
•oriais. Al turiu teisę pi 
8a tiesą, uos povorplp 
belsą kas nors čia turi f

patvirtino 
pasmerkia-

Triukšmingi aplodismentai., 
Savo kalbą tęsė: “Kol Sovietų 
Sąjunga laiko , agresijos maši- 
neriją, nukreiptą prieš kitas 
tautas, niekas, nors būtų ir di
džiausiai naivus, negalės pati
kėti nuoširdumu Maskvos do

tacija. Dėl jos kalbėdami, visų 
Europos Sovietų pavergtų val
stybių atstovai reikalavo,

kad Jungtinėse Tautose pa
vergtosiom valstybėm atsto
vautų jų tikrieji reprezentan-

Keturiu didžiųjų konferenci
ja, kuri šaukiama liepos 18 Že
nevoje, yra- centras visų poli
tinių pasikalbėjimų. San Fran
cisco Jungtinių Tautų sesijos 
metu posėdžiavę keturi užsie
nių reikalų ministeriai sutarė 
tos konferencijos technikinius 
reikalus:

• Valstybės departamente* 
atmetė šen. Humphrey siūly
mą, kad Amerika pasisakytų 
prieš tikėjimo persekiojimą 
Argentinoje. Amerika neno
rinti kištis.

Kokie klausimai bus svars
tomi konkrečiai, nenustatyta.

da, turi būti panaikinti", vH 
pakilo pirmininkaujančio plak
tukas, bet jis jau buvo nerei
kalingas, nes Pnrtuondo sėto 
kalbą baigė pagyrimu Jungu 
Tautom ir žygiavo Į savo kMę.' 
Gen. Romulo jam plojo per 
petį. Paskui atėjo pasvefttatf 
jo DuRes ir Cabot Lodge.

POSĖDŽIAVO PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIMAS IR NUTARĖ:

kad kai kurie kraštai nebūtų 
palikti visai be atstovavimo 
(Baltijos valstybės);

kad pavergtųjų kraštų atsto
vavimas nebūtų perduotas ne
teisėtai Somėtų Sąjungos jėga 
pastatytą marionetinių vyriau
sybių atstovam.

Lietuvos* vardu kalbą pasa-

o konferencija truks 4—6 
dienas;

• pirmą posėdį pirminin
kaus prezidentas Eisenho- 
weris, paskutinį Sovietų 
min. pirm. Bulganinas;

• konferencijoje kiekvienos 
vyriausybės galva išdėstys, 
kas, jo jšitikinimu, galėtų 
atleisti tarptautinį įtempi-

PREZ. D. EISENHOWERIS, 
pasakęs San Francisco mieste 
Jungtinėm Tautom kalbą, grįž
ta į Washingtoną.

Vienas mūsų žurnalistas pa
rašė savo pažįstamam kongres- 
manui apie Sovietų naują pro
pagandą, kad tremtiniai grįžtų 
į sovietų okupuotus kraštus. 
Jo raštą kongresmanas per
siuntė vienam iš valstybės se
kretoriaus pavaduotojų. Atsa
kyme kongresmenui valstybės 
sekr. pavaduotojas išdėsto sa
vo pažiūras į tą sovietų akciją 
prieš tremtinius — emigran-

pagrindinis re- 
dr. A. Trima-

Kaliniui goriau nei 
prižiūrėtojui

Prancūzijoje birželio 20 bu
vo kalėjimo prižiūrėtojų strei
kas. Jie nurodinėjo, kad kali
nių padėtis kartais geresnė nei 
pačių prižiūrėtojų. Prižiūrėto
jai gauna mėnesiui >71—85, o 
kai kurte kaliniai, kuriem lei
džiama dirbti firmom užsaky
mus, gauna iki 114 dol. Be to, 
daugelis kalinių gyveną celėse, 
kuriose esąs centrinis šildy
mas, tekantis- vanduo, o kartais 
dar radijas ir televizija.

Plojimų banga parėmė kal
bėjusį ir reiškė nepasitenkini
mą šališku pirmininku.

Pirmininkaujantis ėmė aiš
kinti, kad čia ne vieta diskusi
jom ir kritikai Kalbos prieš 
atskiras valstybes nebus lei
džiamos. (Ploja sovietinis blo
kas). Kubos delegatas tęsia 
kalbą, ir Romulo atsisėda ne
toli jo.

... Rusija mėgino tą patį 
padaryti su pietų Korėja, ką 
ji buvo padariusi su šiaurės 
Korėja, — tęsia kalbą Kubos 
atstovas, lyg jis niekad nebū
tų buvęs nutrauktas. — Rusi
ja mėgino pagrobti Irano pro
vinciją ...

Vienoje tik Europoje ji pa- bar siūlomos taikos ofenzyvos”, 
grobė 1,187,000 kv. kilometrų 
svetimų žemių ir pavergė 98 
milijonu* gyventojų...

Pirmininkaujančio plaktukas 
vėl pakilo. Vėl pašoko gen. Ro
mulo. Bet Kubos atstovas pats 
kreipėsi į pirmininkaujantį: 
"Mr. Molotovas kalbėjo apie 
visas problemas — dabarties, 
ateities, ir praeities. Jis siūlė 
pasakyti nacionalinei Kinijai,

Tik žmonų nepalieka
Liepos 2 prasideda Amerikos 

kariuomenės perkilnojimo ope
racija, ; vadinama “Operation 
Cyroscope”. Bus sukeistos 1 di
vizija, kuri dabar yra Ft. Ri- 
ley, Kanu., su 10 divizija, kuri 
yra Vokietijoje. Divizija Vokie
tijoje palieka savo butus, bal
dus, net kates ir šunis šeimom 
1 divizijos, kuri į Vokietiją bus 
nukelta. Pasiima tik žmonas 
ir vaikus ir taip pat ginklus ir 
keliasi į Ameriką.

Toji operacija palies apie 
35.000 karių ir 5000 jų šeimų. 0:30 vai. kas pusvalandis.

Jungtinių Tautų sesija susi
rinko į San Francisco ir ten 
minėjo Jungtinių Tautų de
šimtmetį. Ta pačia proga New 
Yorke susirinko pavergtųjų 
Europos Tautų seimas birželio 
20 ir paminėjo, kokius pažadus 
Jungtinės Tautos prieš dešim
tį metų davė pasauliui ir kiek 
tuos pažadus ištesėjo, kiek jų 
organizatoriai savo išduotus 
vekselius nėra išpirkę ...

Pirmininkaujant albanų at
stovui Hasan Dosti, pirmiausia 
buvo svarstoma Pavargtųjų 
Europos Tautų seimo deklia-

kė Martynas Brokas.
Toliau, politinei komisijai 

pasiūlius, seimas vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią atstatyti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomy
bę. Rezoliucija baigiama šiais 
žodžiais*

"Reikalaujama, kad laisvojo 
pasaulio didžiosios valstybės 
tesėtų Jungtinių Tautų deklia- 
raciją, priimtą 1942 m. sausio 
1d., siekiančią 'atstatyti suve
renumą ir nepriklausomybę tų 
kraštų, iš kurių tatai buvo 
agresingųjų tautų išplėšta', bei 
"... pasirinkti tokią valdžios 
formą, kokios jie nori;

reikalaujama, kad šis dėsnis 
būtų pritaikytas Pabaltijo vals
tybėm, totalitarinio, sąmokslo 
Įr sąmoningos 
jos aukom.

Šio klausimo 
ferentas buvo

kad ji neturi teisės čia sėdėti. 
Pone pirmininke, tamsta ne
pasakei jam. kad jis nusikalto 
tvarkai...” _ . J:

Nuskambėjo vėl pritarimo 
aplodismentai. Amerikos dele
gacijos kėdėse valstybės sekre
torius Dulles pasisuko ir 
trumpai pasižiūrėjo į Ameri
kos atstovą Jungt Tautose Ca
bot Lodge. Tas atsakė taip pat 
žvilgsniu.

Kubos atstovas įžeisto žabo- - 
gaus balsu tęsė:

Faktas, kad Sovietų ir jų sa
telitų vyriausybės stengiasi 
grąžinti tremtinius arijuos te
rorizuoti, sako pareigūnas, ro
do tremtinių — emigrantų jė
gą. Jie yra aktyvi antikomunis
tinė jėga kraštuose, kuriuose I 
{ie įsikūrė. Jie reiškia už gele
žinės uždangos ir laisvajame 
pasaulyje savo gimtųjų kraštų 
laisvės siekimus.

Sovietų pastangos prieš trem
tinius — emigrantus yra su
stiprintos kaip tik dabar, kai 
Sovietai ėmėsi “koegzistenci
jos” politikos. Jie stengiasi 
emigraciją demoralizuoti ir pa
saulio akyse sudiskredituoti. 
Tarp enllgrantų — tremtinių 
yra jų infiltruotų agentų, ku
rie propagandos dėliai sutin
ka repatrijuoti.

Valst sekretoriaus padėjė
jas'yra patenkintos, kad patys 
tremtiniai —- emigrantai pasi
priešina Sovietų repatriacijos 
propagandai. Esą kol jie | tą 
propagandą reaguoja, netenka 
abejoti jos nepasisekimu.

Seimas taip pa 
rezoliuciją, kuria 
mas profesinių sąjungų teisių 
eliminavimas Sovietų Sąjungos 
pavertuosiuose Europos karš
tuose. ■ •

ir Indija. Tds taikingos koeg
zistencijos kai kurios sąlygos 
yra tokios: Indija-kalbėjo Bul? 
ganinas — siekia, kad Formo 
zos klausimas būtų išspręstas 
pagal Sovietų Sąjungos, Kini
jos ir Indijos interesus; Indija 

sustiprino kaip ir Sovietų Sąjunga- remia 
kom. Kinijos pastangas gauti

BRITANIJOJE paskirti nauji karinomeng> vadai: gen. G. Temp- 
ler generalinio Stabo viršininku ir viceadmirolas J. Eccies laivy
no vadu; jis taip pat bus viršininku N a to laivyno rytiniame At
lante.

kia elgtis, ir šauti, jei tik kas 
arti jų namų, stovinčių sky
rium nuo kitų gyvenamos vie
tos, pasimaišys. Vieną vakarą 
moteris išgirdo už durų kažką 
brazdant ir kai į klausima ne 
iš karto sulaukė atsakymo, py-

• Nacionalinės Kinijos lėk* lė iš šautuvo pro duris. Kai 
tuvai sužalojo komunistų laivą duris prasidarė, rado savo vy- 
yra tokios: Indija-kalbėjo Bul- ra su peršauta koja.

Argentinoj neaišku
Argentinos tolimesni Įvykiai 

neaiškūs. Užsienio stebėtojam 
krito į akis du smulkūs daly
kai: spaudoje ir per radiją 
dingo tolimesnė kova prieš 
Bažnyčią; Perono vardas dingo 
iš laikraščių, pirmo puslapio. 
Tačiau kiek Peronas atgaus 
diktatūrines teises ir vėl įsi
stiprins, kiek jį varžys armija 
— dar neaišku.' Gandai, kad 
yra sudalyta trijų ar penkių 
asmenų valdžia, nepasitvirtino.
• Argentinoje gen. Lucero 

pasakė per radiją kalbą, gir
damas Peroną. Dabar Argenti
noje jau yaroma kampanija, 
kad dėl kovos prieš Bažnyčią 
esą kalti komunistai.

kiais apie Jungt Tautų dvasią 
ir principus. Ji rodosi su kon
krečiais reikalavimais. Kai ku
riuos jų suminėjo nūn. pirm. 
Bulganinas. Drauge su Indijos 
min, pirm. Nehru jis pasakė 
Maskvos sporto stadione kal
bas. Joje iš naujo 
propagandą už “taikingą koeg
zistenciją”, kuriai pritarianti vietą Jungt Tautose.

Saulės užtemimas
Filipinuose buvo stebimas 

birželio 20 saulės užtemimas, 
ilgiausias per , visą paskutinį 
šimtmetį. Vienas amerikietis 
mokslininkas iš ten pakilo su 
sprauszniniu lėktuvu užtemi
mo stebėti. Iš 38.000 pėdų jis 
leidosi lėktuvu paskui mėnu
lio bėgantį per žemę šešėlį. 
T5k šešėlis buvo greitesnis — 
jis bėgo 24 mylias'per minutę, 
arba440 per valandą, o lėk
tuvas tik 600 mylių. Tačiau 
iš lėktuvo mokslininkas galėjo 
stebėti saulės užtemimą 5 mi
nutes ilgiau nei iš žemės. Iš
vadą amerikietis tepadarė tik 
tokią, kad ateityje iš lėktuvo 
bus galima stebėti visus sau
lės užtarimus,- ir jokie atmos
feros pasikeitimai to nesukliu-

• derybose dėl atominių 
ginklų^ ^uždraudimo turi 
dalyvautiThr- kom. Kinijos 
atstovas: A

• uždrausti visuose kraštuo
se “karo propagandą”;

• didžiosios valstybės turi 
atsisakyti nuo įgulų sveti
muose kraštuose ir pasi
traukti iš Vokietijos, ku
rioje turi būti griežtai ap
ribota tik vietinė policija.

* p j u n oę
Atomų, LBS OMAM MMNNU r Ufioų
680 BUSHWICK AVENUE. BROOKLYN M. NEW voac
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ITALIJOJE VĖL
' VYRIAUSYBĖS KRIZĖ *
Italijoje ministeriui pirmi- || 

ninkui Mario Scelbai pasitikę- ,į|| 
jimą birželio 21 atšaukė jo pa- - 
ties partija — kr. demokratai: 
Scelbai beliko įteikti preziden- 
tui atsistatydinimo raštą. *

Prieš Scelbą\ stojo dešinysis || 
partijos sparnas, vadovauja- 3 
mas buv. min. pirm. PęĮla. 
Partijos komunikate tenurodo- 
ma tik viena iš priežasčių, ko- 
dėl partija atitraukia Scetoa, 
išbuvusį min. pirmininku 16 .*1 
mėnesių: kad jam nepasisekė 
išlaikyti daugumos koaliciją —- 
pasitraukė respublikonai.

Armijos sekretorius R. T. 
Stevens birželio 22 atsistatydi- 
no. Jo vietoj paskirtas armijos 
prokuroras ir buvęs Michigano įj 
gubernatorius Wilbur M. Bru- , 
cker. . ..

Stevens atsistatydino lygiai 
po metų nuo jo pagarsrjusios 
bylos su šen. McCarthy. *
• Prancūzijoje, Saint Nazai^ 

re uoste, kilo streikas ir muš- 
tynės. Sužeista 15 policininkų 
ir 20 darbininkų.

VIS DAR DEKLIARACUŲ -'g 
NEGANA -

Valstybės sekretorius Dulks 
birželio 23 turėjo slaptą pasi- i’į 
tarimą su Molotovu. Dulles no- 
ris prikalbinti Molotovą, kad ~ . 
jis pritartų bendrai dekliaraci- ;J 
jai Junngt. Tautų sukakttfes : j 
proga.

Tremtiniai reika 
lingi tolimesnei 

kovai

Soviety atstovas Molotovas 
Jungtinėse Tautose dar aiš
kiau Už Bulganiną Maskvoje 
pasakė savo siekimus. Neuž
tenka — sakė jis ■— pripažin
ti tik koegzistensijos ir taikin
go bendradarbjavimo princi
pus. Reikia:

• nedelsiant kom. Kinijai 
duoti vietą Jungt. Tautose 
ir Formoza atiduoti ko
munistam;

• uždrausti atominius gink-

Įrodė, kad jis jaunas
Detroite buvo atleistas iš 

mokyklos 70 metų Jack Clapp 
dėl senumo. Protestuodamas 
prieš senumo priekaištus, jis 
iššoko iš lėktuvo su parašiutu. 
Jam puikiai pavyko.

• Pen klubo, tarptautinio 
rašytojų klubo, kongresas Vie
noje atmetė siūlymą priimti į 
Pen klubą sovietu rašytojų 
skyrių. “Rašytojai, kurie re
mia tironiją, negali būti mūsų 
organizacijos nariai”, pareiškė 
Pen klubo pirmininkas anglas 
Charles Morgan.

SAVO TEISĖS PASAKYTI TIESĄ JUNGTINĖSE TAUTOSE

ga pašoko iš savo kėdės gen. 
Romulo, Filipinų atstovas. “Po
ne pirmininke, vakar tamsta 
nutraukei Sirijos delegatą, kal
bėjusį apie kolonializmą, bet 
šiandien tamsta leidai kalbėti 
Sovietų delegatui laisvai... 
Filipinų delegacija protestuo-

KUBOS ATSTOVO KOVA DĖL

San Francisco Jungtinėse 
Tautose balandžio 22 po Molo
tovo kalbos, kurioje buvo pa
sakojama apie Sovietų Sąjun
gos taikingus norus ir kaltini- 
mos kitos tautos, kantrybė 
pratrūko. Kubos atstovas Ame
rikai dr. Emilio Nunez Por- 
tuondo pasakė tiesiai, kad

Jungtinių Tautę pažangos 
sabotažą varo ne kas kitas 
kaip Sovietų Sąjunga.

Vartodama veto, Sovietų 
Sąjunga užtrenkė duris į 
Jungt. Tautas Italijai Ispani
jai, Japonijai, Airijai, Portu
galijai, Austrijai, Suomijai, 
Korėjai, Ceilonui, Libijai, Ke
palui, Jordanijai, Cambodijai, 
Laos, Vietnamu! ir Vokietijai.

Po tų žodžių publika galeri
jose, kur buvo prisirinkę apie 
3000, plojo.

Toliau Kubos atstovas kalti
no Sovietus: Pasvarstykime — 
kalbėjo Portuondo — kitą ba
lanso pusę.

Rusija okupavo ir pavergė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją prieš 
bet kurią teisę ir pagrindą... 
Prieš tautų pagalba
mažumos, tam tikslui ištreui- 
ruotes, |l pavergė daugelį vals
tybių.. . O ką dėl to padarė 
kitos didžiosios valstybės?

Pirmininkaujantis van Klef- 
fens, olandas, iŠ savo sosto nu
traukė kalbėtoją. Girdi, kriti
kuoti atskirų valstybių čia ne
valia ... Tylos momentas. Stai-

AMERIKA DĖL ŽENEVOS 
ATSARGI IR TYLI

Prez. Eisenhoweris, atidaryda
mas Jungt Tautų sesiją San 
Francisco, birželio 20 pareiškė, 
kad konferencija Ženevoje bus 
sėkminga tada, kai kiekvienas, 
kas joje dalyvaus, bus ištiki
mas Jungtinių Tautų dvasiai 
ir laikysis chartos principų. Iš
kilmingai prezidentas pareiškė, 
kad Amerika jiem bus ištikima 
(Čia ėmė ploti ir Molotovas, 
bet jis neplojo, kai preziden
tas - kalbėjo, jog Amerika at
mestų pažeminančią taiką).

Senato užsienių reikalų ko
misijoje šen. McCarthy siūlė 
rezoliuciją, kad Amerika iškel
tų konferencijoje pirmiausia 
“satelitų” klausimą. Bet sena
tis ją atmetė, patikdamas visai 
laisvas rankas prezidentui ir 
valstybės sekretoriui.

MASKVA JAU DABAR EINA 
SU UŽSIPRA8YMAIS

Ji nesitenkina bendrais posa-

• Maskvos valdžia įsakė iš
važiuoti trim Amerikos kari
ninkam, kurte buvo karo atsto
vo pavaduotojai. Juos kaltina 
šnipinėjimu.

LIEPOS 1 — LAISVĖS DIENA

Pernai New Yorko miestas, 
minėdamas Prancūrijos dova
nos — laisvės statulos 70 me
tų sukaktis, paskeRte, kad atei
ty liepos r bus laikoma “lais
vės diena”. Prie iškilmių pri
sidėjo gjnrai egziliečių “laisvės 
komitetai”. Ir šiemet ten bus 
iškilmės. Bus skaitoma “laisvės 
dekliaracija”. Iškilmės prasidės 
11 vai. Išplaukiama saton te 
Battery Park, South Ferry 
Manhattane, pradedant nuo

LJįiL; JL..
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LIEPOS 17. SEKMADIENĮ. ĮVYKS 

DARBININKO” PIKNIKAS 
“ROMUVOS* PARKE, BROGKTON, MASS.

Reikalas nepagerėjo nei me
tams praslinkus. “Večernij No
ri” 1954 rugsėjo 20 tuo pačiu 
reikalu kartoja:

“teisinga ir civilizuotiem 
Žmonėm pritinka, kad valgyk
los klientams būtų duodami 
šaukštai, šakutės ir peiliai. To 
negalima pritaikyti visur, ir ži
not kodėl? Kaip praneša val-

«u

DIENOS VEIDAI

ki-

iš

ATLYGINIMAS SENIAU

Kur žmones valgo saujom ir pirštais? IR DABAR

Jis ir

WANTED
EYES

po

AND

EARS
DIRBANČIŲ IR BEDARBIŲ

SKAIČIUS

ir kuo 
sakyti", Fordo darbininkui buvo 

valandų

ant-
> vi-

rodyti, kad reikalai atrodo 
taip

Brentano buvo vienas 
Krikščionių Demokratų Unijos
(CDU) partijos steigėjų. Iš
rinktas Į parlamentą, prasimu
šė Į frakcijos pirmininkus.

Nors už Ądenauerį jaunes-

'tų draugiškumą ' ir pasaulio 
^aką”. Jis pasiūlė išgerti į

‘ Paskui kilo, šnekėjo ir gėrė 
py 7 vienas po kito čia rusai, čia 

austrai. Kai pašnekėjo Austri- 
I-. * jos pasiuntinys Maksvoje, von 

j&choff, jam išreiškė padėką 
įl Molotovasuž pagalbą derybo- 
įi■■■■' se. “Dabar jums turėtų būti 
į? atsilyginta, — pastebėjo Molo- 
-7 lovas iš savo vietos, — Jus tu- 
// retų pakelti į “Arkivyskupus” 

(Erzbischof) arba net Į “Patri- 
archus”. Visi suprato, kad Mo
lotovas čia pasijuokė iš pasiun- 
tinio pavardės — Bischof f, 
“Vyskupas”. Austrai juokais 
tai nuleido, o vicekancleris pri
sipylė “sodės” vietoje “vod- 
kos”. Molotovas ir jam paste
bėjo, kad jis “nesinaudoja tik
romis gerybėmis” ir. dėl to tu
rėsiąs nuostolio...

galėtų saugiai praeiti per ke
lią. Tokia pagarba tam “po
nui” parodyta.

Taip buvo Omahoje. O Chi
cagoje, kur Molotovas panorė
jo pasivaikščioti po Chicagos 
miestą, paežerėje buvo sulai-

pažiūrėsime,. ar gerai jie pada- ***7
rė; jei ne — tuos du draugus K*"cwrl-

Kancleris pasižiūri į Bulga- 
hirią,‘ pririerkia ajįš ir paklau
sia šypsodamas*.

— O kaip tada bus su neu
tralitetu, pone maršale?

Nugirdę . tą atsakymą, visi 
nusijuokia. Austrija laimėjo 
prieš Rusiją 1:0” — pastebi 
W. Kindermannas. Vadinasi, 
geraį atkirto pačių bolševikų 
išreikalautu neutralitetu. Bet 
Bulganinas “pasitaiso”:

— Vot, vot, — plepa jis, — 
aš esu egoistas ir noriu, kad į 
mano kvietimą atsakytumėte 
savuoju: kvietimu pasišvečiuo- 
ti gražioje Austrijoje ...

daugiau)

' i auga juo
rietidbjoie, kad mes čia, Krem- 
liuje, pusryčiams, ir pietums 
# vė^Sryjamę?..: 
. (Vergų ' stovyklose suryja 
ne vieną, o milijonus. Red.) 

Toliau jis pabrėžė, kad yra 
įsitikinęs komunistas ir kreipė
si. į Austrijos kanclerį:

/— Gaspodin Raab, aš turiu 
jums gerą patarimą: pasekite 
mano pavyzdžiu ir tapkite ko
munistu!

Visi nusijuokia — ir rusai, ir 
austrai.

—Prašau nesijuokti, gaspo
din Raab! Aš esu įsitikinęs ko
munizmo gerumu, bet jei Jū
sų negaliu Įtikinti, tai, Dievas 

jumis, palikite, kuo esate.

Gegužės mėn. Amerikoje 
dirbo 62.7 milijonai, arba vie
nu milijonu su viršum daugiau 
kaip balandyje ir pusantro mi
lijono daugiau kaip 1954 gegu
žės mėn.

Palyginti su 1947—9 metų 
laikais, bedarbių skaičius šį 
gegužės mėn. buvo 107%. pe
reitą balandį 118% ir pernai 
gegužės mėn. 142%. Taigi 
šiemet geresni. palyginti su 
pereitais, bet blogesni palygin
ti su 1953. Dabar bedarbių yra 
2.5 mil.

Besklaidydamas praėjusių ir 
. dar senesnių metų sovietinius 

laikraščius, negali tvertis nesi
juokęs iš mėginimo pertmpti 
sovietiniam rojuj palaimintos 
ir viskuo pertekusios būsenos. 
Bet dar labiau imi juoktis, 
kai šalia '“gerovės” išbliovų 
randi čia pat visokiausių nu
siskundimų.

5 - Štai, “Trud” 1953 spalio 20
rašo:

“Lenino vardo dirbtuvių
, administracija visai nesirūpina 

organzuoti darbininkams už
kandinių. Ir kainos žymiai auk
štesnės nei paprastuose : c bu
ranuose. Darbininkai į jas nei- 
na ir dėl to, kad lėkštė; ap
daužytos, nėra druskos, stik- 

j Bnių, šakučių ir peilių. Vis s 
tuos dalykus lankytojai išva-

gyklų vadovybė, daugelyje vie
tų klientai išvagia peilius”.

“Lileraturnaja Gazeta” užsi
mena mokyklų tema ir 1954 
balandžio 8 porina:

“Matyt aukštoji ir vietinė 
švietimo vadovybės turi svar
besnių dalykų spręsti, jei mies
to pakrašty esančią mokyklą 
tegali pasiekti tik turį moki
niai gabumus laipioti po kal
nus. Į ją patekti turi persiris
ti per aukštą skardžių^ O ir 
pati mokykla 
nos išvaizdos 
ir kambariai 
švietimo nei 
kyklai reikmenų, šaltis ir drėg
mė ten nuolatos vyrauja”.

Rusijoj caro laikais buvo 
madoj pasakymas, kad lopas 
ant lopo ir dar lope skylė. Ko
munistų “rojuj” iš mados išė
jo ir lopai, ir visi drabužiai. 
Bent jų nelengva gauti. Štai 
“Trud” 1958 balandžio 9 rašo:

“Kazachstane jau ima pava- 
sarėti. Žmonės dairosi pirktis 
vasarinių drabužių sau. o ypač 
vaikams. Deja, jų neįmanoma 
niekur rasti. Net valstybinės temątėt* padorius vokfočius tik Vfci ._
drabužių krautuvės tuščios.” socialdomokratus; norėjau pa- inrvo Mvykąa | utslenf pas P»m prezidentą Manuei Odria.

: BŪKI TAMSTA KOMUNISTAS!
/ Pagaliau atsistojo kalbėti 

Chruščiovas, stambus, pilnos 
| ; krūtinės kaip dėžė, iš kurios 

leido jis savo bosinį baisa, 
r Kalbėjo be jokios diplomatijos, 

čia juokaudamas, čia rimtai, 
bet negalėjai suprasti, ką jis 

| laikė rimtu dalyku ir ką ne- 
rimtu.

% “Labai gaila, — pastebi W. 
Kindermannas, — kad rusai

7 ąustrams ne visą Chruščiovo 
į; .7- kalbą vertė”.

- _ Čia paduodame kelias neta- 
" - sytas jo kalbos frazes.

— Mane stebinat, ponai aus
trai, — kalbėjo Chruščiovas. 
— kad čia atvykot. Ar netu
rėjote jokios baimės. Į Maskvą. . . _ ____

‘7 -.važiuoti? Argi jūs negirdėjote sikerta Chruščiovas, — bet Tad vienas
j . pasakojant, kad man, kaip tam dviem valandom vėliau... tuojau pripuolė prie naujo

Bonnos ministerio su klausi
mu, kokie jo artimiausi užda
viniai.

"Įsitraukti j darbą 
mažiausia prakalbų 
paaiškino Brentano.

Kalbų jis nemėgsta, 
pats nėra jokis oratorius. Nei 
užsidegimo nei iškalbingumo. 
Jis. išdėsto reikalus ramiai, iš
tardamas žodžius, 
mas, paskui vėl 
tęsdamas aiškiai, 
tikras teisininkas, 
to. kad iš teisės 
1932 metų valgė, bet dėl to. 
kad teisė pripratina 
galvoti tiksliai, žodžius 
atsargiai, be perdėjimo 
magogijos. Brentano 
demagogijos priešas.

Bet mėgsta Brentano pasita
rimus, svarstymus, derybas. 
Jose jis lankstus argumentuo
se, bet Atkaklus savo siekimuo
se. Toks jis ir politikoje, į ku- 
rią jis įsitraukė jau po karo, ' 
nuo 1945.

Į politiką atėjo ne dėl to. 
kad ją būtų pamėgęs. Ne. 
Amerikiečiui korespondentui, 
paklausiusiam, kodėl iš advo
katų pasinešė Į politiką, atsa- z 
kė: dėl to, kad anom 1945 mo
tų dienom jūs, amerikiečiai.

• Respublikonų partijoje 
išsiskyrė keliai tarp šen. Mc- 
Carthy ir šen.- Knowlando. Pir
masis aštriai kritikavo birže
lio 16 Eisenhouerio nusistaty
mą vykti į konferenciją su So
vietais. McCarthy sakė, kad 
Amerikos vyriausybė čia su-* 
rengs laisvajam pasauliui di
džiausią po karo smūgį. O 
Knowlandas prezidento politi
ką gynė.

(Bus

Austram leisime gyventi taip, 
kaip jie patys nori... Bet 
ponai austrai, palaikykite gal
voje, kad šviesa eina iš rytų. 
(“Ex orientė lux” — yra toks 
senas pasakymas, nes iš rytų 
atėjo krikščionybė; Chruščio
vas turėjo galvoje iš Rusijos 
einanti komunizmą. Red.).

— Austrijos taip pat saulė 
teka, — pastebi iš savo vietos 
Austrijos užsienio reikalų mi- 
niįteris Figl.

išdidžiai pareiškė:
— Tegu visi palieka mus 

ramybėje. Kas mus mėgins 
pulti,, tam męs smogsime. Mes 
visada užpuolėjus* triuškinome.
žodžiui “triuškiname” Chruš

čiovas uždėjo stiprų akcentą 
ir paskui jį dar sustiprino 
“vodka”. .

ATVYKITE ATOSTOGOMS
Po pietų išsiskirstėme gru

pėmis. Austrijos kancleris 
Raabas atsisėdo minkštoje so- 
foję’ tarp Bulganįno ir Molo
tovo. Bulganinas pradėjo gir-

MINISTERIS NEMĖGSTA PRAKALBU IR DEMAGOGIJOS
Per šv. Antaną Vokietijos 

prezidentas Heuss paskyrė 
naują ministerį Heinrich von 
Brentano, apie kurio numato
mą paskyrimą spauda jau rašė 
ištisus metus.

Užsienių reikalų ministerija 
Bonnoje Europos reikalam 
tiek pat svarbi kaip VVashing-

; korespondentas nis beveik 30 metų, bet savo 
pažiūrom su juo sutaria. Abu
du yra savo dvasia ne tik vo
kiečiai, bet tikri europiečiai. 
Brentano giminė kilusi iš 
Italijos ir 18 amžiuje persikė
lusi į Vokietiją. Pats’ Brentano 
gimęs prie Frankfurto, mokę
sis įvairiuose Vokietijos ir 
Prancūzijos universitetuose. .Jis 
kalba gerai itališkai, prancū
ziškai ir pakenčiamai angliškai

MOŠŲ 10 MILIJONV, BENDRUOMENE IR MOLOTOVAS
Drauge birželio 14 kan. A , 

_ ____ t Steponaitis straipsnyje “Ar *
ir lietuvių yra 10 ar 20 mihjo- 

nu?” siūlo susirūpinti pasiruo
šimu taikos deryboms — pa
ruošti reikalingų raštų “su sta
tistinėmis žiniomis, su savo rei
kalavimais — pasiūlymais ir 
tt. Tarp kitų -' dalykų svarbu 
turėti savo krašto žemėla
pių ... Pažiūrėjęs į žemėlapį 
kiekvienas susiorientuoja apie 
Lietuvą, jos ribas, siekimus ... 
Tame žemėlapy turėtų būti 
atvaizduota istorinė Lietuva ir 
Lietuva su dabartiniais reika
lavimais (taigi su Karaliaučiu
mi, Gardinu, Naugarduku ir 
tt.)”. . . z

Siūlymui tegalima pritarti.
Mūsų žiniom, prof. K. Pakštas 
rengia Lietuvos istorinį žemė
lapį.

Negalima, tačiau pritarti ki- - 
tam autoriaus siūlymui dėl 
lietuvių skaičiaus, kai jis kal
ba: “O kiek gi lietuvių? Pa
žiūrėkime: laisvoj Lietuvoj bu
vo 3 milijonai, vokiečių užim
tose žemėse apie 3 .milijonai, 
leųkų užimtuose plotuose apie 
3 milijonai: JAV apie 1 milijo
nas”. *

Taip tvirtindami, ar mes ne
puolame į tas pačias fantazi
jas, kuriom autorius kaltina 
lenkus? Jis sako, kad lenkai 
turį 15 milijonų, bet skelbiasi 
turį 30 milijonų. Ir daro išva
dą: “Ar čia nebus pirštų tiesi-

Jis vienas iš Europos Tarybos 
bei Europinio Sąjūdžio veikė
ju.

Jis nesivaiko iliuzijom dėl 
Sovietu Sąjungos, kuriom te
beserga Vokietijos socialdemo
kratai, o dažnai ir Prancūzijos 
katalikai. Jis mato, kad bolše
vikai yra didžiausias Europos 
pavojus, ir netiki jū pažadais.

Atsistojęs prieky Įstaigos, 
kurioje yra apie 1000 tarnau
tojų. tarp kurių yra 35% bu- • 
vusių nacių ir 10% nacių au
kų, Brentano vargiai imsis ki
tokios politikos kaip tik tos, ku
rią lig šiol varė Adenaueris. 
Bet varys ją su visu atsidėji
mu. teisininko tikslumu ir pla
ningumu.

Lietuviai, kurie turėjo su 
juo santykių, išsinešė gerą i

mas į ukrainų Lvovą ir lietu
vių Vilnių?” Jei taip sakoma 
apie lenkus, tai ar autoriaus 
skelbiamas 10 milijonų lietu
vių skaičius neduos pagrindo 
to pat pasakyti apie mus? Ar 
tai Lietuvos reikalui bus labai 
naudinga ?

Pereitą kartą “Darbininke” 
buvo papasakota apie lenkų 
emigranto paruoštą Lenkijos 
žemėlapį, kuriame jis “nusavi
na” Lenkijai pusę Europos. 
Gudai savinasi beveik du treč
dalius dabartinės Lietuvos ir 
visą istorinę .Lietuvą. Tai vis 
emigrantinės fantazijos žais
mas. Jam mes neturime pasi
duoti. Ir mūsų statistikos ar 
žemėlapiai turėtų būti pagrįs
ti realiais daviniais ir realiais 
politiniais siekimais.

Laukiamas bendruomenės 
tarybos suvažiavimas

Drauge birž. 20 St. Daunys 
str. “Lietuvių bendruomenės 
keliu” rašo apie rengiamą pir
mą Amerikos lietuvių bendruo
menės suvažiavimą, šaukiamą 
liepos 2, 3, 4. Reiškia pasiten
kinimą išrinktaisiais tarybos 
nariais, bet ir kylantį Chicago- 
je nepasitenkinimą, kad Lokas 
šaukia pirmą tarybos suvažia
vimą New Yorke, o ne Cleve- 
lande, kur būtų pusiaukelė 
tarp rytinių valstybių ir Chica- 
gos, turinčios daugiausia atsto
vų. Nepasitenkinimas kyląs ir 
dėl to, kad valdybos rinkimuo
se šalia bendruomenės rinktų 

spūdį.
Kas dar pridėtina prie šio 

dienos veido? Nebent tai, 'kad 
Brentano gražiai nuaugęs, ele
gantiškas, tik 51 metų birželio 
20 sulaukęs. Ir dar viengun
gis. Savo namuose mėgsta se
novinius sidabrinius servizus 
ir jų rinkinius. Retai paleidžia 
iš burnos cigaretę ir, kai tik 
gali, geria kavą. M.

1914
mokama už devynių
darbo dieną $2.34. Tais metais 
buvo laikoma revoliucija, kai 
Fordas už 8 valandų darbo die
ną atlyginimą pakėlė iki $5.00. 
Valandinis atlyginimas iš 27c 
pakilo iki 62c.

Tai buvo prieš pirmąjį pa
saulinį karą. O jau prieš ; 
rajį karą. 1939. atlyginimo 
durkis valandai buvo 75c.

Po antro karo, vadinas. .
6 metų, pakilo iki $1.10 va
landai. Dabar. 1955. tas pats 
Fordas moka vidutiniškai už 
valandą $2.62. arba beveik 
dvigubai tiek kaip 1945.

atstovų x dalyvaus ir “skirtieji 
Lokę nariai”. Išvadoje auto
rius sako, kad dėl to nėpasi-* 
tenkinimo “kai kurie tarybos 
nariai, balsuotojų spaudžiami, 
žada nedalyvauti tarybos suva
žiavime”. Ryšium su tom nuo
taikom Chicagoje tenka paste
bėti, kad Lokas teisėtai gali 
šaukti suvažiavimą, kur jam 
patinką. Bet žiūrėdamas tary
bos daugumos patogumo galė
jo pasirinkti ir pusiaukelę.

Teisingas nusiskundimas, 
kad tarybos nariai negali at
vykti"! suvažiavimą, neturėda
mi lėšų. Bet argi balsuotojai, 
mokėdami prie balsavimo į* 
mokas, nesudėjo lėšų tarybos 
suvažiavimui?

Teisinga, kad. išrinktoji tary
ba bus bendruomenės šeimi
ninkas ir susirinkusi ji pati nu
tars, kaip valdybą bei kitus - 
organus rinks ar reikalus tvar- 
kys. Bėf reikia, kad ji susi- - 
rinktų, ir dėl to neteisingas 
būtų sprendimas susilaikyti 
nuo suvažiavimo.

, “Pasveikino" Molotovą
Praėjusiame Darbininko nu

meryje jau buvo rašyta, kad 
Omahos lietuviai piketavo pro 
tą miestą pravažiavusį Sovie
tų Sąjungos užsienio- reikalų 
ministerį ir ministerio pirmi
ninko pavaduotoją V. Moloto
vą. Liepos 17 d. ir “New York 
World Telegram” įsidėjo Oma
hos lietuvių piketo aprašymą ir 
fotografiją pirmoje puslapio 
vietoje. Fotografijoje matomi 
keturi plakatai su įrašais:

"Molotovai, tu kalbi apie tai
ką, kai Lietuva marinama po 
Rusijos okupacijos jungu"; 
“Žmogžudy, * vagie, barbare, 
lauk iš Lietuvos", "Komuniz
mas yra susitepęs lietuvių 
krauju", "Molotove, tavo bend
rininkas yra Luciferis, važiuok 
į pragarą/ -o ne į San Francis-

CivRian Vohmteer Plane 
Spotters Needed Now!

Because of certain limita- 
tions, radar is not enough 
to safeguard this country 
from a sneak attack by 
the Soviet Air Force. F<w 
complėtė vigilance, the 
cyes and ears of civilian 
volunteer plane spotters 
are urgently needed in 
the Ground Observer 
Corps. Join now and help 
protect your nalion and 
your eommunity. Coniact

Woke Up! Sijn Op! įsek Opi 
uom th« 

GROUND 
OBSERVER 

CORPS
CtHorwri(t CiviJDtftnt*



VYTAUTO bažnyčia (kairtje)JĖZUITU

kad

SKELBIMAS

(Bus daugiau)

PARDUODAM NAMUS

(mortgidžių) ir Lt

pirmojo pasaulinio karo metu 
bažnyčia buvo nugriauta. Tik 
1936 m. parapijiečių rūpesčiu 
ir lėšomis vėl buvo atstatyta.

sėsti 
dun-

siai prie autobusų, kuriuos

Šviesa buvusi užgesinta, o tarp daug paukščių žūsta Europos 
eilučių galima buvo įskaityti pakrantėse.
velniškas pyktis, kad ta pa- Sis alyvos maras prasidėjo 
prasta abejonė sugadino jam nuo 1915 metų, kai laivai vie- 
pirmąsias atostogas užsienyje, toj anglių pradėjo vartoti aly- 

(Vertė M. S.)

krantėse, kur vyko dideli mū
šiai, išlieta ne tik kraujo, bet 
ir alyvos. Skęsdami laivai nu
sinešė ir didelės jos atsargas 
į dugną. Apskaičiuojama, kad 
nuskendę laivai sudaro apie 
20 milijonų brutto tonų. Kiek 
jie turi alyvos, kuri dar iš
kils į paviršių, nešdama paukš
čiams mara?

keliavo Paryžiaus gatvėmis. 
Buvo ir Kaune toks “trauki-

Liepos 4 Pittsburgho ir apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti Lietuvių dieno
je, kurą rengia seserų pranciš- 
kiečių rėmėjai. Vienuolyno ka
pelionas kun. J. Skripkus 
12:00 vai. aukos mišias naujo
je koplyčioje ir pasakys pa
mokslą. Pamaldos bus laiko
mos intencija visų geradarių ir 
rėmėjų, o taip pat ir tų, ku
rie dalyvaus šioje Lietuvių die
noje. Po pamaldų bus links-

Laivus palydi ir pasitinka 
jūros paukščiai, kurie vande
nyse ieškosi maisto. Rodos, 
kas galėtų varžyti jų laisvę, 
kas galėtų atimti kasdienę 
duoną. Niekas!

Tačiau jau kuris laikas, 
kaip jūros paukščius ištiko ma
ras. Jų tūkstančius jūra iš
plauna į krantą, vėjas išnešio
ja plunksnas. Ir kas žudo tuos 
paukščius? — Laivų sunaudo
ta alyva, kuri išpilama tiesiai 
į vandenį. Paukščiai mano, kad 
tai maistas. Jiems tereikia tik 
įplaukti į tokį alyva suterštą 
plotą, kaip sulimpa plunksnos. 
Jie nebegali skraidyti, kartu 
apsinuodija. Taip prasikanki- 
na savaitėm, plūduriuodami 
ant vandens, kol išgaišta. Ypač

amunicijos sandėliu.
Jėzuitę bažnyčią, Rotušės 

aikštėje, 12nr., pastatyta 1720 
m. vienuolių jėzuitų. Šalia baž
nyčios vienuoliai įsteigė ir ko-, 
legiją. Gaisrui sunaikinus, 1739 
m. jėzutai vėl atstatė. 1787 m. 
jėzuitai viską atidavė pranciš
konams.

Per prancūzmetį apnaikintą 
bažnyčią rusai užgrobė ir pa
vertė ją pravoslavų Aleksand
ro Nevskio vardo soboru. Jie 
uždarė ir buvusią kolegiją. Ko
legijos rūmuose apsigyveno 
stačiatikių archirėjus.

moji programos dalis .
Pittsburgho lietuviai liepos 

4 susirenka jau daugiau kaip 
30 metų. Šiemet bus daug 
linksmiau suvažiuoti, nes yra 
jau ir nauja koplyčia, kurios 
ilgai laukta. Tikimės, kad gau
siai dalyvaus mūsų parapijos, 
draugijos, jų nariai ir atskiri 
Pittsburgho ir jo apylinkių lie
tu viai. Nuoširdžiai visi kviečia
mi ir laukiami.

Kun. J. Skripkus. (

Kai skraidome lėktuvais ar
ba skubame automobiliais, ro
dos, visai pamirštame trauki
nį. Nors jis pasipuošęs, pabliz
gintas, bet vistiek atrodo lyg 
senas pensininkas, gyvenąs 
tik senuoju garsu. Ilgesnei ke
lionei retas kuris tenori 
į traukinį ir dienų dienas 
dėti.

žmonės. Sklido įvairiausi gan
dai, kad su ta pragaro mašina 
išnešiojamos keistos ligos. Vo
kietijoje sakė, kad keistus gal
vos skausmus įgauna tas, kas 
išdrįsta važiuoti traukiniu. 
Bet visiems kėlė rūpesčio, 
kaip gali toks įrengimas be 
arklio važiuoti. Vieni aiškino, 
kad trauknį velka “nečystas 
garas”. Kiti tvirtino, kad jo 
viduje tupi velnias ir, norėda
mas suvedžioti žmones, suka 
ratus, žinoma, tokiem pabai
som pridarydavo visokių kliū
čių — medžiais ir akmenimis 
užversdavo bėgius.-

Tokiu atveju prieš traukinį 
jojo raitelis su vėliava, kuris 
pašalindavo pasitaikiusias leng
vas kliūtis, o sutikęs didelę 
kliūti, pamojavęs vėliava, iš 
tolo sustabdydavo traukinį.

Kai garinis traukinys seniai 
jau buvo patobulintas ir švilp
damas lėkė iš miesto į miestą, 
pačiam mieste dar ilgai pasi
likta prie senojo tipo — prie 
geležinių bėgių ir vagonų, 
traukiamų arklių. Dar prieš 
-pusšimtį metų tokie vežimai

tv. Jurgio bažnyčia, taip pat 
Rotušės aikštėje, prie Kunigy 
Seminarijos, buvo statyta 1771 
m. Kauno seniūno Stanko San- 
drivojievičiaus rūpesčiu, paves
ta vienuoliams bernardinams.

Rusai, tą bažnyčią nusavinę; 
iki 1816 m. joje laikė amuni
ciją. 1842 m.

sakymu vienuolynas buvo už
darytas, jo turtai konfiskuoti. 
Vienuolyną ir bažnyčią paėmė 
rusų vienuoliai ir valdė per 80 
metų. Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui, rusų vienuo
liai, bėgdami į Rusiją, išvežė 
vienuolyno archyvus, bažny
čios brangenybes, paveikslus, 
varpus ir kitą turtą, kurio ne
grąžino. P. B.

Dabartiniai Lietuvos paver
gėjai bolševikai klastoja Lietu
vos istoriją. Jie primygdami 
teigia, kad ir cary laikais ru
sai nešė lietuvių tautai kultū
rą. BoHeviįrams parsidavęs J. 
Žiugžda ražo, kad Lietuvos pa
dalinimas davęs ' Lietuvai tei
giamų •• rezultatų. ciją. 1842 m.' nusavino visas

Pasižvalgykime truputį po vienuolyno patalpas ir pavertė 
Lietuvą ir pažiūrėkime rusiš
kos "kultūros" vaisių. Atkreip
kime dėmesį į to laiko Lietu
vos bažnyčias, vienuolynus ir 
mokyklas.

KAUNAS
Vilniaus ir Seimo gatvių 

kampe yra nedidelė > mokslei
vių bažnytėlė. Ją pastatė 1678 
m. vienuoliai domininkonai.

1845 m. rusų valdžia užda
rė domininkonų vienuolyną, 
bažnyčią pavertė amunicijos 
sandėliu. 1866 m. rusai bažny
čią supravoslavino: ant jos 
stogo užrioglino cerkviškus 
bokštus, kryžius sutrigubino, o 
vidų savaip pertvarkė.

Šv. Trejybės bažnyčia Rotu
šės aikštėje statyta 1634—1703 
m. Aleksandro Masalskio rū
pesčiu ir pavesta vienuoliams 
homardinams 1864 m. rusai 
bernardinų vienuolyną panai
kino ir bažnyčią uždarė.

Amerika tik po šio antrojo ka
ro isiyeda visuose miestuose.

Lietų vos >Vyri y Radijo Programa
TmmHu«>» H »llprkH» radijo staUca WLOĄ» IMt kjlacjcles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU 
Jei norite radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

buvo kalnų pramonėje, kur 
kasyklose reikėjo stumti veži
mėlius. Tenai darbininkai pasi
tiesdavo medinius balkius, ku
rie iš tiesų ir buvo geležinių 
bėgių senoliai.

Juo toliau, juo labiau įsigud
rino. Taip 1630 metais tuos 
medinius balkius, pasakytume 
“medžkelius”, sugalvojo kaus
tyti — medžio balkius, skirtus 
ratams riedėti, apklojo gele
žies juostomis. Tai buvo pir
mas geležinkelis. Jo bėgiai bu
vo tarsi loviukai su briauno
mis iš abiejų šonų, kad ratą 
prilaikytų. Paskui ėmė daryti 
bėgius tik su viena briauna ir, 
pagaliau, visai be briaunos. 
Tie senieji geležinkeliai tar
navo tik pramonei.

Anglams štai atėję mintis, 
kad galima geležinkeliais ve
žioti žmones ir šiaip prekes. 
Taip jie 1795 metais nuklojo 
geležinkelį tarp dviejų miestų 
— Cardifo ir Mertbyro ir pa
leido juo vagonus riedėti. Tuos 
vagonus, žinoma, traukė to
kie garvežiai, kurie garsiai 
žvengia ir mėgsta avižas.

Tik kai 1814 metais Jurgis 
Stephensonas sulipdė pirmą 
lokomotyvą — garvežį, tik ta- nys”, per neapsižiūrėjimą ilgai

POBŪVIS PRASIDĖS SV. MISIOMIS 12 V AL PER PIETUS
SVEČIAI TURĖS PROGOS PAMATYTI NAUJUS VIENUOLYNO PASTATUS

KVIEČIAME!

Vytauto \ Didžiojo bažnyčia, 
kurią Vytautas po pralaimėto 
mūšio ties Vorsla su totoriais 
pastatęs 1399 m., dėkodamas 
Dievui už jo gyvybės išgelbė
jimą, valdė vienuoliai pranciš
konai. 1845 m. rusų valdžia 
uždarė vienuolyno bažnyčią 
ir paliko be jokios globos. 
1850 m. rusai bažnyčią supra- 
yoslavino ir priskyrė greti
mam .Aleksandro Nevskio var
do soborui (jėzuitų bažnyčiai). 
Vėliau caro Nikalojaus I įsa
kymu bažnyčia buvo pašven
tinta šv. Nikalojaus vardu. 
1903 m., septintam Nikalojaus 
vardo dragūno pulkui šven
čiant'100 metų sukaktį, Vytau
to Didžiojo bažnyčia buvo pa
dovanota tam pulkui. '

Karmelitų pirmąją bažnyčią 
savo lėšomis > pastatė Darata 
Nabienė 1510 m. toje pat vie
toje, kur dabar stovi šv. Kry
žiaus bažnyčia. 1537 m. Vil-

Dabar mum atrodo, 
traukinys taip labai pritapęs 
prie geležinkelio, jog jiedu 
vienas be kito kaip ir neįma
nomi Tačiau jų vieno ir antro 
kilmė yra betgi ne ta pati

Dar senovėje, kada nebuvo 
geležinių kelių, žmonės suko 
galvas, kaip pasidaryti sau to
kį kelią, kuriuo lengviau būtų 
važiuoti. Ypač daug galvosūkio

niaus vyskupas Povilas Olšaus
kas priėmė tos bažnyčios steigi
mą, o Karolis Zigimantas m 
1600 jį patvirtino.

1685 m. pastatyta ir 1690 m. 
rūpinčio 20 d. pašventinta da
bartinė Karmelitų bažnyčia. 
1831 m. rusai vienuolius iš 
Kauno iškraustė, o 1845 m. 
vienuolyno turtus nusavino. Iš
griovė bažnyčios altorius, išda
lino kitus bažnytinius daiktus. 
Bažnyčioje rusai susikrovė ve
žimus, pakinktus ir kitokį ka
rišką turtą. Tik po ilgų kovų 
1881 m. caro įsakymu bažny
čia grąžinta katalikams. Bet 
vienuolyno rūmuose pasiliko 
rusų karo ligoninė.

Miesto rotušė statyta 1542— 
1562 m., o 1771 m. Alberto 
Stanislovo Radvilos perstaty
ta. 1824 m. rusai ją užgrobė ir 
įsirengė cerkvę. Vėliau ją pa
vertė artilerijos sandėliu. 1836 
m. vėl įkūrė cerkvę, o 1865 m. 
rotušės namuose įrengė teat
rą, kur jis išbuvo iki 1869 m.

Maironio namus, daug kam 
žinomus, pastatė Lietuvos kanc
leris Kristupas Pacas ir 18 a. 
atidavė juos Pažaislio vienuo
liams kamendulams. 1831 m. 
rusai tuos namus užgrobė ir 
įsirengė juose karo teismą.

ros, tokio vandens perpiltos, 
gali jau nepakilti, jų plunks
nos bus sulipusios.

Jūrų vandenis ypač užteršė 
vą savo motoram varyti. Nie- paskutinis karas. Europos pa

kam nė įgalvą neatėjo sunau
dotą kurą surinkti; pylė jį tie
siai į jūrą.

Metai iš metų maras vis plė
tėsi, nes daugiau alyvos išlie
jo į vandenynus. Apskaičiuo
jama, kad dabar visų rūšių 
laivai, ypač tanklaiviai, per 
dieną į jūrą išpila apie 7000 
kubinius metrus sunaudotų te
palų, alyvos. Riebalai išsisklai
do ir plonu sluogsniu paden
gia maždaug 100.000 kvadrati
nių kilometrų plotą. Alyva iš
siskaido atskirais lopais ir, 
bangų nešama, pamažu keliau
ja į krantą. Ten jį užpuola 
paukščius, kurie vandenyje 
ieškosi sau maisto. Audros 
vandenį nuteškia ir ant uolų. 
Ir ramiai snausdamos žuvėd-

kitą pranešesnį, kad mėgsta
ma badyti, bet jis to nepabū
go. Po vienuolikos metų Ang
lijoje buvo pastatytas pirmas 
geležinkelis tarp Stocktono- 
Darlingtono. ir Stephensonas, 
įrodęs savo projektą, triumfa-

PAŽAISLIS
Vienuolyną • įkūrė ir bažny

čią pastatė 1665—1674 Lietu
vos kancleris Kristupas Zig
mantas Pacas ir jo žmona de 
Maily Lascaris (prancūzė). 
Pirmuoju vienuolyno virsimn- -įĮa geležinkeliams atsidarė tik- užtikęs ir vadinamas “konke

Greit geležinkeliai paplito 
visoje Anglijoje, Amerikoje ir 
pagaliau Europoje.

žinoma, šio traukinio greitis 
buvo nepavydėtinas. Judėjo jis 
pamažu. Geras pėstininkas ga
lėjo jį pralenkti. Bet traukinys 
daug pavežė. O tai buvo svar
biausia.

Traukinio pradžioje baidėsi 
ne tik arkliai, bet ir patys

nės badė liežuviais pati Ste- mybės laikais studentai Tada
1832 m. caro Nikalojaus į- phensona, kaip ir kiekvieną už Kaunas sumodeftiėjo, neįsitai

sė tramvajaus, bet perėjo tie-

Dėl ligos norima labai grei
tai parduoti ūkį (farma), kurį 
sudaro 155 akrai žemės ir vie
nas trečdalis girios. Gerą pel
ną duoda vynuogynas. Ūkis 
yra už 265 mylių nuo New 
Yorko: prie “Penkiapirščio” 
(Five Finger) ežero, Nevr Yor
ko valstybėje. Kaina 6000 dol. 
Reikia įmokėti 2000 dol. Pra
šoma skambinti vakarais 6 
vai. telefonu TAylor 7-6131.

ABEJON E
Atkelta iš 3 psL 

sulaikydavo mane tuo labiau, 
kad žmonės yra žmonės ir ne- 
viską supranta.

Paankstinęs savo atostogas 
svetys išvyko. Tą ry/ą pirmą 
kartą pastebėjau jį su mažu 
šypsniu lūpose. Nuoširdžiai 
jis man paspaudė ranką, nieko 
nesakydamas. Supratau, kad 
jis keliavo namo, skubėjo sa
vo prakeiktos abejonęs, paša
linti. Jam išvykus, į viešbutį 
grįžo gera visų nuotaika. Nie
kas daugiau nesidomavo pa
niurusiu svečiu iš šiaurės.

Tik mane apniko mintys. 
Dažnai galvodavau apie jį ir 
imdavo velniškas noras sužino
ti, kaip iš tikrųjų buvo su ta 
šviesa. Dažnai svečiai man 
kumštelėdavo į petį, o aš užsi
svajojęs žiūrėdavau į tuos pa
čius kalnus, jų visai nepaste
bėdamas. Mano žvilgsniai ir 
mintys keliaudavo toli toli, į 
svetimą šalį, į nepažįstamą na
mą, prie niekad man nematyto 
elektros jungiklio.

Po kelių dienų z pamačiau, 
kad ir- aš jau imu pasiduoti. 
Tos pačios abejonės ėmė ėsti 
mane ligi gyvo kaulo. Mano 
gera buvusi nuotaika ėmė pa
laipsniui kristi ir kristi. Neži
nau, kuom būtų pasibaigusios 
mano atostogos, jei to užsie
niečio laiškas nebūtų laiku 
atėjęs.

Savo laiške man rašė, kad

ŠąftdąBS ir greitas patanavimaa.
227 BEDFOBD A VE. BROOKLYN 11. N. Y.

TeL STagg 2-7524

RAUDONDVARIS
Raudondvąrio bažnyčią 19 a.

pastatė grafas Tiškevičius. Ko
mendanto Grigarjevo įsakymu ku buvo tėvas Jeronimas Zig- perspektyvos. Iš karto žino- Ji tenuvertė tik nepriklauso-

-----------------------------------------------mantas Krasauskas.

JUOZAS GRABAI) 
KAI, ESTATE BROKER 

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpininjas paskolų

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Stot,
Tel. VIrginia 7-1896 

MoaoooooooeooMMoooeeooooooooooooo



SUMMER RENTALS

GUEST HOME

SUMMER RENTALS

180 Rose Avė. NEW DORP.

PIRMADIENĮ MARIANAPOUO KOLEGIJOS PARKE
THOMPSON, CONNLIEPOS-JULY 4, 1955

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

HUNTER, N. Y. Catskills Mountais. 
3 modern housekeeping cottages, 

close to village and walking distance 
to Catholic church. Lake privileges. 
fishing on premises, immediate oc- 
cupancy to end of Sept. $375 each. 
Cottages accomodate four people. 
VIrginia 5-9209.

ST. MARY'S - BAYVIEW

BAKER Y store suitaUe for ba> 
ker, adjaceut giant Grand Union 
Mkt parking, poss Oct, *55. 
Fairfield shopping Ceater, Post 
Rd&Benson Ed. Fairfield Cona. 
For info N. Y. C. CY 8-5440.

CULVER LAKE. N. J. 
Apartment fumished, 2 or 3 rooms. 
Private shore, swimming, boating, 
fishing. Aduits. Full kitchen, double 
bed rooms. Juiy and August $100 
month, September & October $60. 
F. Watkins, Culver Lake, Branch- 
ville, N. J.

OINER. Ėst 20 yrs. $1,600 wkly 
tacome, 5J4 yr. lease, moderate rent, 
good location, 24 houre, 7 day*. 
Chanoe of a lifetlme fof right party. 
Saertflcing for $13000. RA 9-1178 

2:30 to 6 R. M.

ASBURY - HOLLYWOOD
220 4th Ave^ Asbury Park, N. J. 

Blocjt from Ocean. Private baths, free 
parking, European Plan rates, Double 
rooms $5.00 per day, $25.00 per week- 
Walking dintace to Catholic church. 
Weekly, mcnthly or seasonal rates. 
American Plan “on request”. Phone 
PRospect 6-7209.

Mr. & Mrs. F. Erichsen, Owners.

Vilią 
Marie 
Claire 
0 Ho Kus -«inas, 

N. J.

HEBMOID CO 
2018 8. HAL8TED ST.

SEefey 8-1660

ST. JOSĖPH’S CAMP FOR BOYS 
and

ST. FRANCIS CAMP FOR GIRL8 
Indian Laka, Garrison, New York

Operated by the Franciscan Sisters 
the Atonement. Ages 6 to 12 in- 

elusive. Rates $37.00 for two weeks. 
Swimming, boating. arta and crafts, 
all types of games and sportą. For 
’nformation write: Sister Oirectress, 
221 »/2 E. 105th St, New York 29, N.Y.' 
.... .... Phone Lehigh 4-3580

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

Blokas ligi okeano — Skambink 
PRospect 5-1715

Specialiai Vainikų Dienai 3 dienų 
savaitgalis $19.50 su maistu. 

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

Knygutės
A. D. McTighe, savininkas.

Mrs. B. M. Kane, vedėja

DON’T DELAY 
APPLY TODAY FOR 

Typina and General 
Office Werk 
Near Heme

Save time and earfare, 
5 day — 40 hour week. 

Year ’round poMtion.
Diversifted duties. - 

Pleasant surnrandings.

ANCHOR INN R ĖST AU R ANT 
Mattituck, Long Island

SEE FLOUNDERS 
at Mattituck, beginning May 28th 
Decoration Week-End and every day.

BOATS LEAVE DAILY 
Boats For Rent

N. Y. C. Tel: AL Cooke, LE 2-3640 
or Mattituck 9-8989

'■šas Toks pastebėjo, kad jo ci
garas Ai pusės jau susvilo..

tarė sau, ir 
susirasta peleninę — Gatvės 
teršti nėra kaip. Aiškiai para* 
Syta: “Už gatvės šiukšlinimą

CALL LO 3-7291 
TO PLAtE.

CAMCEL OR CHANGE 
YOURAO

LEXINGTON — In the heart 
of the Catskills. 4 room modern 
cottage, afl improvements, facing 
trout stream, reasonabie rates. 
Gali ESplanade 6-2G48, after 4 
P. M.

A L B E M A B L E 
VIRGINIA & PACIFIC AVĖS.

Atlantic City Free Parking
Close to Boardwalk & Steel Pier. Over 
100 outside rooms with bath or running 
water. Walking distance to Catholic 
church. M. A. Fennelly 4. Family, Owner- 
Mgt. Phone A C. 4-5721.

DARBININKĄ perskaitęs, 
duok kitam susipažinti ir pa
siūlyk užsisakyti. Metams 6 
dol. Išeina 2 kartus savaitėje.

Kaina metams $6.00. Adre
sas: 680 Bnshvick Avė.

OF SIGHT
Through Our NEW

SUBNORMAL 
VISION GLASSES

For older people. who have dif- 
ficulty in reading even with 
glasses. Suitable aspecially for 
Post Cataract cases. Demons- 
tration without obligation.

L F. GLASSER 
OPTOMKTRIST 

97 Nassau Avė.
Near Manhattan Avė.

GREENPOINT, BROOKLYN
EV 3-0090

AIR CONDIT1ONING
79 - 17 37 Ave^ Jadcson Hfs., 

New York
In Brooklyn: 1626 Bedford Av.
Room. Office. Store Air Cond. 

DE 5-7600

ST. JOSĖPH’S 1TLLA
Svečių namas, vedamas Sv. Jono 

Krikštytojo Seserų. Atostogas 
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai 
'terims gyventi. Atidaryta visus 
tus. Savaitgaliais rekolekcijos, 
šyk paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peapack 8-0334.

Hotel Atlantic & Annex 
302-304 Asbury Avė., Asbury Park, N. J. 
European plan. block to beach. near Res
taurants. theatres. etc. Television. Reason- 
able rates. homelike atmosphere. valking 
distance to Catholic church. For reserv- 
ations Phone PR 4-9899. Ask for Mr. or 
Mrs. J. E. WILLETT.

WILLIAMS G U ĖST HOUSE
NEW LONDON, New Hampshire

Ištisais metais malonus svečiams 
namas. 18 kambarių, 3 auto gara
žas. 34 akrai, arti Ski Tow, golfo 
aikštė, kolegija, bažnyčios. Su visais 
baldais. Rašyk, užeik ar skambink.

MRS. FRED G. VVILLIAMS 
New London, New Hampshire 

Telefonas 38

Bugle Corps 
■H SO. BOSTONO Lietuviu Tautinių Šokių Grupe 
■I BOB ZINKUS Orkestras — šokiai 4:304:30 P. M.

PENDiSULA HOUSE
Hampton Bays, L. I. Tel. 2-0732R 
The ideal location on TIANA and SCHIN- 
NECOCK BAYS. The friendly Guect House 
with "Old World' Charm” and its own 
safe and healthy private beach. Rates: 
European Plan $17.50 weekly, $6 daily 
double. FRANCES and BILL WOOD, 
Owner.-mgr.

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

_ dviem
kambariai, privačios vonios 
ir vanduo. Labai gcrts 

maistas. Skambink: Saddle 
River 1-0658. prašyk infor
macijų.

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

H38 Herald Tribūne.

SHADY GLEN FARM
Ideal for children; new duplex, 3- 
room bungalows; monthly, seasonal; 
also beautifut airy rooms; community 
kitchen; immaculate. Swimming pool. 
Bendtx, TV, reasonabie.

Call HYacinth 8-7952.

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

St. Francis Bospital and 
School of Nursing 

' 25 East Hamiiton Place 
Jersey City, New Jersey.

RMdy for
AIR CONDITIONING?

BE SMART...
Do this right now ...

1. Read all fhe air cond. ads
2. Clip out the best offer you

can^find.
X Bring it to ALBUS.
Albus Will Be«t That Offer!
With Low Low Discount Prices 

SEE ALBUS N0W.

ADMIBAL HOTEL 29 ^TLANTic^crrr. n. j.
2 and 3 room efflelency Apartment* availaMe by Week or Month 

Large. airy rooms. spetlessly clean, vrill make Your stay a comfortable one. 
Relas on our newly renovated Sun Porch. TV. Reasonabie rates. Under the 
personai ovmership-management of John A Mildred Di George. For Information 
or rrservations — ivrite. wire or phone Atlantic City 4-9453.
For a now vacation "Shoen" its alway the Admiral Hotel. Near St. Nicholas ch.

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NUO 7-16 

Atidaroma birželio 30. uždaroma rugpjūčio 
25. Už 2 savaičių periodą $40. už visa 
sezoną $140, (
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

Informacijom rašyk: 
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

CAMP GREGORY 
Gray. Maine 

Tel. Portland 2-3384

MERGAITfiMS 
prižiūrint 

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

Berniukai nuo 6-10, mergaites nuo 6-15 
Stovykla atidaroma liepos 4, uždaroma 
rugpjūčio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusių vadų. 

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

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

ma ne tik paremti parapiją, 
bet ir sau pačiam laimėti ššd- 
dytuvą šiltam vasaros laikui.

Aukos ’
Grynais pinigais mokyklos 

skoloms padengti aukojo Druk- 
teiniai $25, Petras Bradūnas 
$36, Ribokai $10, Marijona Ma* 
tūlis $20, Mary Paskievicz $15 
ir John Strazdas $20.

Vietinis

To Make Every Day a Better 
Day Attend Church on Sunday 

And/ Take a Friend Along 
This ad Sponsored by

{moklinęs į krautuvę, kurios 
iškaba skelbė “Antiąues”, po
nas Toks pagarbiai nusilenkė 
gražiajai tyčiai ir tarėr

— Gražute, ar tari peleninę?
— Kur neturėsi, atsakė 

aną, liovusi . karpyti raudonus 
nagučhis. — O kokios tamstai 
reikia?

— Peleninės aš nęsirenku, 
— atsakė ponas Toks, — Man 
tik svarbu, kad pelepai sutilp
tų — ir jis parodė iki pusės 
pelenais pavirtusį cigarą.

— Ooo, — veptelėjo vyšni
nėm lūputėm dailusis padarė
lis, — reikės didelės... Saky
kite, norit japoniškos, kinie- 
tiškos; prancūziškos, parcele- 
ninės, varinės...

— Rodos, aiškiai sakiau: 
man nesvarbu! Neškite, kokią 
turite. '

Pardavėja atsuko į poną 
Tokį kumelaitės uodegėlę ir, 
nuėjusi prie lentynos, atitem
pė visą glėbį įvairiausių pele
ninių.

— Kurią pasirenkate? — pa
klausė.

— Ogi va šitą, — pasakė 
ponas Toks ir pusę savo stam
baus cigaro sumalė į japoniš
ką, gražiai išmargintą dubenė-

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

(JkūrCja, šv. Marija Juozapa Rocello, 
kanonizuota 1949) 

MERGAITES! PADEKIT JĖZUI 
skleisti Jo karalystę žemėjo, mokydamo*, 
’alaugydamo*. dirbdamos misijų arba *o- 
oi alinį dau*b<. 
Rašykite: Rev. Mother Provincial, Villž 
Rossello. Newfield. N. J.

OMAHGS LtfTtiMAL je vietoje, ant kabelio, miške.- 
sugnęj^j^Įįiįyfti ^ilii ii>- prie 36 gatvės. Piknike bus g»- 
ją4 ŠenJSna gauti skanių užkandftb 
organtaMtaftgėrimų, o yėltyn 
tin^ lr ^nniaro atvažiuo- bus pasSinfcšnunūnas, kuris 
jąnBą < tantHriįą. Nors buvo tęsis Uj 6-ar 7 vaL vak. Be to, 
gim- 'artsty^te-tytąs^ apie kas datyvaus panike, tas turės 
val.,_bet smalsuotai atsirado progos laimėti “Air Condition”. 
gana 'nmnažas skaičius, taip Mano manymu, nereikėtų jflng 
pat buvo ir nj^nąžai Uikrašfi-. progos praleisti, nes čia gali
ninkų ir žuntefetų, >kurie la
bai domėjosi ir darė teMtran* 
kas. Be tietarių Vroor taąf pat 
ir latvių, tame prisidėjo su sa
vo ptakataty prie mūsEkių.

Trauktoji atvykus į stotį, 
mūsškiai : susiorganizavo ant 
tilto virš tagonų, įrengė gar
sintuvą' ir kalbėjo . garsiai ru
sų ir anglų kalbomis: “Moloto
vai, važiuoji į .taikos konferen
ciją, duok taiką ir laisvę Lie
tuvai!”. '

Rusams “malonios” mūsiš
kių kalbos labai nepatiko ir 
jie kreipėsi į amerikiečių sau
gumo organus, kąd pašalintų, 
bet amerikiečiai jiems atsakė, 
kad jie nieko blogo nedarą, o 
tik kalbą, o Amerikine yra kal
bos laisvė.

Nemigo nakties nuvarginti 
lietuviai grįžo namo širdyje 
džiaugdamiesi, kad turėjo pro
gos tiesą pasakyti, savo tautos 
didžiausiam priešui.

Ant rytojaus visą dieną per 
Omahos radiją ir televiziją 
skambėjo lietuvių vardas, o 
“World Keroki” buvo įdėta 
nuotrauka su gana dideliu 
prierašu.

Trys piknikai
Birželio mėn. mūsų parapi

jiečiai, kurių pavardės praside
da raidėmis T, U, V, W, Y, Z, ir 
nutarė surengti tris piknikus 
liepos 10 ir 31 dienomis ir 
rugpiūčio 21 d. Piknikams vie
ta yra numatyta labai gražio-

For Information wrfte to Camp DL 
rector, SL Mary’s Actoiemy, $•?• 
Pawtoeket Avė. Rivtrride 15, R X

* — Tamsta nešies ar suvy-
O nioti? — paklausė mergaitė. 
^5: Kainuoja 13.99.

— Aš tamstos neklausiu, 
kiek ji kainuoja, ir man prie- 

. mnės jau nebereikia, — atsa- 
fcė ponas Toks kietai.

— Kaip tai nereikia? — nu- 
stebo dailioji pardavėja.

5 : ' — Nukrėčiau pelenus ir ne
reikia, — paaiškino Toks. — 
Aš pelenų ant kilimo nekrečiu. 
Ar tamstai tai darai?

7 — Ne, — numykė gražuolė
nežinodama, ką sakyti, — 

- bet... betgi tamsta atėjai pe
leninės pirkti?

— Aš nesakiau, jog atėjau 
pirkti. AŠ tik paklausiau, ar 
turite. Tamsta sakei, kad turi 
ir man atnešei. Ačiū. Labai dė
kingas už paslaugumą. Kitą 
kartą, kai reikės, vėl užeisiu.

Ir ponas Toks nuėjo to- 
liau patenkintas, kad jis gat- 
vės neprišiukšlino.

SUNSET V1EW LODGE
HIGHLAND LAKE, N. Y.

Beautifully located on lake. Large. airy rooms. Hot and cold rnnning water.
Excellent food. all home cooking.

BOATING - SWIMMING - FISHING - SHUFFLEBOARD
Open all year. Booklet. Barryville 2184. Rates $40 up. Mrs. Rose Wilde<nann

( OOMtNICAN SISTERS OF THE 
PERPETJJAL ROSARY

Clolstered. Contemptative Coaununity. 
formins 4 Gunrd of Honor for Mary, by 
ndtatioa of the Roasry every hour dny 
and nighL Sisters also cbant the Divine 
Office. Are engased in making Veatniente 
and other vorks of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. Uth and West Sts.. 
Union City. N. J.

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOB AD TAKEB

SKAUTŲ STOVYKLA

Clevelando lietuvių skautų 
tuntas šiais metais ruošia sto
vyklą prie Hambden miestelio 
(apie 35 mylios į rytus nuo 
Clevelando, prie 6 ir 608 ke
lių), kuri prasidės liepos 9 d. 
ir baigsis liepos 23 uždaromuo
ju laužu/ Stovyklai vadovaus 
skautininkai V. Kizlaitis, V. 
šenbergas, VL Bacevičius, R. 
Bajoraitis, sk. vytis vyr. skilta. 
Vyt Muliolis, talkinami skau
tininkų ramovės ir skautų vy
čių. Stovyklos daktaru sutiko 
būti dr. M. Vaitėnas, kuris pir
mą stovyklos dieną patikrins 
visų stovyklautojų sveikatą bei 
prižiūrės stovyklavimo metu, 
šeimininke bus Pašakarnienė.

Mokestis dviems, savaitėms 
vienam berniukui 24 dol., 
dviem berniukams iš šeimos — 
36 doL Nepasiturintieji nuo 
mokesčio atleidžiami, padavę 
tuntui prašymą. Jaunesnio 
amžiaus stovyklautojai gyvens 
gerai įrengtose kabinose, vy
resnio amžiaus — palapinėse.

Stovyklavimo metu berniu
kai ne tik pailsės, bet taip pat 
išeis lituanistinę ir skautišką 
programą, kurią praves skauti
ninkai bei skautų bičiuliai kul
tūrininkai St Barzdukas, mu
zikas Alf. Mikulskis, mokyt. J. 
Stempužis ir kiti.

Stovykloje L. S. Ramovės 
Clevelando skyrius ir skautai 
ruošia didvyrių Dariaus ir Gi
rėno žuvimo sukakties minėji
mą — laužą.

Tėvai prašomi berniukus re
gistruoti stovyklai pas vadovus 
arba tuntininką (pskt Vyt. Ka- 
mantas, 1323 Russell Rd., 
UT 1-4227) iki liepos 5 d. bei 
pas juos gauti įvairių informa 
cijų- ' ‘

Vytautas Kamantas 
Clavalando Lietuviu Skauty 

Tunto Tuntininkas
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PLANUOJI VESTIS?
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LAISVES VARPAS

Tel. Brockton 8-1159-R

GYVYBĖS APDRAUDA
PARDUODAMA:

JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS
namas.

METINIS PIKNIKAS

kiniams, etc.

VISI l ANGELO KARALIENM PARAPIJOS PIKNIKĄl

Cradttedaad
Cocnpounded

Apreiškimo parapijoje 
šią savaitę rekolekcijom buvo 
išvykęs kun. B. Kruzas.

Kun. A Račkauskas nuo bir
želio 27 pradeda savaitės atos
togas.

LRK Susivienijimo reikalais 
lankėsi kun. Jonas Bolevičius, 
dvasios vadas, iš Scrantono, 
ir V. Kvetkas, sekretorius, iš 
Wilkes-Barre, Pa. Bostone jie 
turėjo pasitarimą su Bostono, 
NorwoOdo, Brocktono ir Wor- 
cesterio kuopų atstovais.

PATERSON, N. J.

SV. PETRO PARAPIJOS BANKETO, rengiamo birželio 26, Blimtrub's 
Vitlaae, rengimo komitetas. Sėdi Jš kairės i detinę: A. Jankauskas, A. 
Plevokaitė, kun. J. Žuromskis, Jaskeviėienė, M- Planskienė. Stovi: J. 
Oleviėius, B. Sakatauskaitė, O. Pečiulienė, J. Grigalius.

T4v. Benvenutas Ramanauskas, 
Aidų administratorius, kartu 
su kun. V. Dabušiu išvyko ato
stogų.. Kelionėje jie aplankys 
ir Kanadą.

tojo priežiūroje jis yra pada
ręs didelę pažangą — dvie; 
metų kursą išėjęs per 1 metus.

E kitų pasirodžiusių moki
nių reikia pažymėti graiką Ge
orge Benois. Su nepaprastu į- 
sigilinimu ir susikaupimu jis 
virtuoziškai skambino tris iš
traukas iš J. S. vBacho fe moli 
Partitos, o taip pat Rachmani- 
novo Preliudą. . ■

Nemažo publikos pritarimo 
susilaukė Dolores Layko. ši 
jauna pianistė jau 1952 metais 
turėjo debiutinį koncertą New 
Yorko Town Hali salėje ir bu
vo palankiai spaudos įvertinta.

Ir likusieji koncerto daly
viai, kaip Linda Carroll, Adele 
Schofler, Jeremy Pollen ir kiti 
jau turi neblogą techniką ir 
yra pagrindo manyti, kad'daž
nas anksčiau ar vėliau įsigys 
pianisto virtuozo vardą. Tik 
atrodo, kad jie šiuo metu dau
giau dėmesio skiria technikai 
— pirštų ir rankų miklumui, 
o kiek mažiau interpretacijai, 
įsigilinimui į kūrinio dvasią. 
Bet, žinoma, pirštų išlavinimas 
ir būtų pirmiausias tikslas 
besimokančiam. Vėliau su 
praktika ateis ir kitkas. Jau ir 
dabar įvairiame repertuare — 
nuo Bacho iki Debussy — jie 
mums parodė, x kad prof. Ba
cevičiaus vedami pasiekė aukš
tą lygį piano mene. J. Jacyna.

Pasiruošė gegužinei
Bostoifo skautų tėvai birže

lio 26 d. Romuvos parke, 
Brocktone, rengia gegužinę —- 
pikniką. Programą išpildys 
Bostono skautai ir skautės.

mūrinis 
naujai 
tuščias

Dr. Kazio Griniaus, 
buvusio Liet prezidento, minė
jimą rengia Tarptautinė Vals
tiečių lelija, kuriai šiuo metu 
pirmininkauja Stanislaw Miko- 
lajczyk. Minėjimas įvyks penk
tadienį, birželio 24 <L, 6 v. v. 
Cornegie Endovment patalpo
se, antram aukšte, kampas 
First Avė. ir 46 St., prieš 
Jungtinių Tautų Rūmus. Įėji
mas nemokamas.

53 šeimų mūrinis namas. 
Pajamų $31.862. Viską apmo% 
kėjus lieka gryno $6.136. Ga
lima pirkti susidėjus. Gera al
ga ir dviem.

Telefonas: EVergreen 4-9293.
BROOKLYN 11, N. Y.

Mokslo metam* baigiantis. 
mnrifeut ir scenos mėhn mo
kyklos neretai daro parengi
mus, kad parodytų menininkų 
prieauglį ir jų pasėkimus. Taip 
ir mūsų žinomo pianisto prof. 
V. Bacevičiaus mokiniai prieš 
keletą dienų mus nustebino sa
vo koncertu. Visi dalyviai(a- 
pie dešimtis) jau gerokai pa
žengę, žinoma, skambina iš at
minties ir sudaro geresnį ne
gu pradedančių pianistų įspūdį.

Deja, iš numatytų dviejų 
koncerto dalyvių lietuvių iš
girdome tik Alfonsą Dziką, o 
Aldona Kanaukaitė, kartu su 
prof. Bacevičium turėjusi 
skambinti Beethoveno pianino 
koncertą Nr. 1, dėl baigiamų
jų egzaminų negalėjo atvykti 
iš Bennington, Vermont.

Alfonsas Dzikas be priekaiš-
PATIKSLINIMAS

Darbininko nr. 43 aprašant 
Leono Valionio ir Olgos Kobei 
vestuves, pateko kai kurių ne
tikslumų. Buvo parašyta, kad 
“tėvai jaunuosius pasitiko lie
tuvišku papročiu — su duona 
ir druska”. Iš tikrųjų, jaunuo
sius pasitiko jaunikio motina 
Valionienė, (jo tėvas yra jau 
miręs) ir jaunosios abu tėvai 
Taip pat vestuvių pagrindinė 
rengėja buvo jaunojo motina 
Valionienė. Valgių gamintoja 
buvo J. Augutienė (ne Augus
tienė) ir jos pagelbininkė P. 
Marcinkienė. Svečių tarpe pa
minėtas Becįanskas; turėjo 
būti Adomas Bąčiauskas. Atsi
prašome taip pat ir kun. B. 
Kruzą, kurio pavardė buvo ir
gi netiksliai parašyta.

PETER J. VANCE 
LIETUVIS AGENTAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kBoeycles
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. metų metu

2 šeimų 3 aukštų 
namas, 11 kambarių, 
atremontuotas, visas 
Įmokėti tik $3.000.

31 šeimos mūrinis
Įmokėti grynais $20.000. Paja
mų $21.400. Apmokėjus visas 
namo išlaidas, remontus, nuo
šimčius ir amortizaciją, lieka 
gryno pelno $5.680. Graži al
ga nedirbant.

Jei taip, tai 
THE FANSHAW 

vadovybė 
802 So. Bway. Yonkers, N. Y. 

parodys jum kaip visa galima 
gražiai ir garbingai sutvarkyti 

KO PIGIAUSIA KAINA 
. SU

1— Gardžiai^ valgiais
2— Ypatingu patariMvimu
3— Dangiika muzika.
4— Jaukia ‘ aplinka

TELEFONU O K 
YO 9-9584 
TUOJ PAT 

Nesigailėsi tai padaręs

Redos SteltnokaHės 
jungtuvės su dipL inž. Romu
aldu Veitu įvyks birželio 25, 
šeštadienį, 3 vai p. p. šv. Pet
ro bažnyčioje.

R. Stelmokaitė baigė šiais 
metais Regis kolegiją. Birželio 
14 per iškilmes kolegijos par
ke (Weston, Mass.) jai buvo 
įteiktas chemijos mokslų ba- 
kalaurės diplomas.

Maspetho Lietuviu ' 
Piliečio Klubas

rengia Jonams, Petrams ir Po
vilams vakarienę birželio 25 d., 
šeštadienį. Jonams, Petrams ir 
Povilams po 5 doL, visiems na
riams ir nenariams įėjimas 1 
doL Kviečia visus atsilankyti 
Maspetho L. P. Klubo bordo 
direktoriai: J. Bernotavičius, 
A šmagorius ir menedžeris A 
Januškaitis: Pradžia 8:30. Taip 
pat klubas sveikina visus Jo
nus, Petrus ir Povilus, linkė
damas viso gero.

Buvo susirinkę graduantal
Birželio 19 d. parapijos sa

lėje buvo susirinkę Šv. Petro 
parapijinę mokyklą baigusieji 
mokyklą mokiniai. Susirinku
sieji turėjo arbatėlę, o po to— 
pasilinksminimą. Susirinkime 
dalyvavo 110 graduantų.

Pagerbė žuvusį kapelioną
Gatvių sankryža prie šv. Pet

ro parapijos bažnyčios Dorches- 
tery iškilmingai buvo dedi
kuota kun. Francis Coppens, 
kuris, eidamas kariuomenės 
kapeliono pareigas, žuvo kare 
Korėjoje. Sankryža yra prie 
bažnyčios, kurioje jis aukojo

^pirmąsias mišias -

PARDUODAMA maisto krau
tuvė (Grocery & Delicatessen). 
Kreiptis:

Frank Roman, 
7404 65 St.,

Glendale, Brooklyn 27, N. Y.

WHIL — 1430 kitocyde* — Medford, Mass.
Kiekvieną, sekmadienį nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — LBtaudan Radi* Hour, 59 Cot- 
tage St, Nėnvoed, Maiw Skyriai: lAttesefan Funtture C®. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnveod 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
S-1B49; Kirkianti 7-8BS&

Mirė
Apolonija Jankauskienė, laido
jama birželio 24 d. iš Apreiš
kimo par. bažnyčios St Charles 
kapinėje.

Birželio 19 d. vietos ALB apy
linkės valdyba Piliečių klubo 
salėje surengė Lietuvos oku
pacijos ir žiauriųjų trėmimų 
minėjimą. Pirm. V. Cižiūnui 
tarus įžangos žodį, kun. Vyt. 
Demikiui skaitant maldą, buvo 
pagerbti visi kritusieji ir nu
kankinti dėl Lietuvos laisvės. 
Labai gražią, naujausiomis in
formacijoms pailiustruotą apie 
paskutiniuosius trėmimus ir 
lietuvių naikinimus paskaitą 
skaitė Lietuvos Laisvės Komi
teto narys V. Vaitiekūnas. Pri
imtos rezoliucijos ryšium su 4 
didžiųjų konferencija ir sudė
ta aukų lietuviškiems reika
lams. D. Masionytė jautriai

Piketuos "Laisvės" 
pikniką, rengiamą liepos 3 d. 
National Hali Park, 65—13 38 
Avė., Woodside. Piketą rengia 
Antikomunistinio Fronto Broo- 
klyno skyrius ir kviečia visus 
dalyvauti.

BALFo rūpesčiai .
šiuo metu Balfas dėmesį sutel
kė į du dalykus: į vasaros sto
vyklas, kurios rengiamos Vo
kietijoje ir kurioms būtinai 
reikia paramos, ir į darbo bei 
buto garantijas, kurių laukia 
Vokietijoje pasilikusieji Ga
rantijų tremtiniai laukia iš bu- 
vusų tremtinių, kurie jau da
bar pasidarė Amerikos pilie
čiai

-Amerikos Legiono
Lietuvių Postas padeda už

pildyti blankas ir pamoko lai
kyti egzaminus JAV pilietybei 
gauti. Tam reikalui padeda: 
adv. Kl. Vokietaitis (4140-74 
St., Jackson Heights), posto 
vadas Fr. Alexis (110-18 Ja- 
maica Avė. Richmond Hill) ir 
adv. D. Klinga (322 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.)

ROBAI DAR PRIIMAMI
T|n tĮMitfiTĮjĮi gera* Įtiekto 

drabužiu mūsų broliams. se- 
sėms, seneliams, ir ligoniams. 
Vokietijoje. Bet. norima su- 
rtokti dar daugiau, kad atėjus 
šalčiams jie turėtų kuo prisi
dengti. .

Tad prašome visų, jei kas 
dar turi kokių drabužių ar apa
vų, atnešti į šv. Petro pobaž- 
nytinę salę. Jei kas negali ar 
neturi priemonių pristatyti, 
prašome pranešti telefonu: V. 
Vakauza> 40 “T’ St., So. Bos
ton; TeL: SO 8-9267; arba: St 
Jakutis, 496 Broadway, So. 
Boston; TeL: SO 8^1940. Jūsų 
drabužiai bus paimti iš gyve
namos vietos. Praneškite, kada 
atvykti ir kur — adresas ir 
pavardė, ne vėliau liepos 1 d.

Be to, pranešama, kad Balfo 
piknikas, kuris turėjo įvykti 
birželio 12 d., dėl lietaus ne
įvyko. Balfas turi kiek nuosto
lių dėl neįvykusio pikniko. Jis 
nukeltas į rugsėjo mėnesį. Da
ta dar nenustatyta. Kviečiame 
visus pasiruošti atvykti į ruo
šiamą pikniką, kurio pelnas 
eis Vokietijoje pasitikusiems 
seneliams bei ligoniams ir Va
sario 16 gimnazijai.

Bostono Balfo 17 skyrius.

Suite 1305 to 1310 
450 Seventh Avė. 
New York 1, N. Y.

The Eguitable Life Assurance Soči et y Business TeL: CHickering 4-8200 
of tbe United State* Residence Tel.; SLocum 6-4332

Home Office, New York L N. Y.

J. Steponavičius
Birželio 12 d. mirė vyresnio

sios kartos lietuvis Juozas Ste- 
panavičius, sulaukęs 76 metų, 
ilgą laiką .gyvenęs 251 Mor- 
ningside Avė., Cliffside Park, 
N. J., palikęs nuliūdusią žmo
ną Kotryną, sūnų Juozą su 
šeima, seserį Marijoną (Lietu
voje), brolienes Matildą ir Ur
šulę ir daug artimų giminių. 
Palaidotas birželio 15 d. iš Šv. 
Jono bažnyčios šv. Juozapo 
kapinėse.

A A J. Stepanavičius kilęs 
iš Cyčkų km., Alvito valsč., 
Vilkaviškio aps. Jaunystėje, 
rusų priespaudos metais, jis 
žinomas savo apylinkėje slap
tai spausdintos - lietuviškos 
spaudos palaikytojas.

Paimtas rusų kariuomenėn 
jis buvo paskirtas į ekspedici
nį caro dalinį ir turėjo apke
liauti Viduržemio jūros pa
kraščius ir Afrikos kraštus. 
Grįžusį iš kelionių rusų val
džia norėjo pasilikti Rusijoj, 
bet jis nepasiliko ir sugrįžo į 
Lietuvą.

Kai Lietuvoje padavė prašy
mą gauti valdinei tarnybai, tai 
rusas apskrities viršininkas 
jam trumpai atsakė: Lietuvoj 
ne provoslavui darbo nėr, mė
gink ieškotis Rusijoj.

Įskaudintas rusų valdžios ir 
nujausdamas artėjantį rusų- 
japonų karą, kur vėl reiks ko
voti už svetimųjų interesus, iš
važiuoja į Ameriką.

Čia begyvendamas palaikė 
ryšius su Lietuva, atsikvietė sa
vo jaunesniuosius brolius, kad 
netektų tarnauti rusų kariuo
menėje, sukūrė lietuvišką šei
mą, rėmė - lietuvišką veiklą, 
bet vis svajojo apie savo gim
tąją tėviškę.

Gyvenimo lemtis jam neleido 
jos vis pamatyti.

Ilsėkis ramiai toli nuo šit- nuteikė savo gražiu deklama- 
vintos krantų. A rimu.

Kreiptis: Juozas Grabau, 
227 Bedford Avė. 
Brooklyn 11, N. Y.

Te!.: STagg 2-7524.

A Šešplaukis-Tyruolis 
parengė lietuvių literatūros 
chrestomatiją, skirtą žemesnių tų atliko Šuberto Impromptu 
klasių jaunimui. Leidžia Bend^ ir Šopeno Valsą. Savo moky- 
rijos leidykla Vokietijoje. 4

Baigusięję Apreiškimo 
. parapijinę mokyklą 

graduadja įvyksta sekmadienį, 
birželio 26 d. 9 vai. eis visi 
bendrai prie komunijos. Diplo
mų įteikimas įvyks 3 v. p. p. 
parapijos salėje.

Tel APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

S4» BIDC>EWOOD AVK.

UEPOS - IULY MSN. M DIENĄ
JAMAICA POLISH NATIONAL HOME, 106-11 Outphln Boukvard, Jamatoa, L. I.

(Ten kur būna Sėtuvių siuvėjų piknikai)

VAŽIUOTI: Jamalca Line, 8th ar Sth Ava. traukiniu valiuoti iki Sutphin Boulevard stoties. U ten 
galima eiti pėsčiomis (apie 10 blokų), bet geriau valiuoti autobusu, kurta eina Sutphin Boulevardu. 
Valiuoti iki 108 Avė. (iki raudonų plytų ėv. Juozapo bažnyčios).

Gražus parkas, puiki vieta ėokti. geras orkestras, linksma nuotaika. Šokiai iki 11 vai. nakties.

BAYONNE, N. J.

Šv. Mykolo liet, parapijos 
piknikas įvyksta šį sekmadienį, 
birželio 26 d. parapijos sode
lyje, 15 East 23 St. Pradžia 3 
v. p.p. Įėjimas 1 dol. Kviečiame 
ne tik parapijiečius, bet ir kai
mynus.


