsė- 
jąs filmų artistas, save vadi
nąs lietuviu, dabar atvykęs į 
Hollywoodą, kaip skelbia‘kita 
spauda, esąs gimęs Joniškyje. 
Jo tikra pavaldė Laurynas 
Skinkys. Jis, baigęs Anglijos 
Karalienės Dramos Akademi
ją, dirbęs Manchesterio teat
re, kol pastebėtas filmų agen
tų 1948 m. pasirodė pirmam 
filme. Jau vaidino 13 filihų, 
paskutinis “Romeo ir Julija” 
— kurį pastatė bendromis bri
tų ir italų jėgomis.

• Pranas žiežis, vienas žy
miausių Rio de Janeire lietu
vių miško prekybininkų, tyri
nėja galimybes atidaryti pre-

■ ■ ■> ■41 Ii®

svetiąĮ

taus prižadėjimų. Todėl mes tinkamo" kelio nenukryptume. 
kviečiame visus lietuvius daly- Marija yra nuliūdusiųjų pa- 
vauti tame Kongrese. guoda. Jei Įpūsų širdis pripil-

Kongresas prasideda rug- do liūdesys, jei nusiminimas 
p jočio 13 d. 7 vaL vakare vie- lyg kokios replės nori užgniauž- 
nuolyno koplyčioje iškilmingo- ti mūsų gyvenimo viltį, galvo
mis pamaldomis, skirtomis Ma- kim apie Mariją, šaukimės Jos 
rijos garbei. Pampkslas, palai- pagalbos. Ji, tos didžiosios ir

. Galkių šeimai, kuri, rodos, 
gyvena Chicagoje. Galkiai prieš 
karą ■ berods turėjo vaistinę. 
Kaune — Šančiuose.

3 vai. kultūrinė programa:

Tautiniai šokiai—vadovė 0. Ivaškienė;
Dainuos Šv. Petro ir Povilo parapijos choras iš

So. Bostono, vadovauja Jer. Kačinskas;
įvairūs laimėjimai, pasilinksminimai, skanūs 

valgiai ir gėrimai.

Mes, pranciškonai, 
savo meilę išreikšti mūsų dan
giškajai Globėjai, kuriai yra bei skirtąjį Liurdą prie mūsų 
pašvęstas visas mūsų Ordinas, vienuolyno. Novena. prasideda 
rengdami šiais Marijos metais rugp.’ 6 d. Prašome visus, ir 
šį Kongresą^ šv. Pranciškus 
pradėjo savo nuostabų Kris
taus sekimą Marijos prieglobs
tyje, mažojoje Porciunkulės 
bažnytėlėje. Marijai, Nekaltai 
Pradėta jai, yra pašvęstas vi
sas mūsų Ordinas. Daugelis 
mūsų Ordino mokslininkų pa-4 
ruošė kelią įvairioms tikėymo 
tiesoms. Šiuo Kongresu kaip ir 
visu mūsų apaštalavimu mes 
norime parodyti kelią ' prie 
Kristaus per Mariją ir padėti 
juo eiti.

Trys Marijos pažinimui ir 
pagerbimui paskirtos dienos 
turėtų visus mus tampriau su
rišti, dvasią, jatgaivinti ir už-

SVARBCS LAIŠKAI /
Darbininko redakcijoje yra 

gauta svarbūs laiškai šiems 
asmenims:

vet Programoje dalyvavo Gai
delio vadovaujamas vyrų cho
ras iš Bostono, Worcesterio 

-liet, karo veteranų bubnų ir 
trimitų orkestras,, O. Ivaškie- 
nės pagarsėjusi tautinių šokių

ir jos naudingumu netenka nė 
Bet kodėl “Gimtoji Kalba” 

vis negali pasirodyti? Juk tu
rime ir Lietuvių Kalbos Drau
giją, pakankamai turime ir 
kvalifikuotų kalbininkų, gimto
sios kalbos specialistų. Taip 
pat atrodo, kad ji galėtų ir 
ekonomiškai išsilaikyti, susi
laukdama gausaus skaitytojų 
būrio ir, reikia tikėtis, kurios 
nors finansinės paramos iš lie
tuviškų kultūrinių institucijų. * 

Tiek daug rašoma ir šneka
ma lietuvių kalbos išsilaikymo 
reikalu. Gi toks svarbus daly
kas-..(specialus kalbos žurna
las^- lietuvių kalbai ugdyti 
tremtyje vis nepajuda iš vie
tos, nors jis nekartą buvo kei

pto- tas spaudoje. Tiesa, kai kurie

Prof. Garmui, gyv. Chicagoj. - 
Malinauskienei, kurios vyra 

vardas Andrius ar Ekidrus.
tikrosos .meilės Motina, išgirs po karo turėjo būti V. Vokie- 
tavo širdies skundą, supras jį.
Ir gavęs iš Jos dvasinį pastip
rinimą, galėsi vėl drąsiai, pil
nas vilties ir pasitikėjimo ženg
ti savo gyvenimo skirtuoju ke-

• Smuikininkąs Iz. VasyM- 
nas, iki šiol gyvenęs So. Bos- 
tone, persikėlė į Lawrence, 7 
Mase. Dabar jo adresas yra:
21 Wendall - St, Lawrence, į 
Masą., • . ' ■■■

• Premijos* bertiiukų stovyk
loje. Tėvai, pranciškonai Ken- 
nebunk Port, Maine, paskyrė 
75 dpi. įvairioms premijoms 
jų vadovaujamai berniukų sto
vyklai Po 3 premijas skiria-*;.^ 

ma: už geriausį rašinėlį, tak 
syklingiausią rašymą, gražiau- 
šią deklamavimą, geriausią 
lietuvišką skaitymą, tvarkiu- 
giausią stovykloje elgesį, už ; 
lietuvių kalbos vartojimą sto- 
vykioje. Laimėjusieji šias pre- 
mijas, gaus metanas veltui "Eg- 
lutę”, vyresnieji "Ateitį”, b /’ 
vienas veltui savaitę stovyklo-

Brockton, Maąs. Prieš keletą grupė iš Bostono. Šokiams 
grojo geras orkestras.

Svečių buvo per tūkstantį. 
Matėsi Jonas Aistis, Bem. 
Brazdžionis, prof. Vitkus, prof. 
Vasiliauskai prof. Puzinas ir 
daugybė kitų iš Brocktono, 
Bostono ir kitų apylinkių. Ypač t savo asmeniniuose varguose, 
daug buvo jaunimo.

A. B-s

tijoje. >
šie asmenys prašomi kreip

tis įz Darbininko redakciją. 
Skaitę šią žinią ir pažįstą mi
nėtus asmenis, prašomi jiems 
pranešti.

kuir^ autorius-neseniai paaira- bireliai Stovių saleaMU) (03 
šė sutirti • * * - > nerijai Italijoje, remti Pirnsfc-v

Enciklopedijai jam vadovauja Oną
Igną- E&’&l pasisekę gauti iš tė,antrajam -- Vytautas 
Darbėnų, Daukšių, .Debeikių, raškauskas. .
Pevmiiškių. Didyydžių, Dovilų. > Lietuvių Dailės Inatitato/į 

suvažiavimas įvyko liepos '■ 
d. Toronte, Ont Instituto vą^fĮ 
dyba naujiems metams sudti^g 
ryta tokia: T. Valius — 
ninkas, A. Valeška — vieq^r^4 

min.,‘J.Baki8 — sekretorius;/ 
valdybos nariai — P. Augiu^C- 

ĮĮĮĮĮĮĮBBMBM Petravičius. Suvažiavimas 
nuotraukos bus ^pri^jo geroje ir darbingoje

Šv. Tėvas paskyrė šiuos nje- 
tus Marijos garbei. Jo didžiau
sias noras, kad' žmonės per 
Mariją viską atnaujintų Kris
tuje. Juk pasaulyje nėra 
tampresnio "ryšio, kaip tarp 
motinos ir vaiko. Marija ne tik 
buvo arčiausia iš anonių Kos
tui, bet ir visiškai Jam atsida
vusi.

Marija, įvairiose vietose pa
sirodydama, nieko kito netroš
ko ir neieškojo,' kaip tik to, 
kad žmonės prisiartintų prie 
Kristaus. Ji vis priminė, kad 
turime daryti atgailą ir mels
tis, gręžtis į Kristų. To mes nie
kuomet neturime užmiršti, gar
bindami Mariją ir minėdami 
šiuos Marijos metus.

Marijos garbinimas yra labai 
paplitęs pasaulyje, taip pat ir 
tarp lietuvių. Jie bėgo prie Ma
rijos, kai senovės laikais slė
gė rusų jungas: prie Marijos 
jie glaudėsi, kai komiinistai 
stengėsi atplėšti nuo Kristaus; 
pas Sopulingąją Motiną jie žiebti mumyse visuose neper
ieškojo pagalbos ir paguodos galimą viltį ir norą žygiuot su 

Marija prię Kristaus, prašyti 
sielvartuose ir kentėjimuose. Ir Mariją, kad ji melstųsi už mus, 
tą meilę dangiškajai Motinai idant mes taptume verti Kris- Mariją, kad nuo krikščioniui 
jie atsinešė ir į šią šalį.. Kaip 
nuostabus buvo dosnumas tų 
paprastų moterėlių ir visų ki
tų, kai prie mūsų vienuolyno 
T. Kęstučio M. Butkevičiaus 
iniciatyva buvo statomas Liur- 
das, tas išorinis meilės pareiš
kimas Marijai. x

Jokia padaptis, kad emigra-* 
■ L^įams iietanų gyvenimas ir Ije- 
; Ji tuvių kalbai kerta skaudų' ir. 

_■ r /kruviną kirtį. Tik akylai pa- 
. kultūrinį (ir pri-

gyvenimą ir perkoški-
> P*0 l^tuvių kalbos koš- 

‘Uir/pamatysime daug liūd- 
nų vaizdų, rodančių lietuvių 

.-f . .kalbos menkėjimą ir net smu- 
-kūną... Kokia skurdi ir sužalo- 

■■ ji-. fia dažnai pasirodo mūsų 
. u brangioji lietuvių kalba: ne- 

.-„jjįrtą rusinta, lenkinta, vokie- 
£ tinta, ji dabar ir amerikonina- 

^^^^ma^ an^inaina, ispaninama...
Su giliu skausmu lietuviškoje 
širdyje, mes čia dažnai pasi- 
gendame kalbinio taisyklingu- 

_ grynumo, kalbinio grožio, 
ši nelaiminga kalbinė būse

na yra iš dalies ir supranta- 
kas čia buvo išmokta ir 

; įprasta Lietuvoje, tremtyje at
prantama, pamirštama, o or
ganizuoto, vientisinio lietuviš- 

._^.„kojo kalbinio švietimo kaip ir 
nėra... Didžiai naudingosios 
šeštadieninės (tiksliau

NAUJOJELTORPO ŠVENTOVĖJE, PRANCĮŠKOKV VIENUOLYNE Kennebunkport, Ne 
Kongresas prasideda rugp. 13 d. 7 vai. vakare. Bus turininga ir įvairi programa. - 

er visas dienas, atvyk būtinai beąt paskutinę dieiię, 
RUGPICČIO 15 D, NES TOJI DIENA BUS KARTU IR TRADICINE

< - -mėnesių Bostone susiorganiza- 
vusi “Laisvės Varpo” kultūri- 

^ di-nė radijo valandėlė praeitą 
'-- sekmadienį, liepos 18, Brock- 

-ū; .-tone parodos patalpose ir aikš- 
•—tėse surengė didelę kultūrinę 

pramogą. Ji pradėta radijo va- 
" landos vedėjo P. Viščinio žo- 

' i džiu prie Lietuvos bakūžes, kur 
> ■ buvo sugiedotas Lietuvos him-

• “Tėvų kelias”, Venecuelos 
lietuvių laikraštis, leidžiamas 
tėvų Saleziečių, išleido gražų 
numerį, kuriuo pamini 5 metų 
sukaktį. Numeryje ta proga 
sutelkta įvairiausių sveikini-
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Nukelta į 7 psl.

T AUP YKITE P ASTOnuo

Uždirbkite

GENERAL SAV1NGS
AND LOAN ASSOCIATION

Cicero, Illinois

Lietuvos Vyčių Radijo Programa IKI $10,000

pina. P. Bliudnikas pareiškė, 
kad valdyba svarsto galimy
bes suruošti rudėtų didingą V.’ 
Krėvės minėjimą, nušviečiant 
jo asmenybę ir nuopelnus lie
tuvių literatūrai; ta pačia pro-

paprašė tikinčiųjų sukalbėti 
už jo vėlę Sveika Mariją. Jur
gis Jankus, Liet. Rašytojų 
D-jos vardu, nuoširdžiai klebo
nui padėkojo.

Lietuvių Diena
Liepos 25 ruošiama tradici

nė Rochesterio ir apylinkės 
Lietuvių Diena Schuetzen par
ke. Programoj tautiniai šokiai, 
dainos, orkestras. Veiks bufe
tas su gardžiais valgiais. Pel- 194242.

Mpatayl.194244.

Žinios iš Clėveland, Ohio

Skautai stovyklauja
Lietuviai' skautai ir skautės 

leidžia linksmai dienas stovyk
laudami. Stovyklos pasisekimu 
rūpinasi skautai St Ilgūnas, 
D. Podelytėę R. Armonytė, P. 
Armonas, Vyt. Zmuidzinas ir 
kiti.

Accredited schbol of nursing. 
Mušt be between the ages of 
17 and 30 years and baye com- 
pleted 4 years of high school. 
A scholarship, whieh consists 
of books, tuition, uniforma and 
maintenance, js proldded for 
each student nurse accepted-into 
the September class. Mbdem 
classrooms, dietąry and che- 
mistry laboratories, and ttp-to- 
date library in the new nur- 
ses’ home are availablę for'tb? 
ūse of all studente. Write or 
telephone: Edna D. Collentine, 
R. N., Dinector of Nurses, 
South t Chicago Comrhunity 
Hospital, 2320 E. 93rd Streef, 
Chicago 17, UI. ESsex 5-4400'. 
Next class begins ?September 
8, 1954. t _: —

nas skiriamas' Vokietijoje 
vargstantiems šelpti -Todėl 
kviečiami vari lietuviu gausai 
dalyvauti nesigailėti vieno ki
to dolerio išleisti.' Kleb. kun. J. 
Bakšys, prieš išvykdamas ato
stogų, pikniko rengėjamsįtei

gs padaryti rinkliavą įsteigtam kė 10 doL auką. Tebūnie pa- 
V. Krėvės Lituanistiniam Fon- vyzdžiu ir kitiems. Svečiais pa
dui paremti. Sekmadienį kleb. kviesti kongresmanas Keatin- 
kun. Bakšys per pamokslą gas ir miesto burmistras. AL 
trumpai priminė V. Krėvę ir—B-nės choras, kuris taip gra

žiai sekmadieniais gieda baž
nyčioje, nusprendė vieningai 
dalyvauti Lietuvių Dienoje.

ŠV. PELEGRINO ŠVENTOVE 
“vėžio šventasis?’

TĖVAI SERV1TAL AV. DOMINIKO BAŽNYČIA
. , Sedgwiek Ir Leeust gatvės
NUOLATINE NOVENA KAS ANTRADIENI 5:30 P.P.

Kiekvieną sekamfieal 3:30 p.p.
Giedotos mišios kas antradienį rytąis 8 vai. už vėžiu ser
gančius. Šventojo relikvija atskirai laiminami vėžiu ser
gantieji. Prašymai priimami kiekvienu laiku

Mje laimė
Vasiliauskas, vyk-

Liepos 6 d. negailestinga čiau bendradarbiavo spaudos 
Įnirtis išplėšė iš gyvenimo San- agentūroje United Press ir va
riago Lowengard, teišgyvenusį dovavo kultūrinei Venecuelos 
tik 38 m. Mirė Public Health radijo programai Caracas 
ligoninėje Cliftotie, Staten lą- mieste. Taip pat yra dirbęs 
land, N. Y. Gedulingos šv. Mi- San Domingo valstybės (lipio
sios buvo atlaikytos vietos pa- matinėje pasiuntinybėje. New 
rupijoje kunigo Kenney. Lai- Yorke ėjo technikinio vertėjo 
dotuvės buvo atliktos Švč. Tre- pareigas advokatų ir prekybi- 
jybės kapinėse Lowell, Mass. ninku vertimo biure bei sekre- 
Apeigas atliko kun. J. J. Ska- toriavo savo' miestelio Staple- 
landis, šv. Juozapo lietuvių pa- ton, tarybos komisijoje, 
rupijos klebonas.

Veltoms buvo gimęs Buenos 
Aires mieste, Argentinoje. Dėl 
politinio režimo praeitų metų 
rugpjūčio mėnesį persikėlė gy
venti į JAV. Susipažino su lie
tuvaite Joana Norkūnaite ir ją 
vedė. Dirbo ispanų kalboje lei
džiamo dienraščio “La Pren- 
sa” redakciniame štabe. Anks-

S
nurikinį toontažą\ tas kun. N. Krikščiūną^, kuris 
o ieško pasaulis?^ pastoracijos darbą, dirba pas 
■ašė režisorius G. juodukus Birminghame, Ala. 
langi mūsų para- Tą pačią dieną pamaldas laikė 
pijcą saKs scena maža, tai bus ir kun. Statkus iš Michigan 

vaidinama Soūth Omahos “So- valstybės. . 
kol” salėje (21 ir “U” g-vių ' Mirė
sankryža). Damijonaitis ; ir Kun. Petras Zaikauskas pa-

For Appt.

EV 4-0325

..... umas 
19S742........ 4M
1953& M PA X4S

įsteigtam jo vardo fondui li
tuanistiką studijuojantiems 
studentams remti ir 100 dol. 
lituanistinės vysk. Valančiaus 
mokyklos išlaikymo išlaidoms 
mokėti (pagal Tėvų Komiteto 
prašymą).

Bendruomenės apylinkės val
dyba taip pat nutarė įsteigti

NOW-i LOCATIONS—NORTH & SOUTH

FREE 
Muffler. Instullution 

WHILEYOUWAIT

Yorko Altas ten pakvietė kal
bėti minėtus svečius. Viena tik 
aišku, kad vieno laikraščio

STANDARD BRANDS 

Mufflers atd Pipes Fir Ali Care

la susijusi medžiaga: įvairūs 
raštai ir dokumentai, laikraš
čių iškarpos, fotografijos ir 
kt. Šį darbą pradžioje vykdys 
K. Žukas.

Kasdieninis gyvenimas yra 
iškėlęs visą eilę organizacinio 
pobūdžio kultūrinio Clevelando 
lietuvių gyvenimo klausimų, 
kuriais Bendruomenės apylin
kės valdybai reikia turėti savo 
nusistatymą bei liniją. Tiems 
visiems klausiniams ryškinti 
bei formuluoti apylinkės val
dyba liepos 16 d. posėdy suda
rė komisiją, į kurią išrinko St. 
Barzduką, J. P. Našvytį ir J. 
Čiūberkį. • *

. Jūrų skautai liepos 11 d. nu
leido į vandenį savo laivą, pa
vadintą “S.S. Cpt. Darius — 
Cleveland 311”. Laivui North 
East Yacht Club uoste gautas

’ 'kepindama neskiria, sakysime, 
■ ' šlaunies nuo galvos — svilina

- ^' vienodai ir kandžiai. Vieni dėl 
galvas kiša j smėlį, kiti 

& dangstosi skaromis arba skė
čiais, o tr^ieji, kurie veltai lai- 

' . ko neleidžia, gruzdindamieaf 
.- prisikldja laikraščiais. Tai yra 

- “išmintingi šio pasaulio vai- 
': ' kai’, nes ye dvigubą naudą iš 

to seinia: neleidžia saulei per
dirbti smegenų į minkštą ko- 
želę, bet ją dar sukietina viso- 
kiom žiniom. ' '

Iš darbo pasDeįdęs, viena 
\ dieną ir aš savo žvi^iliškus 

^ sparnus padžioviau saulėje, o 
^ ' pakaušį ir akis prisidegiau 

išskėstu laikraščiu. ' Matote^ 
plunksnos žmogui kitaip ir ne
derėto daryti —■reikia palai
kyti savo amato draugus, ku
rie “gūžėtas” dirba, . o ne ko
kias statas, skudurus ar skė- 
čius... Turejau. be to, irgi dvigu- 
bą naudą: galvą išsaugojau ir. 
išmokau, kaip kuriuos laikraš
čius skaityti, užtikęs* “Drauge” 
(liepos ^) tokį patarimą:

“Skaityk iš kito gato”.
“Gegužės 15 d New Yorke 

buvo sumigtos vaišės, pagerb
ti mūsų garbinguosius Svečius, 
vadovaujančius kovai dėl Lie
tuvos išlaisvinimo: Vliko pir
mininką preL M. Krupavičių, 
Vykd. Tarybos pirm.' K. Žal- 
kau£ką ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirm. E. Simonaitį. 
Be kitų dalyvių ten pasakė 
gražias ir prasmingas kalbas 
paminėti garbingieji vyrai... 
“Draugo” 118 nr. Sal. Narke- 
liūnaitė jų pareiškimus padavė 
tokia eile: 1) Vliko pirm. prel. 
Krupavičius, 2) Vykd T. pirm. 
K. Zaikauskas ir 3) Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirm. E. Si
monaitis, o pagal “Darbinin
ko” redaktoriaus (37 nr.) ve
damąjį jie kalbėjo tokia eile: 
1) E. Simonaitis, 2) K. Zai
kauskas ir 3) Prel. M. Krupa
vičius...

Y 011N G
. - k   W y ** - .
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become. & »
Registered ?

N U R S i?

Visi trys Balfo skyriai lietu- apylinkės archyvą, kuriame 
vių visuomenę kviečia atvykti bus renkama su apylinkės veik- 
į jų rengiamą pikniką, kuris* 
įvyks liepos 25 d. Green Rd.
'(sukti ties 18314 is Euclid 
Avė.). Maža to, kad čia bus 
galima matomai laiką praleisti 
ir su pažįstamais susitikti:

. kiekvienas atvykdamas padės 
ir savo varge likusiam broliui 
bei seseriai.

Čiurlionio ansamblis liepos 9 
d dienos metu tarp 11 ir 12 
vai pasirodė tautybių progra
moj per televiziją visai Ame
rikai Buvo parinktas Kalvelis, 
kurį čiurlioniečiai ne tik šoka, 
bet ir dainuoja. Atsiliepimai 
geri.

59 LRKSA seime, įvykusia
me Chicagoj birželio mėn. pa
baigoj, Clevelando kuopoms at
stovavo šie delegatai: A. Barz- 
dukienė, T. Čėsnienė, P. Glu- 
godienė, J. Salasevičienė ir 
Saukevičiat . . , , ..._ pirmasis dokas, pasiekiamas

Liepos 4 d nuo pat ryto tam- Skripkaus, Rėmėjj Centro Bendruomenes apylinkės ral- betkuriuo metu skautų prati
sus debesėliai, ir gausiai pasi- Valdybos ir visų seselių artimų dyba liepos 16 d posėdy pa- 
pylęs Betas pranašavo, kad giminių, prietelių ir pažįstamų. skyr® a“^:.25 .do1' UtaaaistMs mokyklos ee-
tradicinS Lietmių Diena sese- nenyks- ‘ ™niko <MzloJ° musų g ,
rų prancjštaecių sode bus nej- tančių gėrybių Davėjas, gau- P V' mimes ProSa
manoma. Nors seselės jau iš šiai atlygina visiem* gera da- 
kalno buvo viską prisiruošusios rantiems Seselių karštos mal- 
savo svečius sutikti, jos nenu- kasdien lydės jūsų iška
stojo vilties, tikėjosi, kad Die- Iną rūpesčius ir troškimus 
vulis išblaškys debesis ir duos prie dangiškojo Tėvo sosto, 
giedrią dienelę. Už poros valan- Giliai dėkingos, 
dų nedrąsiai pradėjo šypsotis 
saulutė, saVo karštais spindu
liais glostydama ir džiovinda
ma žemę.

Jau prieš pietas pradėjo 
rinktis geraširdžių žmonių su 
geriausiais norais parmoti se
selių statomos koplyčios reika
lus. Vakarop jau g«ma gausi 
žmonių minia išsidriekė 'erd
viame sode. Vieni poilsiavo, ki
ti linskmai šnekučiavosi suti
kę pažįstamus, o dar kiti mė
gino savo laimę prie įvairių ra
telių ir bilietėlių. Nebuvo- nei 
alkano, nei ištroškusio, visi bu
vo aprūpinti skaniu užkandžiu 
ir gaivinančiu gėrimu.

Reikia pripažinti, kad kaip 
kiekvienais metais, taip ir šė
mei, tradicinė Lietuvių Diena 
turėjo gerų pasekmių. Už visa 
tai seselės reiškia gilią padė
ką savo nenuilstamiems gera
dariams, kurie, nepabūgę ryto 
lietaus, atvažiavo kilnaus tiks
lo padrąsinti, būtent — suteik
ti medžiaginę pagalbą, kuri da
bartiniu metu mums ypatingai 
reikalinga Negalime pamiršti 
ir tų geros Šhrdies asmenų, ku
rie savo darbu ar kokiu kitai 
būdu prisidėję prie šios dienos 
pasisekimo: kap. gerta, kun. J.

instaulatton & SUPPLIES 
Kitchen it Bathroom Flxtures 

All work done by Experts.

GEO. HAZĄBD A SON 
50 Years m Business 

3312 & Hąteted Stree£ 
Pboae: YArdą 7-2331

straipsnius bei aprašymus reik
tų skaityti iš kito galo 
apačios. Bet katro — “Darbi
ninko” ar “Draugo”? Sapienti 
sat..”

Nebūdamas tiek išmintingas 
(sapieris), kad suprasčiau, jog 
vienas- laikraštis garbingus 
žmones gati išrikiuoti pagal 
pareigas, o i kitas pagal eilę, 
kaip jie kalbėjo, prisiminiau 
anas vaišes ir radau,“ kad 
“Darbininko” surašyta, kaip 
buvo kalbėta. Taigi^jį tenka 
skaityti taip, kaip visi laikraš- 
čtoi skaitomi, o “Draugą” — 
iš kito galo... ;

šio kampelio skaitytojams 
turiu padaryti tik vieną “per
sergėjimą”: kokiais laikraš
čiais besidangstytumėte savo 
išmihtingas galvas, skaitykite 
juos taip, kaip parašyta. Iš ki
to galo galima skaityti laik
raščius tik tada, kai pasilei
džiate nuo darbo arba paskęs- 
tatė “savaitgalio apmąstymuo
se”. Tada yra valia apmąstyti, 
kuris galas yra iškeltas ir ku
ris apverstas. Apie tai galima 
dar viešai paskelbti, kad “iš- 
mintm°iem butu aišku”, arba 
romėniškai tariant, sapienti 
imt!

Paliko didžiam nuliūdime sa
vo žmoną Joaną Lowengard- 
Norkunaitę, brolius Henriką ir 
dr. Karolį, seseris Mrs. Sofiją 
L. De Battnana-Bohni ir Mrs. 
Elizą De Sargam, gyvenančius 
Buenos Air«. New Yorke liko 
venionies dėdė Albertas Dų-

Tu 1 ’ Hytha . vos nesusidūrė su sunk- 
^ITKA^^Sis, vežimiu* Mašina nuslydo į 12 
fe ' pėdųįgriovį ir sudužo, l>et visi
(SS* 75* stebuklingai liko sveiki. -

■wwry....1WM1.........f tM

0M*lcyL..19C2-Sa...M MK 
.....11AI 

.... 9M

KTFKVIFNA SEKMADIENI — nuo 1:30 Ud vaL Jei norite 
iloje radijo programoje skelbtis. Ireftskltes adresu- 

K.N1GHTS w »jthfania si oi

<2 HOUSES 

ONE APT. HOUSE
3 LARGE LOTS

NEAR LAKE
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SAVINGS

K and L AUTO COLLISION W0RKS

Plūs Extra %% Per Year

Tel. ST 2-7909
MMMMUMMMkAMbkiMfti

Laidotuvių Direktorių 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forert Paxkway Stafka)

kas. Piknike yra kviečiami da
lyvauti bažnyčios tarnautojai 
ir jų šeimos. Šios šventės yra 
susiartinimo valandos ir klebo-

dalyvauti, kad būtų galima 
gauti ko daugiau pajamų nau
jos bažnyčios statybai.*

Parapijos bazaras, ivyfcęB bir- 
žęljo mfin t~ į«WitamV basUTO 

vykdytą piniginę loteriją; Fon-

Ir iš parapijos pikniko, kuris 
įvyks kepas 25 d. Liudberg 

Purk, Htšedtm, N. J.
Fondo komitetas ir parapijos 
vadovybe kviečia visus kd gau-

federacija skelbia, kad dėl 
“nenumatytų priežasčių” ji 
nepajėgia įvykdyti pasaulio 
komandinių p-bių, kurios turė
jo prasidėti rugsėjo 1 d. pas 
juos. Kanados komandoje, ku
ri rengėsi vykti į Argentiną, 
turėjo lošti buv. Lietuvos ir 
Kanados meisteris Povilas Vai
tonis.

UNCEEK8 PINE BEST 
Paritas, New York

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

BAlLETS BAU. 
Mate * Johnson Ava, Ęsy H««4NJ. 
American Flan. 3 Mesto Dsfly. Dotfbie

THE WEST END
Fsctng Ocean .

Asbury Paifc, N. J.

vykęs D. Staniškis ir kt.
Edv. Marčiulaitis, Pittsbur- 

gho vyčių veikėjas, buvo atvy
kęs į Lietuvių Dieną, kur ra
do savo senų pažįstamų ir už
mezgė naujų pažinčių.

Koptjras ieraMėtaa tykai.
NOTARY PUBLIC 

iri. 80 s-esu į- 
SOrih Bertos 3-SMS

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y..

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai stonas 
miesto dalyse; veikia vestffiafet

JAV p-bių laimėtojai Bis- 
guier ir Larry Evans kvalifi- 
kavosi į 1955 tarpzonines pir
menybes, Šveicarijoje. Kanada 
.dar nėra įvardinusi savo daly
vio, bet greičiausia pasiųs Ka
nados co-championą F. Ander
soną, kuris daby laimėjo prieš 
Sovietų didmeistrį Bondarevs- 
kį. 1952 taĮrpzoninėse p-bėse, 
Kanadą atstovavo tuometinis 
Kanados meisteris P. Vaitonis

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
at^rintyvai (ąmplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhayen, 
Rkhmond HHį Ozone Park, Forest HiŪ, Jamaica. \

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLEION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekami vtf coffisioa, dažymo ir medi. taisyme dariai
Darbas atsekamas pigiai Ir sąfiatapii,

J. MALDV* asam UL rir MMJ MT4BMKD STUKT
Si ZAUAU8KA8, anų toL Cit, SIU BBOOMLTN, N.I

1954 ta. liepos 8 d. fonde buvo 
likę. $50,964.05. Komitetas, 
vydaupi jai tarpininkaujant, rū
pinasi gauti ilgalaikę paskolą 

£$250,000 sumai Vadinasi, pu- 
i'sępinigų bažnyčiai pastatyti 

pasiskolinti, nes parapija, 
’^ndaš įdedamos visos pastan- 
?;goū,/ nepajėgia visų pinigų iš- 
btftas*-surinkti

Bažnyčios Statybos Fondas 
^ūftbpfcedė ir išdalino parapiye- 
rr.iHhms sąrašą, kuriame surašy- 

kurie yra pasižadėję 
•oinęl .... '■

(BIELIAUSKAS) 
FVKIBAL HOMt 

M. F. KAULAS — DMtWii 
MA AaUBCNAS-BAUPMI

^^Nukryžiuotojo seselių vie
nuolyno sodyboje yra ruošia
mas piknikas paremti seselių 
vienuolynui

Liepos 11 buvo susirinkę 
pikniko rengimo rėmėjai ap
tarti pikniko rengimo reikalų. 
Piknikas įvyks rugsėjo 6 d.— 
Darbo šventėje.
v*’;Sv. Pranciškaus par. klebo
nas prei Pr. Juras ruošia baž
nyčios tarnautojams pobūvius Clevelasd, Ohio 
įį* kartus įmetus:sekmadi«r

Statymo Komitetas kreipėsi 
laiškais į vietines įmones ir< 
biznierius, prašydamas aukų7 < 
statybai. Tikimasi ir šiuo būdu 
Fondo lėšas didinti.

Parapijos klebonas kun_ L. 
Voicekauskas kiekviena proga 
ragina parapijiečius pažvelgti . nebus. . Argentinos šachmatų 
į bažnyčios vykdomus darbus 
ir įsitikinti, kokie dideli rūpes
čiai slegia tuos, kurie tą sun
kią naštą neša ant savo pečių.' 
Lengvinkime jų naštą, jei pa
skubinsime, pirmiausia, savo 
pažadus greičiau vykdyti, o 
pajėgesni skirsime didesnę au
ką, įamžindami savo vardą šios 
bažnyčios istorijoje.

J. M.

- 3ZI BEACH-116th STREET
' ROCKAWAY BEACfa, L. I. t 

Ught, airy rooms with private bath 
cooltoig. homelike atmosphere; 200 
ft from ocean. Day, Week, Seaaon.

WAITRUS 
FUNEBAL HOME 

1SH WeMer Avmnr.

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

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

Jums gėromis sąlygomis padarys

no nuoširdumo apraiška savo 
tarnautojams.

Liepos'18 dieną, sekmadienį, 
buvo suruošta gegužinė vadi
namoje “Palangoje” — gražio
je vietoje kelių kilometrų at
stumo nuo Laurrerice. Susirin* 
ko didelis būrys — senesnio 
amžiaus, suaugusiųjų, jaunimo 
ir vaikų. Prelatas Pr. Juras 
nuoširdžiai pradėjo malonų po
būvį, kuris užsitęsė iki vakaro. 
Gegužinė praėjo linksmoje ir 
tikrai lietuviškoje tradicinėje 
nuotaikoje.

j ĮSįr. Oaes Draugija
| rjįįpiuČto 1 d., sekmadienį, stogaujaTKaikurie savo atos- 
Į-ga^fc'pMiirntipj šių metų iš- togas praleidžia Kanadoj ir kt. 
^^Sarirtan-pifcniką Piknikas Atostogų progomis dažnas at- 

įvanirim Gnnnty parke, lanko ir Clevelandą. Pvz. buvo 
\ 1 vai p. p. Ši geguži- atvykę M. ir J. Miškinia? Ma-

gardžiai* valgiais Žiulis, iš kariuomenės yra par- 
—te-nst bes lietuviškos gamybos

“Meška” alaus. Komitetas de-
? & .rites- pastanga*, kad kuo 
į priimtų svečius, ir visus

BlocktoOcean. PbobePR5-1715 
Europ. Plan $18. With driicious 

meals $40 np, angle. 
Near Churches. Booklet 

A. D» Ovmer

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produktai Šose krautuvėse:

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.
19 West Post Road 

White Plains, N. Y. 
MAIN STORE

PRANAS W^HKDS 
Laidotuvių direktorius ir 

baisamuotojas 
NOTART PUBLIC

NOKWOeD KN 
AVON-BT-THB-SBA, N. J. 

A Vtadtr Vtecrite at the Shore.

Baras,SAL£ vestuvej 
parengiiiiaiiis, susu 

kūnams, etc.

(fonnerly Bedford Plaza) 
NEWLY RENOVATED 

Full Ceone IManen • Lanehe

UEHJVHKA GRUŲ KBAUTUVfc ^REGINA 

GfiLfiS kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, kanrihi, IridotavŪnri ųrinSod ir 

gelto Bėklos. Ltetuvifid teldaiidai “ROTA” detafiai 
ir unna

SdHOUS BAKING, Ise.
V.. Lukas — Vedėjas 

CM Gfaas St, BreeHre, N. R 
tarty - ĮEyrtĮĮĮf y > n *. ktojj

Uetuvi&a duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyn*gataiu pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestūvčms, krikštynoms ir ki
tokioms ttkūmingmns progoms 
Užsakymai ižplldoail kogeriau- 
siaL Bvėžtojame 1 krautuves ir 
privačius namus. z

Worcester9 Mass.
10,000 mylių sukoręs, grįžo 

iš atostogų prelatas K. A. Va-

FUNERAL HOME
M4 EA8T BROADffAY 

Soctt Boston, Mass.
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletakas

505 HHI St, Sauthampton, L. I, N. Y. 
Guest House. Single and double rooms 
with or without bath. Rates 54 - g7, 
Including breakfast. Ten min. to 
Catholic Church. Tennis, golf, swim- 
ming, fishing. nearby.

MBS. deBIUHEKUNG 
Trteptrane 8outhamptoo 1-0053

sys. 
Golfo čempionas “hole-in- 

one” Worcestery tapo geras 
Aušros Vartų parapietis, geras 

nkno Kafeta yra remdami pie- Atkelta iš 6 pusi š^08 sodalietės Bronės 
at<«tįų metu O. ir Edv. Karnėnų sadyboj. Kaukaitės vyras - Vincas 

jssogiuna gegužinė-pikni- Viskas tarnaus svečių malonu- mf fotografas Rober
įdomi programa, puiki Mėgiamas fotografas Rober-

gamta, geras tmfet^ ir Lt. Aleksiūnas, dar. High JAV jaumų p-bes Long
Kviečiami atsilankyti visi. 8011001 moksleivis pats apsi- Beach, Cahf., laimėjo Kanados 

Dausefis Hv^andiečta ato- skait® išsilavino fotografi- jaunių meisteris Ross E.
jos mene; jis yra Vyčių klubo - Siemms iš Toronto (18 metą), 
prižiūrėtoju. sukoręs 8Vž:lį^ taškų. Antrą

Vyčių 116 kuopar meldžiasi, vietą laimėjo 12-metis Larry 
užprašydami šv. Mišias už sa- Remlinger iš Long Beach su 
vo tragiškai žuvusį draugą ir 7^.
narį Antaną Adams-Adomaitį. ' . ' , , ___
„ . , ... ■ __ ..__ . Pan Ameriram tarnu, turny-M<A81»viaa uždarbiauja va-

sarte atostogų metu įvairiose re’ A?^-. J”?”0?” * 
vietinėse įmonėse, o Robertas “ įdm«stns »•
Vienutis ir PiL Beinorte net Bmgrner 7,
Cane Code \ U 6V2- “P3”“ Po““r’

Susituokė: sodalietė Rita Kaįldįp- Siemms; H. Steuer 
Leketaitė su J. Lynch ir AI- Shelby Lylnan (B B08“”0’ 
berta Miliutė su R jLy. ?» _^JAV

PtAriMtyta: V. L. Kisielių jaunių p-bese užėmė 6 vutį.

duktė Joana -T5ena, Vinco ir Povilas TautvaBa įvardintas 

Birutės Burokų sūnus Jonas, laimėtojų skaičiuje: Great' 
V. T. Eisner sūnus Varnon- Lakęs ir Trans-Mississippi 
Klaudijus, Juozo ir Elenos Tau- aprašymuose (Chess
rų duktė Marija-Monika, Adol- Life, July 5, 1954). Gfėat La- 
fo ir Anelės Zaleckių sūnų Jo- kės p-bėse Tautvaiša laimėjo 
ną-Juozą pakrikštino atosto- trečią vietą ir kitose — ket- 
gaująs giminaitis T. P. Gailevi- virto 
čiuus, .O. P.

Serga, kai tuo tarpu daugy
bė atostogauja ir važinėja, šie: 
Alyte J., Anusevičius, Gąlčie- 
nė, Mažeikienė, Purienė, Vaš- 
kelevičienė ir Žemaitienė.

”2//14epo6 U d. prelatas Pr. Ju- 
St R&znauskaitė, M. Py- 

I^lipiene, Ad. Pinaitė, V. Kau- 
’ pienė; O. Akstimenė ir L. 

SvBiSmiienė buvo nuvykę į 
“ferocktoną kaip Lawrence lie
tuvių kolonijos \ atstovai tartis 

,.4iėL Brocktone ruošiamo pikni-

Rostapo Oietgų norite 
009D, tai bus 2K; į Keasadą 
irgi y» ę*-25. '

ALESANDER’S CO. 
H4Wrnaiwaj ■■ '

Tel EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

' $7 Sheridan Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tek APplegate 7-7083

(under new management) 
1258 Ftatburii Avorae, Burtlyn 

<JE. 4-0588

Joseph Garszva f 
GRABORIUSL j 
~ BALSAMUOTOJA8 J g 

. 231 Bedtord A< g
Brooklyn, K-M i

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNEBAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BABACEV1CIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2500



EV. 4-1^13

JONE ŽUKAUSKAITE ATIDARO

•UMM*

ANGELŲ KARALIENES bažnyčioj naujinama* didysis altorius. Dar
bu* atlieka daiL J. Subačius.

•ima.

MMMMMMUMMUMMMMM

tvykęs Amerikon iš 
Vadoklių kaimo, ži

gai susitarimą. Kreiptis tini
mai Aiuo adresu: Fraadscaa 
Monastery, Keunebunk Port,

Lietuvos pagrobimas vietos 
spaudoj

A. Pocius parašė žiupsnelį 
atsiminimų iš pergyvenimų ir 
lietuvių nuotaikų rusams atė
jus pirmą kartą į Lietuvą. 
Straipsnelis tilpo Elizabethport 
Observer laikraštyje. Autorius 
vaizdžiai atpasakojo rusų žiau
rumus ir vartojamus metodus 
išprievartauti žmonių valiai. ■

P. Bernotą ir padėjėją D. 
Kupstį. , .

Lietuvos Vyčių 52 kp.
atstovais į seimą Pittsburghe 

išrinkta Ch. Oškutis, Ann Mit- 
chell ir D. Degutis. Be jų dar 
būrys vyčių ruošiasi seime da
lyvauti.

dyba
■" * t

jautos laišką, taip pat gilią 
užuojautą reiškia ir kitiems 
jo artimiesiems.
Vyt. Augustinas, 
atostogaudamas Kennebunk 
-Port, Maine, aplankė Man- 
chestery, N. E, savo foto bi
čiulį Inž. K. Daugėlą, su ku
riuo dalyvavo Lietuvoje reng
tose foto parodose. V. Augusti
nas parodė ant ekrano spal
votas nuotraukas, kartu apta
rė naujus spalvotos nuotrau
kos gamybos būdus.
Kun. Juozas Šeškevičius, 
Romoje baigęs mokslus ir ten 
įšventintas į kunigus, liepos 
19 d. atplaukė į New Yorką. 
Čia sustojęs kelias dienas, ke
liaus į Chicagą pas savo gimi
nes. Praleidęs keletą mėnesių 
Amerikoje, išvyks pastoracijos 

. darbui į Braziliją.

Jį pavaduoja kun. V. Masiulį 
ir svečias kun. Dabravolskis.

Palaidotos

Klausykite
— ^LIETUVOS ATSIMINIMU*

šv. Vardo ir Tėvų-Mokytojų 
draugijų

parapijos naudai piknikas 
rengiamas liepos 24 Royal 
Gardens, Rahway, N. J. Pra
džia 1 vai Nuo bažnyčios bo
sai išvyks 2:30 ir 4:00 p. p. 
Rengimo komisiją sudaro: gar
bės pirm. kleb. kun. M. Kemė
šis, kiti nariai — J. Morkis. 
Bemiee Zark. Virtuve rūpina
si Stella Lasso, Irena Savonie- 
nė, Hellen Valleau, M. Zalapu-

Norweod ir Nashua. Prieš 
ktmferenciją — liepos 30, 31 
ir rugpiūčio 1 d. — Šv. Pętro 
parapijos bažnyčioje bus laiko
mos trijų dienų rekolekcijos, 
kurias ves Tėv. Juvenalis 
įdauba, OFM

Rengia iškylą
Moterų-Merginų klubas lie

pos 24 d. rengia * privačią 
ar a u l............. _ _ 1 ~
Island. Si graži šalelė yra prie 
pat So/ Boston.

Aukos

WEVD _ . nJOfaLPZVjHEGCfiM)

WBMS, 1090 kOocyctes v Boston 15, Mass. 
SefcmaOentafe 12-30 iki 1.00 vai pietų metu 

vAdams—p. vwn<B

LAISVES VARPAS 
j Naujotios Anglijos Sėtuvių

. KULTORDiE RADIJO PROGRAMA

Kleb. kun. J. Gurinskui, 
miras jo sesutei Elzbietai šiščilienei,

REZERVUOTIS KAMBARIUS IŠ ANKSTO 
(§u valgiu ir be valgio)

Iš šv. Jurgio bažnyčios prieš 
kelias savaites Aleksandra 
jOtianskienė, o liepos 13 Ma
rijoną, Zajankanskienė. Abi 
buvo uolios parapijos rėmėjos.
New Tiurko Liet Daffininkų 

Sąjungos valdyba ir nariai ge
di, netekus mūsų žymaus kū
rėjo Vinco Krėvės. Jis nuolat 
draugavo su dailininkais, jo 
kūryba sudarė j 
nam dailininkui 
ių paveikslų. Jo “Šarūną” de
koravo dali. Adomas Galdikas 
Ir už šias dekoracijas Paryžiu
je gavo premiją Sąjungos val
dyba velionės šeimai — žmo
nai ir dukrai—pasiuntė užuo-

Reikalinga šeimininkė virti 
valgyti vienam asmeniui ir pri
žiūrėti 7 kambarių butą. Ra
šyti: M. Tynanes, 39 White St, 
Danbury, Conn.

■ •• ,

Lietuvių Flnmnrlnpr dtįnaą
Liepos 17 ir 18d. d. pasttiar- 

ti buvo suvažiavęs visas, re
dakcinis kolektyvas,

Skautai stovyklaus prie

Rugpiūčio 28 ir tugsfejO 6 
d. d. prie Plymoutho įvyks 
New Yorko, Elteabėtho, Hart
fordo, Worcesterio, Bostono ir 
kitų vietovių skautų.ir skau-

UETUVię RADK) VALANDOS PROGRAMA 
WRSX—1280 kilaeyrlf* OtotMebaui Salem. Mas*.

Kiekviena šežtadlenf nuo 11 iki 12 vaL vidudienio. Jeigu norite k* 
nors pasveikinti ai pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIMUI — UtfcuMrfan R*«® Hour. 54 Cot- 
tage SL, Namaad, Mm*. Skyriai: Utiraanian Fantitare C». — A. ir 
O Ivalkai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E.Broadway, So. 

Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
>ridge, Mass. Telefonai: NOrw«*d 7-1440; stOutii Boston 8-4411 ir 
8-1940; KIrkland 7-8533.

Lietuviu Radijo Korporacija 
502 R *Mrfway, 8a. BMten 27, Mm*. TeL SO 8-O4M

Lietuvių Radijo programa » stotie* WBMS. 1090 kilociklų. perduo
dama sekmadieniai* nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuvHkos dainos, 
muzika Ir Magdutt* pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
M1NKŲ, Battfc Florists GOių ir Dovanu krautuve. 502 E. Brp*dway. 
So. Bostone. TeL SO 8-O48B. Ten gaunamas "Darbininkas”. lietuvHkos 
knyao* ir rantai darbo dovanosi

ir Merginų.klubas, pats, pir
masis, - aukojo 40 dot, Liet. 
Dukterų Draugija — 20 dol.

Susituokia
Tadas Aleksandravičius ir 

Ceslava Šidlauskaitė liepos 24 
d. šeštadienį, 10 vai. parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas atlaikys 
įr sutuoks kun. prof. St. Yla.

Bostono lietuviai šachmati
ninkai ir jų bičiuliai kviečiami 
į So. Bostono Liet. Piliečių klu
bą, rugpiūčio 21 d. 4 v. p.p.

K. Merkis padarys praneši
mą apie lietuvių šachmatus, 
bus aptartos naujos veikimo 
gairės, išrinkta bus nauja va
dovybė. Po to įvyks greito lo
šimo turnyras. Dalyvauti ir 
pasižiūrėti kviečiami visi, ■ kas 
domisi šachmatais. Prašoma 
atsinešti savo šachmatus. ' , 
Pakrikštyta šv. Petro parapi

jos bažnyčioje
Liepos 10 d. pakrikštyta 

Viktoro Marcilionio ir Adelės. 
Galvanauskaitės - Marciliėnie- 
nės duktė Adelės ir Marijos 
vardais. Tėvai gyvena 671 E. 
antra gatvė, So. Boston.

Liepos 10 d. pakrikštytas 
Algirdo Mitkaus ir Birutės Le
vickaitės - Mitkienės sūnus 
Reimundo ir Antano vardais. 
Tėvai gyvena 21 Atlantic gtv., 
So. Boston. ' ‘

Liepos 11 d. Henry Travis 
iF Stanislovos Valytės-Travis 

—___ sūnus Robert vardu. Tėvai gy-
rys mergaičių atlikinės kitus Už Vinco Senkaus vėlę, vena 117 ^jori<ia gatve, Dor- 
mažesnius patarnavimus. mirusio prieš 6 m., liepos 24 chester.
Transporteri ja rūpinasi W. d., 7:30 vai r. liet, bažnyčioje
Senkns, žaidimų pys vedimu — bus atlaikytos gedulingos Mi- ŠEN, McCARTHY,
St Naiva ir Ed. Zack, Jr. . Sos. Velionis buvo artimas gi- Šen. McCarthy,

minaitis paskutinio “baltojo” turėjęs atvykti į Bostoną lie-
Lietuvių Laisvės sale, tėvo marijono V. Senkaus, ku- pos 17 ir čia pravesti apklau- 

kuri yra narys suvienytų ris vadovavo marijonams ku- sinėjimus liudininkų, savo ke- 
ESizabetho klubų, spalio 2 d. rintis Lietuvoje. Jis mirė Ma- lienę atšaukė ir tuos klausinė- 
planuoja sudeginti salės sko- riamptiėje .1911 m. Jei kas iš jimus vykdys Wašhingtone, D. 
los lakštui. Įvykiui paminėti skaitytojų turėtų kokių ątsi- C. Klausinėjimai liečia komu- 
rengiama . trumpa -nuveiktų minimų apie mirusį marijoną, nistus, prasiskverbusius į gink- 
darbų istorėlė, tvarkomos de- prašomi parašyti: WiHiam Šen- lavimo įmones Bostone ir jo 
koracijos. Biletus jau galima ' kus, *108 Insle Placė, Eliza- apylinkėse.
įsigyti dabar pas salės vedėją beth, N. J. W. S. '

PADĖKA
Birželio 30 d. atsiskyrė su 

šiuo pasauliu Antanas Bajer- 
čius ir buvo palaidotas liepos 
3 d. šv. Jono kapinėse. Mes, 
likę giliam nuliūdime, nuošir
džiai dėkojame kun. kleb. J. 
Aleksiūnui, kun. V. Pikturnai, 
tėv. L. Andriekui, OFM, už 
atlaikytas iškilmingas šv. Mi
šias Angęlų Karalienės baž
nyčioje. Gi kun. kiti). J. Alek
siūnui už velionies lankymą 
ligoje ir kun. V. Pikturnai už 
atkalbėjimą rožančiaus kop
lyčioje bei palydėjimą į kapi
nes. Taip pat ačiū vargonin- 
kui M. Liuberskiui už gražų 
giedojimą šv. Mišių metų.

Nuoširdi padėka mūsų gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems, užprašiusiems Mišias, 
siuntusiems gėles, gausiai lan
kiusiems velionį koplyčioje ir 
palydėjusiems jį į amžino po
ilsio vietą bei guodusiems mus 
skausmo ir, liūdesnio valan
dose.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Garšvai ir jo padėjė
jams už rūpestingą ir nuošir
dų patarnavimą.

tretininkų ir & Frapčiškaiis 
mylėtojų konferęneiįa; ' Į ją 
kviečiami visi Bostono ir apy- 
Hpkės kunigai klebonai, asis- 

tretininkai ir šv. Pran
ciškaus mylėtojai šių parapi-

metų‘apžiaus) iuawreiM^, jungtinė stoyykla Kartu, rug
sėjo 4, 5 ir 6 d. d., įvyks skau
tų vyčių ir kandidatų stovyk
la. Visais reikalais rūpinasi 
Bostono skautai su drauginin
ku ps. Al. Banevičium.
£ukatuvinis radijo piknikas 
'Geniausios N. Anglijoj lie

tuviškus radijo programos ?0 
m. sukaktuvinis didžiulis pik- 

giios iškylą į‘ Castlė nikas įvyks rugpiūčio 1 d. jau- 
’U —kįoje Brocktono parodų vieto- 

• . vėje. Prc^rama Dus įvairi ir 
„įdomi. I. J. Fox atstovas B. 

istorijai Koričius vadovaus 1955 m. 
ai atžymė- drabužių ir. kailihių parodai, 

ti leidžiamai knygai Moterų Madas demonstruos profesio- 
. nalės modistės. Bus renkama 

Nt Anglijos lietuvaitė gražuo
lė. Rinkėjų sprendėjai&sutiko 
būti adv. J. J. Grigalius, mo
kyt. A. Plevokaitė, dr. J. Lan
džius, dr. P. Luzackaitė ir 
adv. J. Tamėnas.

Įžangos ir laimėjimų, dova
nos gražios ir vertingos, šo
kiams gros visų mylimas Fal- 
cons radijo orkestras. Bosai 1 
vai. išvažiuos iš So. Bostono 
nuo Piliečių klubo. Bilietus 
galima iš anksto įsigyti Baltic 
Florists — gėlių ir dovanų 
krautuvėj ir važiuojant prie 
busų.

St. ir V. Minkai, radijo pro
gramos vedėjai, nuoširdžiai 
kviečia visus klausytojus ir 
prietelius, iš arti ir toli, atvyk
ti ir prisidėti prie šios sukak
ties minėjimo. Bus gera proga 
susitikti savo pažįstamus ir 
linksmai praleisti laiką.

Iki pasimatymo rugpiūčio 
1-mą Brocktone! St. V.

LINDEN, N. J.

Adelė Krotulienė visam mė- 
iMsūd išsinuomavo vilą prie 
juros Metadonk, N. J. Tai ato- 
stogaūja Strazdienė, Klimienė, 
Atutienė ir kitos, sąjungietės. 
Šukiene atostogauja pas duk
terį gražiame Asbury Park.

Irėna Stankūnaitė šį rudenį 
pradės studijuoti JuOiard mu- 
zikoš mokykloje Nevr Yorke. 
Irena yra koloratūrinis sopra
nas ir Newarko Griffith Mu- 
sic Co. ją apdovanojo pasižy- 
mė^mo diplomu.

M. M.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HH1 ir tetose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 

; ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Tfoedhaven 21. N. T.
Tel. VIrginia 7-1896

« <>«00«OOOOM

tų rudenį jis pradėjo orgąru 
zuoš iš nieko savarankų biz
nį. Patariamas ir moraliai pa 
remtamas lietuvių kunigu 
ypač prti. J. Balkūno, kun. N. 
Pakabrio^ kun. V. Dabušio, 
jis išdrįso išsinomuoti erdvias 
patalpas, nusipirkti dvi dide
les mašinas ir šiais metais ko
vo mėn. atidaryti žvakių dirb
tuvę. Ją pavadino ‘ “Holy 
Flame”.

Gamindamas visokių rūšių 
žvakes, įsigijo klijentų. šiuo 
metu jis aptarnauja ne tik 
apylinkės lietuvių, bet keletą 
airių ir lenkų bažnyčių. Jo 
adresas: 11—17 Varick St., 
Brooklyn 22, N. Y. TeL: EVer- 
green 4-1882.

Elizabetho miestas 
ateinančiais metais minės 

100 m. savo įsikūrimo sukaktį. 
Ta pačia proga lietuvių para
pija minės savo 60 m. amžių. 
Vyčiai dės pastangas, kad 1955 
m. vyčių metinis seimas , būtų 
Elizabethe ir atitinkama pro
grama įsijungtų į tuos minėji
mus.

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolų kasa

liepos 28 šaukia Laisvės sa
lėje mėnesinį susirinkimą. Biz
nio reikalai ir mokesčiai pri
imami nuo 6:30 ligi 9:00 vaka- 

kienė, Valeria Keimer, Mary re. Įmonės valdybą sudaro: 
Yanchitis, A. Morkis ir Aldona pirm. M. Salikliš, šekr. P. L. 
Lunękienė. Gėrimus parūpina Mack, ižd. J. Budris ir padėjė- 
ir patarnaus vyrai: J. Kesoli- jas W. Senkus.
tis, F. Ruzgą, R. Kirvelavičius, . .. _ ....
J. Keimer, F. ShenousM, W. .
Hennan, P. Kesilionis, F. Hu-‘ įuvus* Gn>ver f.

B.jereių šeima dziak, Ch. Rusteika, V. Da- ayMesmoaos mokykk» pata- 
kasky J. Lundas, F. Grinėis, ’ “ao rudens Pa^ukstmama 

Mirusio-Jono KelooJoim GwaMo j mokslo ir matematikos koordi-
KM. manta OT a. j. Matus^ičiai. Bū- natore E“2***1“ mokyklose.

Žemiau išvardyti advokatai 
ieško Jono Kidos paveldėtojų. 
Jis yra 
Lietuvoi 
noma, kad ^s turėjo seserį pa
varde Viktorija Klebonas. Jei 
jūs ką žinote arba esate mi
rusio Jono Kiekis giminaičiai, 
jūsų pačių naudai esate prašo
mi kreiptis į mus:

Sonkin & Giassman, Attorneys 
at Law, 16 Sprisg SL, 
ings-on-Hudson, New York.

Kalbės rožančių per radiją
Jubiliejiniais Marijos me

tais, > Maspetho lietuvių para
pija pakviesta išpildyti radijo 
rožančiaus valandos progra
mą per WINS, dial 1010, ra
dijo stotį. Tfti įvyks per Mari
jos N. širdies šventę, rugpiū
čio 22 d., 8:30 vakare. Prel. J. 
Balkūnas angliškai atkalbės 
rožančių ir pasakys pamokslą, 
parapijos choras, vedamas A 
Vismino, užpildys programą 
giesmėmis.

Šv. Onos sodaBcųos narės
Liepos 25, per 8 vai. Mišias 

eis bendros šv. Komunijos. 
Bus įrašomos naujos narės ir 
prisaikdinta valdyba. Po apei
gų bažnyčioje rengiami pusry
čiai par. salėje, ši draugija yra 
viena iš geriausiai parapijoje 
veikiančiųjų. ' < —peth

MIRĖ M. JUŠKIENE
Praeitą sekmadienį Wyckoff 

Heights ligoninėje mirė Mal
vina Juškienė sulaukusi 63 
/retu amžiaus. Gimusi Ru
džiuose, Žemaitkiemio parapi
joj, prieš 31 metą atvyko Ame
rikon, bemaž visą laiką gyve
no Brooklyne. Velionė buvo 
gausiai lankoma savo giminių 
ir pažįstamų Aromiskio laido
tuvių įstaigoje, kur ir buvo pa
šarvota. Laidotuvės įvyko 21 
liepos iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios į šv. Jono kapines. 
Mirusioji paliko dvi dukteris 
— B. Litvinienę, nuoširdžią 
darbininkę prie lietuviškų pa
rengimu, taip pat ir mūsų 
laikraščio “Darbininko”, Mari
joną Greivienę ir tris anūkus.

VASARNAMĮ PRIE ATVIROS 
JUROS


