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Prezidentas švelnina Dulles žodžius

kodėl

STRATEGIJA PRIEŠ ŽENEVĄ

spaudoje nutylėtas, išcenzu-

Keturię konferencija Žene
voje tik liepos 18, daugiausia 
betgi politikoje tik apit ją kal-

• Prieš išvykdamas Į Žene
vą, penktadienį prezidentas per 
radiją pasakys kalbą į tautą.

NENAUDĖLIAI SUKĖLĖ ANT KOJŲ VISĄ PAJŪRIO 
SARGYBĄ IR PATYS ATSIQŪRĖ KALĖJIME

JIS SAUGOS pre®. P. FIm 
howerj Ženevoje. Tai U. Ę. 
Bauglunan, JAV slaptos polt-

Būdinga taip pat, kad tuo 
pačiu metu, kai Molotovas sal
džiai čiulbėjo, iš rytinės Vo
kietijos gana apsčiai bėgo j 
vakarinę... komunistinio jau
nimo. Jie prisipažino, kad jiem 
buvo pavesta stoti savanoriais 
į vakarų Vokietijos kariuome-

katalikų mokyklas. Dalyvavo 
200.000. Incidentų nebuvo.

Amerikiečiai laikėsi kitaip... 
Dulles į Molotovo iškeltus siū
lymus pasakė: ne. Bet ir jo ir 
paskui prezidento pasisakymai 
buvo migloti, bendrybės.

L va Arnai iki burnos nenori 
atidaryti *1 Ženevos, užsimas
kuoti tylėjimu.

Net sukilo susirūpinimas: 
ko Amerika siekia tokia strate
gija: ar aiškiais reikalavimais 
nenori nubaidyti Maskvos; ar 
aiškiom nuolaidom nenori va
ryti pavergtųjų į desperasiją; 
ar iš viso derybų iniciatyvą no
ri palikti Maskvai.

Pereitą savaitę Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos susitarimas dėl prog-

Kiek kaštuos pasikalbėjimas 
^anevoja

Amerikos delegacijoje bus 
viso 234 asmens; jos kelionė 
į Ženevą ir' ten jos išlaikymas

“DAR NESAKYSIU, 
komunistai pralaikė 
Kinijoje 5 metas". Tai 
Thomson, pasiekęs San 
Cisco.

• Atlantoje perkūnas tren
kė į 28 metų moterį prie van
dens. Ji buvo pritrenkta, nu
svilinti plaukai, bet ligoninėje 
atsigavo.

ramos Ženevai rodo, kad tre
čiasis baiminimasis atkris —

pačioje Ženevoje Amerika iš
klos savo programą ir Iniciaty
vos neats&adės.

‘Darykis ten karjerą ir lai
kykitės ramiai. Jūs būsite rei
kalingi dešimties matę tarpo".

Vadinasi, taikos šakelės 
strategija turi užmaskuoti už
pakalyje laikomą pjautuvą.

net trys laivai. O. pačios radi
jo bangos nebuvo tokio ilgu
mo, kokias paprastai laivai 
vartoja. Tada ir kilo įtarimas, 
ar tas visas aliarmas nėra tik 
piktas juokas, už kurį bau
džiamoji teisė skiria 2 metus 
kalėjimo ir 10.000 dol.

• Austrija pareiškė protestą 
Jugoslavijai, kad ta viena nak
čia pervarė per sieną iš Jugos
lavijos į Austriją 50 pabėgė
lių iš Rumunijos, Vengrijos.
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pasikalbėjime su užsienio ko
respondentais. Gyrė juos, kad 
jie teisybę apie Sovietų Sąjun
gą parašo.

• Dešimt Atstovę Rūmę na
rių, 5 resp. ir 5 dem., kreipėsi 
į preėidentą, kad jis susitartų 
Ženevoje su bolševikais pa
lengvinti turistų keliones tarp 
Rusijos ir Sovietų Sąjungos.

Buvusiam vidaus reikalų 
ministeriui, kuris keliauja į 
New Yorką, pakeliui Urugva
juje buvo padėta bomba, bet 
laiku buvo pastebėta.
• Į Argentinos prezidento 

Perono sveikinimą Pijus XII 
atsakė, kad jis meldėsi, idant 
Viešpats apšviestų Perono šir
dį ir Argentinos gyventojai ga
lėtų laisvai gyventi savo kata
likiškom tradicijom.

SUSITARTI ABEJI NORI, BET JŲ PROGRAMOS TIEK SKIRTINGOS, KAD 
DAUGIAU YRA VILTIES KLAUSI MUS UŽVILKINTI NEGU IŠSPRĘSTI

į PROPOGANDĄ {KINKYTI 
NET MIRUSIEJI

Prieš Ženevos konferenciją 
buvo paskelbtas mirusio fiziko 
Einšteino ir kitų astuonių ato
minių mokslininkų atsišauki
mas į pasaulį, kad žmonija su
silaikytų nuo karo ir atominių 
bombų. Karo nelaimėsianti nė 
viena pusė, o sunaikinta galin
ti būti visa žmonija. Vandeni- . , .
lio bomba dabar ' esanti 2500 atsieis 1,1 MtL.'doL-

Sovietai atlygintų visus nuos
tolius. Sovietų Sąjunga nušo
vimą apgailestavo ir pasiža
dėjo sumokėti pusę. Dabar 
valstybės departamentas pra
nešė, kad Amerika norinti ge
rų santykių su Sovietais ir 
tenkinsis jų pasiūlyta puse.

Vienas lėktuvas kaštuoja a- 
pie pusantro milijono.

Valst. sekr. Dulles kalba, 
kurią jis buvo pasakęs birželio 
10 slaptame Kongreso komisi
jos posėdyje, svarstant pagal
bos sumas užsieniui, buvo pa
skelbta viešai pereitą penkta
dienį. Joje Dulles pasakė, kad 
Sovietai griebiasi “taikos” poli
tikos ne dėl to' kad jų širdis

Bet- tik pačioje Ženevoje 
aiškės, ar Amerika sutiks įšal
dyti dabartinę padėtį ir tu© 
paaukoti pavertųjų reikatas; 
ar reikalaus visuotinio išlaBš£ 
nimo, ar tenkinsis kompčbmfr’ 
su — už 'mažas sovietines 'fflach- 

dideles nuolaidas 
sąskaiton... M 

dėmesio vertos

Palankius žodžius sako ir 
Maskva ir Vakarai. Sukliudyti 
jos nenori nė vieni. Tarpinin
kauja Indijos ir Būnnos mi- 
nisteriai pirmininkai, siūda
mi tarp Maskvos, Londono ir 
Washingtono, nors jie daugiau 
Maskvai agentauja.

Nė viena pusė nesitiki visiš
ko santykių atleidimo. Bet ti
kisi susitarti bent dėl dalies.

Ko nori Vakarai, aiškiausiai 
išreiškė Anglijos min. pirm. 
Edenas. Jis pareiškė, kad vie
nas iš pirmųjų klausimų turi 
būti Vokietijos sujungimas.

Jo iniciatyva, Vakarų atsto
vai pereitą savaitę sutarė Že^ 
nevos konferencijai siūlyti to
kius punktus;

•sujungti Vokietiją laisvę 
rinkimų pagrindu;
• apriboti kieki Rytų ir Va

karų kariuomenių, kurios kon
troliuoja Europą;

• pasirašyti Europos valsty
bių saugumo paktą.

O VARGŠĖS RUSIJOS 
MOTERYS...

Liepos 4 Maskvoje Amerikos 
atstovybėje^ dalyvavo vaišėse 
visa Sovietų Sąjungos valdžia. 
Buvo ten ir Amerikos laikraš
tininkas St Alsop.

Tarp Maskvos bosų ir diplo
matų — pasakoja Alsop — bu
vo smulkūs anekdotai, nervin
gas juokas,-paskui ilgos kan
kinančios pauzės. Vienintelis į- 
domesnis momentas tai buvo 
partijos sekretoriaus Chruščio
vo. trumpa kalba, kurioje jis 
pasakė, kad Rusai nevyks į 
Ženevą ant kelių. Bet tai pa
sakęs ir mosykuodamas savo 
trumpom storom rankom, 
Chruščiovas pamatė į save 
nukreiptą Kaganovičiaus žvilg
snį. Jis nutraukė savo prakal
bą ir pasakė: “Mes apie tai kal
bėjome su Bulganinu į čia 
vykdami, ir nutarėme, kad aš 
tai turiu pasakyti. Ar netiesa,

Argentinos diktatorius Pe
ronas pertvarkė • vyriausybę, 
kad patenkintų kariuomenės 
spaudimą. Atleido tuos, kuriais 
labiausiai rėmėsi Perono reži
mas: darbininkų sąjung. gen. 
sekretorių, švietimo ministerį, 
vidaus reikalų ministerį, kuris 
buvo laikomas peronininku Nr. 
1. Pastarasis turėjo iškeliauti 
iš Argentinos.

laidas duoti 
pavergtųjų 
anksto betgi 
kai kurios nežymiai paskelbtos 
informacijos. Antai, prieš po
rą savaičių buvo paskelbta, 
kad Anglijos min. Macmilla- 
nas susirūpinęs,

•r Amerika nebus "per švel
ni" derybose su Sovietais... 
Prieš savaitę kita nežymi in
formacija buvo netiesiogis atsa
kymas į aną žinią — kad vabt 
sekr. Dulles galutinai įsitiki
nęs, jog komunistai pietų Azi
joje kalba apie taiką, bet tuo 
pačiu metu jie stengiasi suda
ryti karinius kadrus ~ neutra
liuose kraštuose; kad komunis
tai nė kiek neatleidžia spaudi
mo, nepaisydami savo gražių 
kalbų...

Dulles tokis įsitikinimas ro
dytų, kad jis nesiduos apgau
namas Ženevoje, jei Amerikos 
politiids žodis priklausys nuo

Argentinos sostinėje nera
mumai vėl kilo liepos 10. Ne
priklausomybės šventės proga 
katalikai surengė demonstraci
ją su šūkiais: “Laisvės”, “Lais
vės ir taikos”, “Jis turi pasi
traukti”.

Demonstracija buvo prieš 
Peroną

Policija ir ugniagesiai de
monstraciją sklaidė rudais da-. 
žais nuspalvintu vandeniu. Mi
nia juos apmėtė akmenim. 
Suimta apie 500. 13 policinin
kų ir ugniagesių esą nugaben
ta į ligoninę.

Demonstrantai taip pat rei
kalavo, kad trys policininkai 
provokatoriai, kurie per Dievo 
Kūno šventės procesiją sude
gino Argentinos vėliavą, ir už 
tai kaltė buvo suversta katali
kam, būtų nubausti.

Argentinos kardinolas de
monstracijom nepritarė. Baž
nyčiose iš anksto buvo per
skaitytas jo laiškas susilaikyti 
nuo politinių žygių Bažnyčios 
vardu.

AMERIKA NUSILEIDO
Už Amerikos lėktuvą, kurį 

nušovė Sovietai, valst sekr. 
Dulles buvo reikalavęs, kad

būtų pasikeitusi, bet kad jie 
priėjo savo ūkinį susmukimą. 
Ūkinis nusilpimas reikalauja 
laiko atsigauti.

Kitą dieną Baltieji Rūmai 
jau paskubino aiškinti, kad 
Amerika nežiūri į Sovietų Są
jungą kaip į silpnesnę pusę 
Ženevos konferencijoje. Ir dar 
pridėjo, kad Dulles kalba apie 
sovietų ūkinį susmukimą tebu
vęs atsuktas ir. Sovietam pri
taikytas jų tvirtinimas, kad 
Amerika prieis ūkinę krizę.

Toks Baltųjų Rūmų paaiški
nimas rodo, kaip prezidentas 
visus šapelius nori nuimti nuo 
kelio, kurie tik galėtų sutruk
dyti Sovietų* kelionę į Ženevą.

Paskutiniu laiku Amerikos 
delegacijos vardu : buvo pra
nešta, Amerika esanti skeptiš- 

Po poros dienų policija SU* ka dėl numatytų Ženevoje di- 
čiupo nenaudėlius. ? dėlių planų.

"Kodėl amerikiečiai apsupo 
Rusiją oro bazėm"...

Mėginau — sako Alsop — 
rimtai aiškinti apie Berlyno 
blokadą, apie agresiją Korėjo
je. Bet jos nepasitikėjimas au
go, ir paskui abu nutilom.

Pastebėjau praeinant gerai 
apsirengusią moterį. Kad ne
tylėčiau, pasakiau: “Žiūrėk, už
sienietė. Įdomu, iš kur ji?”

Inturisto vadovė atsiliepė: 
“Jūs manote, kad užsienietės 
geriau rengiasi, kaip mes, ru
sės?”. Nusijuokiau ir pasakiau 
“taip”, nes reikėjo ką nors pa
sakyti. Ji perbraukė ranka 
per savo perkelinį drabužėlį— 
kuris jai turėjo kaštuoti kelis 
šimtus rublių, — ir ramiai 
pasakė:
"O vargšės Rusijos moterys".

Tuose keliuose žodžiuose — 
sako Alsop — aš pajutau karo 
nuovargio ir ilgų metų nepri
teklių aidą. Tos moters išvar
gusį veidą aš ilgiau atsiminsiu 
už Chruščiovo, Bulganino, 
Kaganovičiaus kalbas .

drūtai vidutinio amžiaus mote
rėlei, apsirengusiai perkeliniu 
drabužėliu, jis pasiūlė alaus. 
Bet ji atsisakė. Paprastai ru
sai atsisako nuo amerikiečių 
vaišių. Ji tik prisėdo ir paklau-

a iš Perono rankų slysta

V?

Sąjungą apsupę geležine už
danga, ir šitame apsupime at
siranda spragų.

AR MINIMUM ATLYGINIMAS 
BUS 1 DOLERIS?

Darbo sekretorius MHchelI 
pranešė, kad biržely dirban
čiųjų skaičius buvo rekordi
nis. Rudenį darbo jėgos parei
kalavimas padidėsiąs.

Svarstomas atlyginimo mini
mam dydis. Senatas pasisakė 
už 1 doL valandai. Jis turi 
veikti nuo 1956 sausio 1. At
stovų Rūmai nori jį atidėti 
iki kovo 1. Preėidentas su 
respublikonais siūl? 90 
Prezidentas nori, kad tas klau
simas būtų baigtas dar prieš 
atostogas. Jis paliečia apie 24 
mil. darbininkų

Išgąsdintas balsas liepos 7 
rytą staiga buvo išgirstas per 
radijų Prašė pagalbos. Degė 
ir skendo žvejų laivas. Aštuo
niolika žmonių jau vandenyje, 
trys su kapitonu dar laikosi 
laive. Tai vyko Atlante prie
šais New Jersey. Nurodė tiks
liai atstumą. Paskui balsas pa
sikeitė. Jau kapitono balsas 
pranešė, kad nuo degančio lai
vo per 350 jardų išniręs po
vandeninis laivas. Jis plaukia 
į pagalbą. Jau gaudo žmones 
iŠ jūros. Tai betgi ne Ameri
kos povandeninis laivas. Pas
kui nutrūko signalai kokią 
dvidešimt minučių. Kai vėl 
prašneko, paskutiniai žodžiai 
buvo: “Man rodos, kad dau
giau man neleis kalbėti”. Ir 
daugiau jokio ženklo.

Penki pajūrio sargybos lai
vai ir trys lėktuvai pasileido 
ieškoti. Išieškojo nurodytoje 
vietoje 3,700 kv. mylių Tera
do tik vieną gelbėjimosi lie
menę, išbuvusią vandenyje 
mažiau kaip 24 valandas, 10 
mylių nuo nurodytos nelaimės 
vietos. Bet ji neturėjo jokių 
ženklų. Buvo ant vandens ras
ta tepalo juosta. Buvo išaiš
kinta, kad jokis Amerikos bei 
draugingos valstybės povan
deninis laivas šiose . vietose 
tuo metu nesilankė. Išaiškin
ta* taip pat, kad tokio vardo, 
kurį per radiją pasakė, yra

San Francisco konferencijo
je didieji, patys ir mažuosius 
pasitelkdami žaidė, kad pasi
ruoštų Ženevoje žaidynėm. 
Norėjo patirti vieni kitų stra
teginius ėjimus.

Vakariniai žmonės buvo nu
stebinti, kad Sovietų ministe- 
ris

Molotovas pasirodė visai 
"nebe tas".

Vietoj įprastinio “niet” jis 
išmoko ir “da”. Savo pareigū
nam įsakė šypsotis. O pats 
puolėsi lankytis Amerikoje, 
kur tik galėjo. Pačioje Maskvo
je sovietinė smetonėlė urmu 
sugužėjo į Amerikos priėmimą 
liepos 4 proga ir rodė draugin
gumą Amerikai. Netgi apgai
lestavo Molotovas Amerikos 
lėktuvo nušovimą. Tai pirmas 
sykis!

Tai tradicinė Maskvos stra
tegija

taikingu vaidu, mosuojant 
alyvę šakale, užmaskuoti ko* 
kią nors rengiamą Šunybę.

Tos alyvų šakelės šešėly 
dėjosi ir kai kurie maži, bet 
daug saką -dalykai... Sakysim, 
Molotovas pareiškė San Fran- 
cisce, kad Rusija nenorinti pri
mesti vakarų Vokietijai siste
mos, kuri yra rytuose, kaip 
lygiai ir rytų Vokietijai neno
rį prileisti vakarinės sistemos. 
Tas jo pareiškimas buvo

rytę sovietinės Vokietijos

kartų galingesnė nei tų 
buvo numesta ant' Hiroshimos.

Pažymėtina, kad atsišauki
mas buvo siųstas pasirašyti 21 
mokslininkui, bet surinko tik 
9 parašus. Kiti susivokė, kad 
šitas atsišaukimas bus išnaudo
jamas ne žmonijai gelbėti, bet 
Maskvos propagandai.

UŽ ODERIO-NEISĖS SIENĄ 
pasisakė bendrai rytų Vokieti
jos ir kom. Lenkijos vyriausy
bės. Ta siena ensanti galutinė 
ir pastovi; kas ją norės lau
žyti, laužys taiką.

Kongrese kilo triukšmas dėl 
Burmos ministerio pirminių- 
ko U Nu pareiškimo spaudai, 
kad iš atsakingų Amerikos po
litikų jis gavęs įspūdį, jog kom. 
Kinijos priėmimas i Jungtines 
Tautas esąs tik laiko klausi
mas.

Valstybės departamentas 
viešai paskelbė, kad jo nusi
statymas tuo klausimu visai 
nepasikeitęs, jis priešinsis, kad 
Kinija būtų priimta.

Tačiau šen. S. Bridg& rei
kalavo, kad U Nu pasakytų 
vardus, iš ko jis tokią žinią 
gavęs. Tokie pareigūnai turį 
būti ištardyti ir atleisti iš tar
nybos.

SPRAGOS GELEŽINĖJE 
UŽDANGOJE

Sovietų valdžios laikraštis 
“Izvestija” rašo, kad geležinėje 
uždangoje atsirado jau spragų, 
ir tautos vis daugiau Įsitikina, 
kad “taikinga koegzistencija 
būtina”.

Tačiau klystų, kas manytų, 
jog toks pareiškimas reikš, jog 
Sovietai atleis varžtus, kuriuo
se laiko sukaustę žmones ir 
tautas. Priešingai. Izvestija 
sako, Vakarai laiko Sovietų

Alsopui kitas įvykis padarė 
didesnį įspūdį net anas priė
mimas... Inturisto vadovei,
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Lietuviai Pranciškonai, norėdami labiau išplėsti tau- 
tinę-religinę veiklą už tėvynės ribų ir taip pat paruošti 
didesnį skaičių savo kunigų išlaisvintai Lietuvai, kvie
čia čia gimusį ir iš tremties atvykusį lietuvišką j jau
nimą stoti į PRANCIŠKONŲ ORDINI.

Kandidatai, kurie nenori būti kunigais, priimami į 
trolius. Jie yra įvairiuose darbuose kunigų pagalbi
ninkai ir pilnateisiai Ordino nariai. KANDIDATAMS 
I BROLIUS JOKIO YPATINGO MOKSLO NEREI
KALAUJAMA.'

— Kur? . .
— įsiūtas, o drabužiai šlapi.
— Duokš, išardysiu. Jei ne- 

btfs —- žinok!.
Viršila pats pamažu ardė ir 

ištraukė tikro pergamento ne
didelę skiautelę.

— Gerai! Išsigelbėjąi! Kon
jako Įpilti! — suriko linksmas 
vokietis. ,

Tuoj liepė persirengti, pa
guldė čia pat sargybų būstinė
je ir iškvietė gydytoją. Jis per 
daug peršalęs. Daktaras davė 
vaistų ir karštos arbatos su 
konjaku. Viršilos įsakyti sargy
biniai valė ir džiovino jo dra
bužius. Pats viršila tuo tarpu 
prieš lempą , pamažu vartė per
gamentą ir džiaugėsi. Jis neiš
skaitė šifruotų ženklų, bet jau
tė, kad tai svarbu.

Rytmetį drabužiai buvo išva
lyti, net suprosyti. Automobi
lis tuoj nugabeno pas karinin-

Tribune, D. News, American 
Journal, Time, Newsweek, te
levizijos iš Omahos Įvykių, te
levizijos iš piketininkų New 
Yorke.

• Didžiausias ore tiltas da
bar yra tarp Amerikos ir Ja
ponijos — lėktuvais pervežam i 
iš ten grąžinami kiti daliniai. 
Tilto Hgis — 9000 mvlių.

Mielas jaunime, jeigu Dievas tave šaukia j vienuo
lyną ir nori pasišvęsti didesnei Jo garbei, mūsų tau
tos gerovei bei savo sielos išganymui, tuojau rašyk 
pranciškonams klausdamas platesnių informacijų šiuo 
adresu:

Dengdamasis krūmais, pri
slinko visai arti, bet vidun ne
drįso pasibelsti. Laukė, kol 
kas pasirodys.

Išėjo senukas ožkos pasižiū
rėti. )is sumetė, kad senukai 
visada geri žmonės, padės ir

Šis laukė nekantraudamas, 
nes Matas vėlinosi^ Gavęs pra
nešimus ir išgirdęs nuotykius, 
tik apsidžiaugė.

— Puikus tu vyras. Jei ši
taip, toli nužengsi.

(Bus daugiau)

BRAZILIJOJE lietuvių rū
pesčiu kardinolas Dom Jaime 
Barros Camara visame krašte 
birželio 19 paskelbė maldos 
dieną už Lietuvą. Pats atlaikė 
iškilmingas pamaldas ir pasakė 
pamokslą. Kan. Z. Ignatavi
čiaus iniciatyva ' buvo išleisti 
Aušros Vartų paveikslėliai su 
specialia malda už Lietuvos iš
laisvinimą. taikoma brazilams. 
Paveikslėliai paskleisti visame 
krašte. Bendras baltų minėji
mas įvyko Brazilijos žurnalis
tų salėje. Sao Paulo mieste 
taip pat kartu visi baitai su
rengė minėjimą, kuriame da
lyvavo ir valdžios atstovai. Mi
nėjimas A. Žibo rūpesčiu buvo 
perduotas per radiją ir televi-

Ryšiuih su keturių konferen
cija Ženevoje mūsų spaudoje 
daros gyvas klausimas..

AR LIETUVOS REIKALAS 
TEN BUS PALIESTAS IR 
KAIP?

Pranciškonai Jungtinėje Amerikos Valstybėse ir Ka
nadoje turi 6 savo vienuolynus, 2 parapijas, spaustu
vę, leidžia 3 laikraščius, dirba pastoracijoje, dalyvauja 
visuomeninėje veikloje ir ruošiasi strigti šv. Antano 
kolegiją.

iš to
Neatsimena 

nei tėvo su

ROMOJE, šv. Petro baziliko
je, iškilmingas pamaldas už 
Lietuvą atlaikė vysk. Van 
Lierde, šv. Tėvo generalinis vi
karas Vatikano teritorijai. Pa
maldose dalyvavo didelė minia 
žmonių, nemaža garbingų as
menų; Italijos valdžios atsto
vai, keli ministeriai, įvairių 
pasiuntinių ir visa lietuvių ko
lonija. Pamaldas suruošė PLB 
Italijos krašto valdyba. Iškil
mes paminėjo Romos dienraš
čiai ir valstybinis radiofonas.

Žiburių 
kad šie 
atstovo 

se. Kongreso 
Maskvos išlaikoma 

spauda

Uždusęs pasiekė, kalno vir
šūnę ir nugriuvo, Nusirito kiek 
žemys ir pajuto, kad atsiplė
šė nuo ugnies. Nesiekia 
raketų šviesos. Bet ar jie 
apsiaus kalno, neieškos? 
kels kavaleriją! Dabar tik 
jos beišgelbės.

Jis pasileido į naktį!
Su kiekvienu šuoliu pama

žu tolo triukšmas ir šaudymai. 
Jis bėgo ir bėgo. Iki sienos 
dar turėjo būti geras gabalas 
kelio. Staiga jis atsitrenkė į 
vielų tvorą.

—r- Ganyklos, — pagalvojo, 
viela aptvertos ganyklos.

Tai buvo siena. Sukeltas 
triukšmas sargybas nusuko 
kažkur Į šalį. Jis pralindo pro 
apačią ir vėl Į kojas, kad -tik 
toliau atsiplėštų. Bebėgant, su
simaišė kryptys, tuoj vėl atsi
trenkė į vielas. Jam dar labiau 
atrodė kaip ganyklos, aptver
tos vingiuota vielų linija. Vėl 
išlindo pro apačią. Pats neži
nodamas, vėl buvo Lietuvos 
pusėje. Besiblaškydamas dar 
kartą išsliuogė pro vielų tvo
rą ir vėl sugrįžo.

Pasijuto tikrai paklydęs. Su- 
susiieškojo tankesnį krūmą ir į- 
lindo laukti aušros. Šaudymai 
kažkur toli spragsėjo, kol vi
sai. aptilo.

Pradėjo aušti. Išryškėjo kal
niukai, krūmai. Jis slinko to
liau ir pamatė namelį ant kal
niuko. Beliko tik viena galimy
bė eiti ir pasiklausti, kas čia 
per vieta ir kur Vokietijos 
siena.

jau paruošti pasitraukti 
Austrijos. Dar neišspręsta. 
Į Vokietiją ar į Italiją.

apžvalgininkas
Įvykiai ir dar 

kalba J. Tauto- 
susidomėjimas 

tautinių 
mažumų spauda Amerikoje 
‘ rodė, kad nori-nenori valsty
bės departamentas turėsiąs 
skaitytis su lietuvių ir kitų 
tautų ryžtingumu būti laisvo
mis. Atrodo, kad net ir lietu
vių politikų suorganizuota 
Baisiojo birželio minėjime pa
sakyta kongresmano A. Feig- 
han kalba, kritikuojanti Dul- 
les padėjėjus už nenorą Į- 
traukti Lietuvos bylą į svar
biuosius tarptautinius klausi
mus irgi galėjo prisidėti vis 
prie augančio viešosios opini
jos spaudimo užtikrinti pa
grindines žmogaus teises vi
soms tautoms: didelėms ir

— Pusantro kilometro ton 
pusėn, — mūrus Senis parodė 
ranka.

— Paslėpk mane per die
ną, aš gerai'sumokėsiu, ko tik 
norėsi...

— Tai tu, kuris sukėlei viso 
pasienio sargybas ir kavaleri
ją?! 'Visą naktį jie nedavė ra
mybės! užgriaudė rūsčiai 
senis.
,— Galbūt ir aš

Įėjo Matas.
— Ne, paslėpti negaliu. Jie 

čia tuoj atlėks ir po šiaudą vis
ką iškilnos.

— Bet aš turiu pasislėpti, 
kol sutems.

— Ar gali tave šunys at
sekti?

Pagijo po 39 metų
Anglijoje, Raading miestely

je. pasakojama tokia istorija. 
Charles Dunford dabar yra 50 
metų. Kai jis buvo tik 11 me
tų, apsirgo tymais. Ta liga 
komplikavosi, ir gydytojai pa
reiškė, kad jam suparaližiuo- 
tas nugarkaulis. Tėvas turėjo 
ūkį ir iš jo nugabeno Charles į 
ligoninę. Ten buvo gydomas 
šokais. Bet po to gydymo apa
ko ir tapo nebylys. Gydytojai 
pripažino, kad gydyti toliau 
beviltiškas reikalas. Ligoni par
gabeno namo, pas tėvus. Jo vi
sas pasaulis buvo du kamba
riai; iš vieno ji perkeldavo Į 
kitą ir vėl atgal. lituke jis ne
galėje pabūti, nes nuo saulės 
jo oda pamėlynuodavo.

Taip praėjo ligoniui kelioli
ka ir keliasdešimt metų. Praė
jo du pasauliniai karai. Bet jų 
Charles ir nepastebėjo. Nauji 
jo gyvenimui įvykiai — tai bu
vo jo tėvo ir jį labai mylėju
sios v slaugiosios motinos 
mirtis. Tėvas mirė prieš 5 mė
tos, ir motina prieš 2.

Charles vėl nugabeno Į ligo
ninę. Visokie specialistai Įkibo 
į ligonį. Masažavo jo akių vo
kus, masažavo ir lankstė jo ko
jas. Ir po kurio laiko atsivėrė 
ja akys, jis pradėjo judinti ko
jas. ir liežuvis atsirišo — pra
dėjo kalbėti, žmogus pradėjo 
pagyti po 39 metų ligos.

“Per visus tuos metus Char
les negalėjo su mumis kalbėti. 
— sakė dabar jo sesuo. — Jis 
tik kartais linktelėdavo galva, 
duodamas mums pajusti, kad 
jis kai ką supranta. O dabar 
jis kalba ir gali paeiti, 
su lazdom."

Bet nuostabiausia, 
nieko neatsimena 
gos laikotarpio, 
ne tik karų, bet 
motina.

BERLYNE numatytas didelis 
minėjimas atidėtas vėlesniam 
laikui. JĮ norima susieti su 
Ribbentropo-Molotovo pasira
šytos sutarties sukaktum. Bir
želio deportacijas paminėjo vi
si Vokietijos radijo siųstuvai.

ŠVEDIJOJE ta proga suruoš
ta spaudos konferencija. Apie 
okupaciją rašė visi didieji šve
du dienraščiai.

URUGVAJUJE sostinės spau
da atsispausdino vedamuosius' 
Lietuvos laisvės bylūs reikalu. 
Surengtame minėjime kalbėjo 
ministeris dr. K. Graužinis. 
Taip pat įvyko specialios pa
maldos, radijo transliacijos.

KOLUMBIJOJE per radiją 
transliuota kun. M. Tamošiū
no paskaita Ispaniškai apie 
Pabaltijo valstybių tragediją. 
Spauda skyrė nemaža vietos.

KOMUNIKATAS
Suvažiavime,, kuriame daly

vavo atstovai iš New Yorko, 
Chicagos, Montrealio ir Toron
to, buvo padaryta sąjūdžio pe
reitų metų veiklos apžvalga 
ir aptarti Įvairūs ateities orga
nizaciniai klausimai. Plačiai 
buvo išdiskutuoti Mažosios Lie
tuvos vadavimo, sienų ir pro
pagandos klausimai.

i Aptarus sąjūdžio, san'.y uus 
su Mažosios Lietuvos Taryba 
Vokietijoje, konstatuotas vie
ningumas Mažosios Lietuvos 
laisvinimo darbe. Suvažiavi
mas įpareigojo sąjūdžio cent
ro komitetą ir toliau stengtis 
išlyginti pasireiškusius takti
nio pobūdžio nesklandumus.

Sąjūdis ir toliau laiko ponus 
E. Simonaiti ir M. Gelžinį savo 
atstovais Vyriausiajame — Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitete. 
Už jų nukrypimą nuo bendros 
Sąjūdžio linijos ir asmeninės 
nuomonės reiškimą sąjūdis ne
atsako.

MADRIDE, Ispanijoje, pir
miausia birželio tragiškieji įvy
kiai buvo paminėti per lietu
višką radijo valandėlę, skirtą 
Lietuvai. Birželio 14 per visas 
Ispanijos radijo stotis perduo
tas pasikalbėjimas su lietuviš
kos valandėlės vedėju. Ispani
jos laikraščiai Įsidėjo straips
nių, lietuvis kunigas atlaikė 
pamaldas, kuriose dalyvavo 
apie 1000 ispanų moksleivių. 
Įvykius taip pat paminėjo vi
sos svetimų kalbų radijo sto
tys, skirtos kraštam už geleži
nės uždangos.

ANGLIJOJE didžiausias mi
nėjimas įvyko Bradforde birže
lio 19 d. Rengė Baltų Komite
tas. bendradarbiaudamas su 
britų antikomunistine organi
zacija Common Cause. Minėji
mas pradėtas milžiniška pro
testo demonstracija prieš so
vietinį terorą. Demonstracijose

Mažosios Lietuvos 
vardu

Mažosios .Lietuvos Rezistenci
niu Sąjūdžio atstovų suvažiavi
mo, įvykusio 1955 m. liepos 2 
ir 3 d.d. Toronte

Kandidatai į kunigus turi būti baigę bent pradžios 
mokyklą (Gramniar School). Baigę vidurinę mokyklą 
(lligh School), jeigu jie yra mokęsi lotynų kalbos, tuo
jau siunčiami į naujokyną, po kurio prasideda filoso
finės ir teologinės studijos pranciškonų seminarijoje. 
Norintieji po šventinimų galės dar gilinti studijas Ro
mos ar Washingtono universitetuose aukštesniam

Dr. M. Anysas, 
V. Pitkunigis.

Pasirodė iš krūmų. Senukas 
skersom pasižiūrėjo. '

— Ar toli iki Vokietijos sie
nos?

minėjimai
dalyvavo: lietuviai.. latviai, es
tai, lenkai, ukrainiečiai, gudai. 
Minėjime kalbėjo buvęs britų 
vicekon. Kaune Mr. Harrisoh. 
Priimtos rezoliucijos pasiųstos 
Anglijos ministeriui pirminin
kui, užsienių reikalų ministe
riui, Bradfordo parlamento 
atstovams.

Very Rcv. Jurgis Gailiušis, OFM

Franciscan Fathers

OCBvvV 
36.672 vizas tremtiniam pagal 
Įstatymą, kuris numato imi
graciją iki 1956. Po didelio 
triukšmo dėl imigracijos delsi
mo dabar jau sušvelnintos tai
syklės, ir imigracija ėisianti 
greičiau.

VLIKą sudarančių grupių 
pasitarimuose sąjūdžio atstovai 
kalba visų Mažosios Lietuvos 
lietuvių vardu.

Sąjūdis laiko būtina, kad 
Lietuvos vadavimo veiksniai 
vadovautųsi vieningumu.

Sąjūdis palaiko seną savo 
nusistatymą iškelti VLIKą iš 
Vokietijos ir įpareigoja centro 
komitetą tęsti savo veiklą šita 
kryptimi.

Sąjūdžio centro komitetą 
sudaro: M. Brakas — pirminin
kas, dr. M. Anysas ir M. Pur
vinas — vicepirmininkai, V. 
Pitkunigis — sekretorius, V. 
Pėteraitis— iždininkas, J. Stik- 
lorius. J. Vilgalys, E. Naubu- 
ras. A. Puskepalaitis ir A. Pau- 
laitis

Sąjūdžio centro komiteto 
būstinė yra New Yorke. Toron
to. 1955 m. liepos 3 d.

• 20.000 amerikiečių karių Sąjūdžio suvažiavimo prezi-

N. Lietuva birželio 22 aliar
mavo, kad Lietuvos reikalus 
norima toje konferencijoj? a- 
peiti tylom.

T. Žiburiuose birželio 30 ap
žvalgininkas Almus pažiūri op- 
timisiškai:

“Po dešimtmečio stagnacijos 
įvykiai, vedą į neabejotiną Lie
tuvos išlaisvinimą, dabar rieda 
tokiu tempu ir tokiais posū
kiais, kad laikraštininkas ... 
klausia: “Viešpatie nejaugi 
tikrai.’ Tikį Didžiąja Tiesa ir 
Teisingumu, o tokių dauguma, 
tikriausiai sutiks, kad pasau
lis yra likiminių įvykiu išvaka
rėse”.

Pati laikraščio redakcija į- 
spėja, kad nepatikėtume gra
žiais žodžiais, kariuos mums 
kartais pabarsto didieji politi
kos vairuotojai. Tie žodžiai bus 
vykdomi tiek, kiek jiem pri
tars jų pačių interesai.

į Laisvę Nr. 6 apžvalginin
kas. priminęs kylančias viltis, 
kad Pabaltijo reikalas gali ~ 
konferencijoje iškili! ir susi
rūpinimą. ar Amerika nebus 
sugundyta eiti Į nuotakias pa
vergtųjų atžvilgiu, teigia:

“Spaudžiama Jsuropos są
jungininkų ir sa\o viduje rū
pestingai auginamos koegzis- V 
tencijos', arba prezidento žo- j 
džiu tariant modus vivendi ša- t 
lininkų. Amerika atsistoja 'į 
prieš dilemą: pamokyti idea- 
listinę savo politiką visuotinai 
ir reikalauti laisvės- visiems , 
pavergtiesiems, ar siekti jos i, 
dalinai, aiškinantis, kad šian- i( 
dien sieks gauti pozityvu 1. 
sprendimą vienai sričiai, ryioj i 
kitai, dalimis — taip kaip so- i 
vietai nori dalimis tas sritis , 
pavergti. Jeigu laimė? u ai.tro- , 
ji kryptis Amerikos politikoje. , 
tai Baltijos valstybės peikiau- 
sys prie tų klausimų kurie 
bus vėliausiai sprendžiami'.

Apžvalgininkas mano, kad 
antroji kryptis yra labai gyva 
ir stipriai palaikoma, ir baltam 
yra* pagrindo sustiprinti veiklą, 
kad “baltų likimas nebūtų iš
skirtas iš visos pavergtosios 
Europos likimo. O ta veikla 
Amerikoje yra įmanoma labiau 1 
nei kitur, nes - Amerikos vy- 1 
riausybė yra jautri visuome- 1 
nės opinijai". 1

OPINIJA BALTIJOS
KRAŠTŲ PUSĖJE

Visa lietuvių spauda
teigiamai įvertina vieną tos ' 

veikto* žygį, kilusį spontaniš- 1 
kai » “apačios”, H pačio* He- 1 
tuviškos visuomenes atskirose 
Amerikos viętose. Tai sureng- 
tasss ^tt^sožo^dnsaS“ Molotovui. |

Pradžia buvo padaryta Omą- 1 
hoje, paskui San Francisco, 1 
Chicagoje. New Yorke. i

Tas žygis buvo visų ameri- i 
kiečių pastebėtas ir priimtas i 
taip pat teigiamai. Neskaitant l 
vietinės spaudos, jis buvo a p- i 
rašytas N. Y. Times. N. Y. H. i

— Tai, va, eik į šitas pelkes. 
Jei išliksi gyvas, tavo reikalas. 
Aš nieko nežinau ir tavęs ne
mačiau.

Senis nusigręžė ir įlindo dar
žinėm •

Matui beliko tik pelkės. 
Klampojo kuo giliau, kad būtų 
saugu. Galų gale tarp skur
džių krūmokšnių susirado kel
muką ir atsisėdo. Dabar pasi
žiūrėjo. kaip jis atrodo. Visas 
šlapias, purvinas, suplėšytais 
drabužiais. Apsiausto skvernai 
keliose vietose peršauti. Nuo
vargis buvo didis, ir kai saulė 
pradėjo stipriau šildyti, už
migo. Pabudo visai sušalęs. 
Jau vakaras. Palaukęs, kol vi
sai sutems, vėl išslinko iš pel
kių ir patraukė nurodyta kryp
timi į sieną.

Pastebėjo jį tik paskutinia- 
rpe šuolyje, kai jis kabinosi 
per vielų tvorą. Atidarė ugnį. 
Laimei, iš kito kampo prašne
ko ir vokiečių ginklai. Jis ne- 
beišlaukė, persivėrė per 
las ir nugriuvo.

Buvo ir čia pavojinga, 
kiečiai * tikrai buvo sustiprinę 
sargybas, nes praeitos nakties 
triukšmas jiems atrodė Įtarti
nas. Galėjai ir čia pakliūti tie
siai į jų ugnį.

Taip jis gulėjo visai netoli 
vielų, stipriai prisiplojęs prie 
žemės, kol visai nutilo šaudy
mai. Gulėjo ir dar ilgiau, kad 
viskas nusiramintų. Paskui Įžiū
rėjo netoliese rusinčią cigare
tę. Paslinko prie medžio ir at
sistojo. i

— Nešaukite! — šūktelėjo 
jis prisidengęs medžiu. Sargy
bos prišoko ir ji nutvėrė. Nu
gabeno į būstinę, kur tuoj at
sirado viršila Įsiutęs.

— Aš tokius pažįstu! — vo
žė tuoj ausin. — Jūs bolševi
ku šnipai!

Matas ėmė aiškintis, o 
padėjo vokišką pistoletą 
stalo, viršila sumišo.

— Aš turiu svarbų praneši

■ ■' v
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Kalba sūnus palaidūnai
Praėjusį sekmadienį smarkus lietus prie Hong-Kongo, bri

tų kolonijos Kinijos žemyne, atplovė tris amerikiečius, kurie bu
vo atsisakę iš komunistų nelaisvės grįžti namo, kai jie buvo kal
binami Panmunjome, Korėjos karui pasibaigus. Tie trys “išvers- 
takailiai”, kaip juos vadina amerikiečių spauda, išsižadėję savo 
krašto ir palikę pas komunistus, yra William A. Cowart, Lewis 
W. Griggs ir Otto G. Bell. Jų laukia teismas už savo krašto iš
davimą: Kodėl jie teismo nepabūgo, pakeitė savo nuomonę ir ap
sisprendė grįžti namo? Apie tai jie patys pasisako.

“Tai buvo didžiausia kvailystė, kokia tik gali pasitaikyti 
jaunam žmogui” — pareiškė Lewis W. Griggs. “Pas komunis
tus palikti mane sugundė didysis sapnas, — sako Otto G. Bell, 
— bet tai buvo ir didžioji klaida”. “Aš bijojau politinio persekio
jimo Amerikoje”, — atsakė William A. Cowart. Kai buvo pa
klaustas, ar dabar to paties nebijo, pasakė: “Ir tai būtų geriau 
negu komunizmas”. Visi taip pat liudija, kad Panmunjome už 
juos kalbėjo komunistai ir įsakinėjo, ką jie turi daryti. Paskui 
jiems dar kalė komunistinę doktriną ir plovė smegenis. Apie tai 
W. A. Cowart pareiškė: “Komunizmas yra blogesnis už Hitlerį; 
tasai žudė tik kūnus, komunizmas žudo sielą”. Visi trys patvir
tino: “Mirtis yra geresnė už komunizmą”, štai kodėl jie grįžo, 
nebijodami nė teismo. “Jei mus pasodins ir į kalėjimą, mes to 
užsitarnavome; jame bus geriau negu Kinijoje; mes galėsime 
žmonėm pasakyti, kaip ten iš tikrųjų yra” (Bell). O kas komu
nistinėje Kinijoje yra?

Visi trys liudija, kad žmonių nepasitenkinimas komunizmu 
yra didelis, didelis ir vargas. Pats W. A. Covvart, buvęs virėjas, 
buvo pasiųstas į nuošalų kolchozą traktorių taisyti, nors apie 
tai nieko nenusimanė. Gyvenimas buvo skurdus. “Mes gyveno
me kaip šunes, miegojome daržinėje. Vasarą degėme, žiemą 
šalome. Aš nušalau abi kojas”. Atlyginimo gaudavo 12 dolerių 
mėnesiui.

Apie savo apsisprendimą ir išsikovojimą grįžti namo pareiš
kė: “Vaikas apsisprendžia kartais pabėgti iš namų, vyras grįžta”. 
Žiaurus komunistinio rojaus patyrimas tuos jaunuolius subran
dino vyrais. Jie dabar norėtu visiems šaukti apie komunistinę 
apgaulę.

Trijų sūnų palaidūnų istorija nebe pirma. Kada žmogus ne
perkalbamas ir neįtikinamas, jį įtikina žiauri realybė. Taip bu
vo ir taip bus. Vieni amerikiečiai kariai kojas nušalo, kovodami 
su priešu, kiti jam tarnaudami, nes jie patikėjo melu. Melas 
žudo, tiesa išlaisvina. Bet nebūtina tiesą prieiti savo iškarštu 
kailiu; yra ir protas tiesai pažibti. Anų trijų palaidūnų protas 
buvo apdumtas; dabar jie praregėjo ir norėtų kitiem akis atver
ti. Kas turi neužkimštas ausis, tepaklauso.

Prieš aštuoneris metus per 
Sekmines labai jau neprašmat- 
nus mūsų laivas įplaukė į Kui
lio uostą. Pirmą kartą išsikė- 
lėme garsioje anglų saloje. 
Pusiau tušti skilviai niurzgėjo. . 
Laikydami rankoje laive gau
tus kelis šilingus, su vienu 
draugu nuskubėjome Į krautu
vę, kurios lange kvepėjo balta, 
šviežia duona. ' Pardavėją iš 
mūsų reikalavo kažkokios kor
telės. Pasirodė, čia duona, rū
bai, avalynė ir visi maisto pro
duktai normuoti, šalia stovė
jusi moteris, matydama mūsų 
nusivylimą, išplėšė iš savo 
maistą knygutės vieną kuponą 
ir liepė duoti kepaliuką duo
nos. Ji pati ir užmokėjo.

Kol gyvenome stovyklose, 
maisto kortelių į rankas nega
vome. O gyventi prisiėjo ilgo
kai. Pagaliau ir normos tebuvo 
labai mažos. Ypač trūko rieba
lų. Sviesto savaitinę normą 
lengvai buvo galima sudoroti 
per vieną dieną. Norėdami pa
pildyti riebalų trūkumą, pra
dėjome vartoti žuvies taukus, 
kuriuos vaistinėse pardavinėjo 
be kortelių. Iš pradžių reikda
vo nusipurtyti paragavus. Vė
liau įpratome ir galėjome juos 
gerti, kaip pieną ar alų...

Tokia tai buvo Anglija, kai 
Į ją pradėjo plasti pirmieji 
tremtiniai iš Vokietijos.

Nors karą ir laimėjusi, ta
čiau išvarginta ir nualinta. Tie, 
kurie iš karto nuvažiavo į 
Ameriką ar kitus užjūrio kraš
tus, neturėjo progos stebėti, 
kaip pasiryžusios laisvai gyven
ti tautos užgydo baisias karo 
žaizdas ir grįžta į normalų gy
venimą. Palyginus šių dienų 
Angliją su pirmais pokario me
tais, ji tikrai yra pasidariusi 
nepažįstama. Tačiau jos išorė 
labai mažai tepakitėjo. Tam 
dalykui anglai nėra greiti. Ir 
jei kas bandytų spręsti apie 
Anglijos atkutimą vien tik iš 
naujų pastatų ir perplanuotų 
miestų, tas turėtų labai smar
kiai nusivilti.

VISI ANGLAI ŽEMAIČIAI
Daug knygų yra prirašyta 

apie savotiška anglu gyvenimo 
būda ir jų “anglišką” charak
terį. Ir kuo ilgiau šiame krašte 
pagyveni, tuo labiau pradedi 
tuos tipingus angliškojo gyve
nimo bruožus pastebėti. Smul
kiai kalbėti apie tai užimtų 
perdaug laiko ir vietos. Čia tik 
prabėgom bus paliestas vienas 
kitas anglų būdingas bruožas, 
turįs .šiokios ar tokios įtakos, 
ateivių gyvenimui.

Bendrai paėmus, anglai yra 
lėti, užsidarę, nekalbūs ir šiek 
tiek savanaudiški.

Lyginant su lietuviais, jie 
labiausiai atitinka žemaičių ti-

Visi anglai - žemaičiai
pa. Net ir užkalbinti dažnai at
sako: “Kas, ar aš”. Per šimt
mečius gyvendami vandenų 
apsupti, jie susidarė vaizdą, 
kad pasaulio centras yra jų 
sala, o visa kita tik nereikš
mingi priedai. O nuolatos ap
niukęs, žiemą ir vasarą beveik 
vienodas oras padarė ir jų cha
rakterį ramų, vienodą. Anot 
vieno prancūzo, anglų žiema 
baigiasi liepos 31 dieną, o pra
sideda rugpiūčio 1 dieną.

Savaime suprantama, kad 
dėl tokio savo būdo anglai ne
mėgsta, kas yra svetima’, neįp
rasta. Užsieniečiais jie ilgai ne
pasitiki, jų nemėgsta, kiek ga
lėdami ignoruoja ir laiko ma
žesnės vertės už save. Anglų 
nuomones svetimšalių atžvil
giu nusako šis anekdotinis ma-

J. LŪŽA
Laiškas iš Anglijos
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neįvykdomų pasižadėjimų, kad 
laimėtų iš svetimų kraštų ki
lusių piliečių paramą. Anglijos 
ateiviai iš Europos kontinento, 
palyginti, yra labai negausūs 
ir pirma, negu jie. pasiryžta 
pasidaryti piliečiais, jau būna 
suvirškinti tautiniame anglų 
katile.

Tai yra viena iš priežasčių, 
kodėl anglai Amerikoj gyve
nantiems tremtiniams atrodo 
politiškai neveiklūs ir nesu
prantą pavergtų tautų intere
sų. Yra tų priežasčių ir dau
giau. Pirmiausia jų įgimtas at
sargumas ir didelią politinis

patyrimas. Toliau — gyvenda
mi Europos prievarty ir turė
dami svarbias kolonijas Azijoj 
kur dar ir šiandien tebevyksta 
karas su komunistais, jie gerai 
supranta, ką reikštų užkurti 
karo židinį ir kokie būtų jo re
zultatai, nesant pasiruošus jį 
greitai likviduoti.

Anglai neskelbs kryžiaus ka
ro pavergtoms tautoms išva
duoti, kol jų pačių gyvybiniai 
interesai nebus paliesti.

Neskelbs jo ir Amerika, nors 
ir kažin kokių gražių žodžių 
jos politikai prikalbėtų. Tačiau 
kas pabandė laikyti ranką ant 
politinių įvykių pulso, tas ga
lėjo pastebėti, kad Amerikos 
neritmiški smūgiai dažniausiai

įsilieja į anglų lėta, tikslingą 
politinių arterijų tvaksėjimą.

Anglai ^visada žiūri naudos 
sau ir savo kraštui.

Jie tai daro tiek bizny, tiek 
ir politikoj. Ir tai jiems, atrodo 
visai natūralu. Niekas negali 
geriau nuteikti eilinio anglo, 
kaip turbūt jų pačių sugalvota 
istorija apie keturis kareivius 
— anglą, prancūzą, vokietį ir 
italą — lėktuvo avarijos ištik
tus. Išmetus visus daiktus, la
kūnas dar negalėjo nusileisti. 
Jis įsakė šokti lauk kareiviam. 
Pirmas priėjo vokietis ir, pa
garbinęs savo fuererį, nėrė iš 
lėktuvo. Tą patį padarė italas, 
atidavęs pagarba dučei. Po jo 
priėjo anglas. Sušukęs “Už tė
vynę ir karalių”, jis išstūmė 
lauk čia pat stovėjusį prancū
zą, o pats pasiliko lėktuve...

žo berniuko pasikalbėjimas su 
jo tėvu. Tėvas sako berniukui: 
“Žinai, sūneli, neužilgo tu su
silauksi mažo broliuko”. “O iš 
kur jis atvyks?”, klausia ber
niukas. “Iš labai tolimų kraš
tų”, paaiškina tėvas. “Dar vie
nas prakeiktas užsienietis”, 
atšauna kiek pagalvojęs sū
nus .... z

ANGLAI — AR JIE ŽMONĖS?
Nenuostabu, kad beveik vi

sų kraštų ateiviai, bent pirmais 
metais, įsikurdinimą Anglijoje 
laiko labai sunkiai įmanomą 
Kai kurie iš jų yra buvę taip 
anglais nusivylę, kad parašė 
knygas net šitokia antrašte: 
“Anglai, ar iš viso jie žmo
nės?” Tačiau tie ateiviai, kurie 
sugebėjo išgyventi pirmojo po
karinio dešimtmečio nedatek- 
lius, kurie išmoko prisitaikyti 
prie angliško gyvenimo būdo, 
kurių neįveikė šio krašto kli
matas ir nepalaužė taip labai 
garsinamas anglų humoras — 
tie galės pakenčiamai įsikurti 
ir kukliai gyventi.

Šiapįau anglai yra gana hu-

BIRŽELIO
Tarp lietuvių, likusių Vokie

tijoje, rasi daug paliegusių ir 
negaluojančių; rasi nepakan2 
karnai pavalgiusių; rasi nema
ža paliestų ir politikavimo in- 
trygų, kurios skaldo ir žudo 
bendruomenės organizaciją. 
Bet ten yra ir energingų pasi
aukojusių žmonių, kurie visų 
negalių nepaisydami, sėkmin
gai kelia balsą tarp vokiečių 
dėl skriaudų Lietuvai, o iš ki
tos pusės simpatingai pristato 
svetimiesiem lietuvių meną.

Tokį gerą uždavinį tarp sve
timųjų vėl atliko Memminge- 
no bendruomenės lietuviai, 
vadovaujami kun. A. Bungos, 
surengdami \ birželio deporta
cijų minėjimą.

Po ranka" pluoštas iškarpų iš 
vokiečių spaudos — Donau 
Zeitung, Ulmer Zeitung ir kt. 
Iš jų matyt, kaip Memmingeno 
lietuviai organizavo tą minėji
mą Ulmo mieste.

Minėjimo buvo trys dalys.

ĮVYKIAI VOKIEČIŲ LŪPOSE
Katedroje pamaldas atlaikė 
abatas Vitalis Maier. Giedojo 
vokiečių bažnytinis choras pa
kaitom su lietuvių mišriu 
“Darnos” choru, atvykusiu iš 
Memmingeno ir vadovaujamu 
muz. M. Budriūno. Bažnyčios 
dalyvių tarpe ryškiai išsiskyrė 
lietuvaitės su margais tauti
niais drabužiais. Pamaldų pras
mę iškėlė pamokslininkas Kin- 
dermann, prelatas, profeso
rius, tremtinių dvasios vadas 
Koenigsteine. Dabartinį Bažny
čios persekiojimą rytuose jis 
pažymėjo kaip vieną didžiau
sių visoje istorijoje.

Antra dalis buvo salėje. Po 
kun. A. Bungos atidaromojo 
žodžio ėjo du pranešimai. M. 
Gelžinis, informacijos tarybos 
valdytojas, kalbėjo apie “bol
ševizmo satanokratiją”. Minė
damas bolševikinio naikinimo 
metodus, iškėlė ir eilę konkre
čių davinių —

Lietuvoje iš 13 vyskupų te
liko vienas, iš 1202 bažnyčių

teliko 688, kitos uždarytos; iš 
1606 kunigų teliko 741.

Kitas pranešimas buvo Ba
varijos parlamento nario Franz. 
Garksch — apie Europos už
davinius atžvilgiu tautų už ge
ležinės uždangos. Jis kritikavo 
karo laimėtojų elgesį Potsda
me. Sakė, kad

laimėjusieji karą Potsdame 
pralaimėjo taiką. Koegzistenci
ja tereiškia tik migdomuosius 
miltelius.

Vienintelis, ką galime pada
ryti ryšium su pavojum iš ry
tų, — kalbėjo atstovas, — tai 
vykdyti Adenauerio politika, 
kuri viena galinti sukurti tik
rąjį vakarų pasaulį.

Buvo paskaitytas Rottenbur- 
go vyskupo sveikinimas. Svei
kino taip pat ukrainiečių at
stovas, pareikšdamas solidaru
mą su lietuvių kova prieš oku
pantą.

Ėjo trečia dalis — “Darnos"’ 
koncertas. Programoje buvo 
lietuvių kompozitoriai ir vo-

maniški ir jų įstatymai niekur 
svetimšalių neišskiria.

Jie naudojasi tomis pačio
mis darbo, socialinio draudi
me, bedarbių pašalpos ir ne
mokamo gydymo teisėmis, 
kaip ir visi gyventojai. Žino
mas ne vienas atsitikimas, kad 
grįžus kuriam šeimos nariui iš 
ligoninės. Sveikatos Ministeri
jos gerbūvio tarnautojai kart
kartėmis apsilanko į namus, 
teiraudamiesi, ar yra kas ligonį 
prižiūri ir jam padeda. Ir. ži
noma, be jokio atlyginimo.

Ateiviai, iš kokių kraštų jie 
bebūtų kilę, neturi beveik jo
kios įtakos į anglų valdžios po
litiką. Prieš parlamento rin
kimus jiems nereikia duoti

l’S. SECRET SERVICE vėliava, piešta viršininko U. E. Baujrhajnno 
90 metu sukakties proga.

kiečiai. Vokiečių laikraščiai 
surado šiltų žodžių M. Budriu-" 
no vedamam chorui. Patys lie
tuviai randa, kad choras eina 
stiprėjimo keliu.

Ulme yra apie šimtas lietu
vių. Prie jų dar prisidėjo mi
nėjime apie pusketvirto šimto 
vokiečių. Jų gausu buvo dėl 
to, kad iš anksto buVo minėji
mas getrai išgarsintas vokiečių 
spaudoje, o minėjimo dieną 
prie bažnyčių buvo išdalinta 
10.000 kvietimų.

Rugpiūčio mėn. choras su 
pranešėjais žada vykti į Švei
cariją. Ten Naefelso klebonas 
žada paskelbti maldas už Lie
tuva lietuvių atsilankymo pro
ga.

Universiteto salėje visada 
galėjai jį rasti sėdint toje pat 
vietoje, susikaupusį ir rimta, 
bet draugišką ir nuoširdų 
kiekvienam, kas jį užkalbin
davo; pats jis niekada į kitus 
nesikreipdavo ir nieko nesitei- 
ravo. Mokėsi labai gerai, ne
praleisdamas nė vienos pamo
kos ar pratybų.

Mano pažintis užsimezgė vie
nos paskaitos metu, kai pristi
gau popieriaus ir paprašiau iš 
jo keleto lapų. Tada sužinojau 
ir jo vardą: jis vadinosi Taka- 
mura. Buvo žemo stuomens, 
gelsvo veido ir įkypaus žvil
gio, kaip visi tos rasės žmo
nės, bet vilkėjo europietiškai 
ir taikėsi prie mūsų papročių. 
Galima manyti, kad jie nebu
vo jo širdžiai artimi, gal būt, 
net atgrasūs, tačiau jis viešai 
to niekada neparodė. .

Takamura vėliau man pasi
sakė, kad yra atvykęs iš vidu
rinės Japonijos, nedidelio Ron

do miestelio. Jo tėvai kitados 
buvę turtingi ir gyvenę Tokyo, 
sostiniam mieste, bet dabar 
jie turį daugiau vaikų negu 
pajamų jiem išmaitinti. Tai ga
lima buvo spręsti iš Takamuros 
elgsenos. Jo negalėjai sutikti 
jokiame studentų pobūvyje, 
pasilinksminime, sporto šven
tėje, į kurią mes visi urmu 
sugužėdavome. Takamura, at
rodo, nieko bendro neturėjo 
nė su savo tautiečiais, kurių 
dar keletas mokėsi mūsų uni- 
vesitete. Jis gyveno ir dirbo 
vienišas.

Takamura gyveno padebe
siuose, po pačiu stogu dvide
šimt penkių aukštų namo. Ten 
turėjo išsinuomojęs kambarėlį 
iš dailininko. Tiesą sakant, tai 
nebuvo kambarys, o nedidelis 
sandėliukas, prišlietas prie 
atelje, palėpėje. Dailininkas 
juo nesinaudojo ir užleido Ta- 
kamurai už nedidelį atlygini
mą. žiemos metu jis čia kale

no dantimis, baltais it sniegas, 
nes patalpa buvo nekūrena
ma. Aš tai patyriau, karta jo 
paties užsikviestas. Tačiau nie
kam dėl to jis nesiskundė ir 
niekada jo nematydavai apniu
kusio dėl tokios savo dalios. 
Takamura visada švietė šaltu 
giedrumu, nors galima buvo 
spėti, kad jis nevisada ir pri
valydavo iki soties.

Kartą paskaitos metu, man . 
sėdint šalimai, iš jo knygos pa
biro lapai. Padėdamas juos 
rinkti užtaikiau ant čekio. Su
pratau, kad jis buvo iš tėvo, 
prisiunčiamas kas mėnuo. Aš 
nustebau ir papurčiau galvą.

— Takamura, — tariau jam 
baramai, — iš tų pinigų galė
tum bent geresnį kambarėlį 
susirasti, šiltą, su židiniu. Ir 
valgiui užtektų daugiau negu 
išleidi. Aš negaliu suprasti...

— Tai tiesa, Alfredai. — 
pritarė jis man, imdamas čekį 
ir,savo plonais pirštais jį lenk
damas taip atsargiai, lyg tai 
būtų dužtamas daiktas, ir dė
damas vėl į knygos aplanką; 
jis nei kiek dėl mano pastabos 
neužsigavo, bet pastebėjo: — 
Yra dalykų, kuriuos sunku iš
aiškinti tam, kas jų pats neiš
gyveno. Manęs gali nesuprasti.

Nebuvo prasmės teirautis, 
kas vertė jį taip skurdžiai gy

venti, kai čekis buvo čia pat po 
knygos aplanku. Žinojau, kad 
savo širdies man neatskleis, 
nes buvome dar mažai pažįsta
mi. Aš tikrai galėjau jo nesu
prasti, nors tikėjau, kad jis 
turi rimtą pagrindą tėvo pini
gų lengvai neleisti. Bet mane 
labai nustebino kita jo paslap
tis.

Vieną šventvakarį, neturė
damas ką veikti, slampinėjau 
Londono gatvėmis. Netoli Pic- 
cadilly cirko, kur žmonių bū
va nemaža spūstis, kai pasitai
ko kuri šventė, vos neužlipau 
ant vaikėzų būrio. Jie buvo su
sėdę tankioje eilėje. Vieni iš 
jų plušo apie blizginamus ba
tus, kiti balsu šaukė praeivius 
sustoti. Mano akys pagavo ne
didelį, tylų berniuką su už
smaukta ant akių kepure. Šir
dyje toptelėjo, pažinus Taka
mura. Dabar aš supratau, ko
dėl jisai šventėse pradingdavo 
iš mūsų universitetinio miesto 
ir pagrįždavo tiktai paskaitom. 
Negalėjau patikėti, kad pinigo 
godumas būtų vertęs jį tai da
ryti, ką mielai darydavo kiti 
azijatai. Čia turėjo būti kuri 
kita priežastis, jeigu jis savo 
akis giliai dengė kepurės ma- 
tiku. Švilpaudamas nusukau į 
šalį tarsi jo nematęs.

Po kelių dienų Takamura

pakvietė mane jį aplankyti. 
Man įėjus į mažą jo kambarėlį, 
jis žemai japonišku papročiu 
nusilenkė, pakvietė prisėsti ir 
tarė:

—Esu labai dėkingas, kad 
aną vakarą praėjote " pro šalį, 
it būčiau visai nepažįstamas. 
Prašyčiau apie tai niekam nesa
kyti. Aš nežinau, ką pamanytų 
universiteto vadovybė sužino
jus, kad laisvalaikiu batus ki
tiem šveičiu. Man būtų labai 
skaudu, jei tektų po penkių 
semestrų palikti universitetą 
ir grįžti namo be medicinos 
daktaro laipsnio. Ar galiu tave, 
Alfredai, prašyti niekam to ne
pasakoti ?

— Suprantama, Takamura, 
— apraminau jį, — iš manęs 
niekas nė žodžio neištrauks. 
Bet, vardan Dievo, kam save 
taip vargini ir gyveni it elge
ta? Taip gyvendamas ir be to 
pdSalinio uždarbio galėtum ge
rą sumą atidėti iš tėvo pinigų.

Takamura linktelėjo man 
pritardamas, tačiau jo veidu 
perbėgo nežymus šešėlis. Jis, 
matyti, kažką mąstė ir su sa
vim kovojo. Kiek nušvitęs, jis 
man tarė:

— Aš žinau, kad neturiu jo
kios teisės jus žodžiu surišti, 
bet prašyčiau niekam nesakyti 
ir to, ką papasakosiu. Nevisi

tai gali suprasti. — Pakėlęs 
galvą ir pažiūrėjęs man tiesiai 
į akis, jis paklausė: — Alfre
dai, ar tu turi seserį?

— Keistas klausimas, Taka
mura, — atsakiau aš jam. — 
Aš turiu dvi seseris. Vyresnio
ji, Kitty, yra jau ištekėjusi ir 
augina žavią dukrelę; jaunes
nioji, Silvija, netrukus sulauks 
šešiolikos metų. Bet kam to 
klausi?

— AŠ dabar žinau, — kal
bėjo Takamura, — kad mane 
•suprasite. Jūsų sesuo Silvija 
turi beveik tiek metų, kiek jų 
turėjo Harumi, mano vyresnioji 
sesuo, kai buvo mūsų šeimoje 
nuspręsta, jog aš turiu eiti į 
aukštuosius mokslus. Prašau 
sėstis kiek patogiau, čia ant 
žemės ... Ne, palikite kėdėje, 
jūs kitaip įpratę ... Mano kal
ba truks kiek ilgiau, kad viskas 
paaiškėtų.

Takamura atskleidė savo pa
slaptį tokiu pasakojimu.

★
— Mano tėvai yra kilę iš 

samurajų, — pabrėžė Takamu
ra. — Europoje jūs sakytumė
te — iš riterių, kurie kuni
gaikščiam tarnavo ir buvo di
džioje pagarboje laikomi, ži
noma, tai buvo viduramžiais, 
su legendomis, pilimis ir tar
pusavio karais. Japonija čia ne

daug kuo skyrėsi nuo Europon, 
nebent skirtingais savo papro
čiais. Jie ir dabar Japonijoje 
nėra išnykę. Sakysime, jums 
sunkiai gali būti suprantama 
visagalė tėvo valdžia šeimoje, 
ir dar tokioje šeimoje, kaip 
mūsiškė, kuri dėl savo-senos 
ir garbingos praeities dar dau
giau tų papročių paiso. Tiesa, 
nauji laikai neša atmainas, bet 
jos labai pamažu tesiskleidžia, . 
ypač šeimų tradicijose, kurios 
reikalauja visiško vaikų nusi-J 
lenkimo tėvo valiai. Aš nesa
kyčiau. kad tai prasta. Mūsų 
šeimos yra labiau savyje suau< 
gusios negu Europoje...

— Taigi. — tęsė Takamura 
toliau. — aš užaugau samura
jų šeimoje. Mane ir seserį 
Harumi tėvai auklėjo taip, 
kaip senolių papročiai reikalą1 
vo. bet mokė mudu ir to. ko 
Europoje mokoma. Harumi 
lankė vidurinę mokyklą Tokyo. 
Ji buvo labai žvali ir. gabi 
mergaitė, mokėsi labai gerai, 
norėjo toliau studijuoti fiziką ir 
matematiką. Aš mokiausi irgi 
toje pat mokykloje, tiktai vie
na klase žemiau. Mudu kartu iš 
namų išeidavome ir kartu par
bėgdavome. žinoma, siausdami, 
patenkinti ir džiugūs* Bet vieną 
dieną...

(Bus daugiau)



KARŽYCIS BUVO IŠDUOTAS

Generolas Almond atsakė:

CONNŽINIOS

pas savo

Chica£<>' III

HELP W. MALĖ

BRICKLAYERS
WANTED

masonry job
BUS Jūra pažįstamų

Oran-
3 me-

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS dabartinė bažnyčia. Vaizdas nuo kapiniu. 
Nuotr. kun.

lietuvis 
palikęs

2 sūnus.

tradicijų. Praeitį čia saugojo 
tik ištiki įsi balta bažnyčia, lyg 
tas domininkono apsiaustas, 
Bet ir ta 1896 rp. gegužės 17 d.

kilus gaisrui, per dvi vehn>

• Vokietijos LB Kraite Val
dyba liepos 21—23 Vasario 
16 gimnazijos patalpose kvie
čia apylinkių pirmininkų ir se
niūnų suvažiavimą, pirmą tokį 
Vokietijoje.

Vienuolyno vieton Įkurtoji 
parapija jau neturėjo senų

mokėsi 
broliai 

jaunimo 
300 mo- 

19 am-

Tą istoriją iš tamsos ištrauk
damas, Julius Epštein sako, 
kad jokis amerikiečių laikraš
tis savo laiku apie ja neparašė 
nė vienos eilutės. O ji rodo — 
sako autorius, kaip

žemai nukrito mūsų moralė 
pokariniais laikais, kad driso- 
me išduoti mirčiai savo ginklo 
broli,

kaip tai buvo pasielgta su 
“Apeninų karžygiu".

Jeigu Niurnberge buvo nu
teisti naciai karo kaltininkai, 
tai autorius reikalauja, kad 
ir ši bei kitos panašios istori
jos būtų ištirtos, ir amerikie
čių tauta atsiribotų nuo jų kal

tininku. M.

Toje gimnazijoje 
Daukantas, Valančius, 
Juzumai ir daugelis 
(kasmet būdavo apie 
kinių). Jie ir sudarė 
žiaus šviesuomenę, kuri nutie
sė kelius į tautinį atgimimą.

Sena gimnazijos tradicija 
pasiliko ir apylinkės žmonėse, 
kurie pamėgo savo vaikus leis
ti į mokslą. Taip nuo senų lai
kų iš Kalvarijos nuolat kilo 
naujos inteligentų kartos.

Aplink vienuolyną spietėsi 
nemaža amatininkų.

Iš jų plačiausiai išgarsėjo 
medžio raižytojai. Spėjama,

Žurnalistas Julius Epštein 
prieina prie kariuomenės ar 
Kongreso archyvų ir juose su
randa jaudinančios medžiagos. 
Dabar laikraštyje “Sontags- 
blatt Staats-Zeitung und He- 
rold” jis aprašo vieną senato 
vidaus saugumo komisijos ap
klausinėjimą, kur

kalbama apie žmogų, vadina
mą Tinio; jis populiariai kita
dos buvo vadinamas “Apeninų 
karžygių“, ir Įam buvo suteik
tas Amerikos garbės ženklas.

buvęs
Clintone ir

buvo šv.. Domininke -altorius 
su dideliu paveiksiu, šventasis, 
pasidėjęs storas knygas, su 
plunksna rankose, žvelgė kaž
kur į tolį, lyg įsiklausęs, ar ne
išgirs brolių žingsnių, jiį gra
žių vakarinių maldų. 250 me
tų jie giedojo šventojo garbei, 
sakė ugningus pamokslus, 
tramdė eretikus, vedė žmones 
į atgailą. Dabar visa tai tik 
praeitis. Tai tolimi žingsniai, 
kuriuos nori šventasis išgirsti 
ir surašyti į knygas.

Archyvuose dulkės nugulė 
jų vardus ff darbus. Kai nupū
ti jas, kai ištiesi prieš saulę, 
lyg senose vėliavose pamatai 
ryžtingus veidus, plačius mos
tus ir prasmingus jų darbus.

• Vytautas Vitužis, atvykęs 
iš tremties ir nuo 1951 metų 
dirbąs firmoje “Sargent 
Company”, gavo 200 dol. do
vanų už jo pasiūlymą pagerinti 
tekinimo darbą. Jam teko pati 
stambiausia dovana. V. Vitu
žis yra našlys, turi du sūnus, 
kurių vienas tarnauja JAV 
aviacijoje Aliaskoje, o kitas 
mokosi COnnecticut universi
tete.

• Petras čipokas, direkto
rius ir iždininkas “Progressive 
Building and Loan” ir taip pat 
pirmasis vicepirmininkas 
“American Sąyings and Loan

O Londone birželio 10 įstoig 4 
tas pavergtųjų tautų koauter 
tas kovai už laisvę. Komitetai! 
Įeina atstovai Albanijos. Bul
garijos. Čekoslovakijos. Esti- . 
jos. Latvijos. Lietuvos. Lenki
jos. Rumunijos ir Jugoslavijos. ’• 
Lietuvių delegaciją sudaro 
Bajorinas. Vilčinskas ir 2y- 
mantas.

Institute” Connecticut sky
riaus, gavo 1955 metų Mer- 
cersburg stipendiją (scfiolar- 
ship). P. čipokas su savo žmo
na ir 2 sūnumis gyvena 
ge. Praėjusiame kare jis 
tūs tarnavo jūrininku.

“AIR CONDITIONEK” padėliui. A. C. Richafdson. (k->. IKinois 
universiteto profesorius demonstruoja jo išrastas pneumatines ply
tas”, kuriomis.. galima pridengti didelį pasėlio plota ir išlaikyti vie
noda temperatūra.

DARBININKO PIKNIKAS / 
įvyksta Kapos 17, sekmadienį, ' 
Brockton, Maga. Romuvos par
ke. Bus įdomi ir labai įvairi 
programa nuo 1 vai. po piety 
iki vėlumos, tokiam gros Žy^’ 
mus Eddie Martin orkestras. 
Bus visokių valgių, gėrimų, pa- - 
marginimų, juokų, šokių ię ; 
sporto. Galima užtikrinti, kad 
visi — jauni ir seni — bus pa*'' 
tenkinti. Taip pat visi, kurio 
atvyks į pikniką, turės progą 
laimėti įvairių dovanų virš 275 
dol. Rengėjai mielai kviečia 
visus lietuvius, visus Tėvų 
Pranciškonų rėmėjus ir Darbi
ninko skaitytojus dalyvauti 
piknike ir paremti katalikiško* 
spaudos darbą. Iki pasimatymo 
Romuvos parke liepos 17!

daugybė garbingų svečių ■ apstu muzikos ir dainų ■ gausybė laimimų dovanų
DIENOS ISKILMRS: 11:00 vai. šv. Mišios, pamokslas, procesija

1:00 vai. pietūs ir pikniko pramogos
4:30 vai. mergaičių stovyklos užbaigimo programa

PROGRAMOJE DALYVAUS 100 lietuvaičių ir tūkstančiai lietuviškos visuomenės. LAUKIAME IR TAMSTOS, LAUKIAME VISŲII!

TEUEPHONE.-
DEARBORN 24819 

TOPLACE 
HELP WANTED AML 
ASK FOR AD TAKEB

Lietuvių Susiartinimo Šventę 
PIKNIKĄ

• Pranas Andriukaitis, 
stambus farmeris 
namų savininkas New Havene, 
nuo širdies smūgio mirė Flori
doje. Palaidotas iš šv. Kazi
miero bažnyčios. Nuliūdime 
paliko 3 sūnus. 6 dukteris, 19 
vaikaičių. Andriukaitienė mi
rė kiek anksčiau. Abu jie bū-

Pernai lapkričio 23 senato 
vidaus saugumo komisija ap- 
klausinėjo gen. Edward M. Al
mond. Senatorius klausinėjo 
apie komunistų infiltraciją vy
riausybės Įstaigose ir staiga 
klausia:

“Ar tamsta pažinojai žmo
gų, vardu Tinio?”

Gen. Almond, buvęs 92 ame
rikiečių divizijos Italijoje ko
mendantas. atsakė:

“Taip. Tinio buvo klajoklis 
iš Turkistano. Jis vadovavo 
partizanų kuopai. Jis atvyko į 
Italiją ir buvo priimtas vieno 
iš mūsų divizijos pulkų. Ne
trukus jis pagarsėjo kaip pati
kimas patrulių vadas. Dažnai 
Tinio patruliuodavo fronto 
ruožuose, kuriuose nebuvo jo
kios reguliarios kariuomenės. 
Jis buvo tarp mano dešiniojo 
sparno ir Braziįįjos divizijos. 
Jis atlikdavo taip puikiai savo 
uždavinius, kad pagarsėjo vi
soje divizijoje. Kad parodytu
me jam savo dėkingumą, su
teikėme jam ypatingą garbės 
ženklą.

“Karas Italijoje jau buvo 
baigęsis. Vieną dieną 1945 ma
ne užklausė generolo McNar- 
ney štabas, kur yra Tinio. Juo 
domintis Sovietų repatriacinė 
komisija, atvykusi i Italiją.

“Aš Įsakiau paieškoti, kur

ROBERT E. McKEE 
<š»:xkral covntArnML 

’•'* Trx*» «t. (g r*-

O tik pajuodę mūrai
mėįe nąvoje Įkaul bfcvo tsęfeą'nu^yUa ar Taip jptrmes mišios prasidėda- 

lęs vo. vidurnaktį 12 v? ir eidavo 
Jų iš eilės. Paskutinės buvo 12 

vidurdienį. Kiekvieną dieną 
buvo* iškilminga votyva, suma. 
Pamaldose ypatingą dėmesį 
skyrė giedojimui. Tėvų, brolių 
ir tarnų choras giedodavo vi
sas maldas, litanijas, egzekvi
jas, mišparus.

Nuo 19 a. vidurio rusai pra
dėjo uždarinėti vienuolynus.

Į Kalvariją sugabeno įvairių 
uždarytų vienuolynų paliegu
sius kunigus. Pagaliau ir čia 
susiaurino teises ir 1889 m. vi
sai * uždarė. likusius tėvus iš
gabeno Agluonon, Latvijon. 
Palikę naujai Įkurtai parapijai 
tik 33 dešimtines žemės, visa 
kita — miškus, pievas, malū
nus, — atėmė ir atidavė

Surdegio stačiatikių vienuo
lynui.

Tai, ką žemaičių vyskupai 
šimtmečiais krovė ir saugojo 
kaip savo turtą saviem žmo
nėm, po 250 metų rusai jėga 
išplėšė ir panaudojo visai ki
tiems tikslams.

Tai buvo skaudžios ir liūd
nos dienos. Verkė žemaičiai iš
leisdami baltuosius tėvus, ver
kė, nes naktis dar buvo didelė 
ir vargas sunkus.

“Žinau, kas buvo vyriausias 
viršininkas. Tai buvo gen. Mc- 
Narnev”.

vo pavyzdingi šv. Kazimiero 
parapijos nariai ir išaugino 
gražią šeimą.

• Kun. Vyt. Bitinas, atvykęs 
iŠ Romos, svečiuojasi 
seserį Samulienę.

• Juozas Naimo, 
krepšininkas, mirė, 
nuliūdusią žmoną ir 
Palaidotas iš šv. Marijos baž
nyčios šv. Agnietės kapinėse.

• Sofija Vaičaitienė, gyv. 
313 Grąnd Avė. paskyrusi šv. 
Kazimiero parapijai 1.500 dol. 
auką, yra susirgusi. Prašoma 
pasimelsti už jos sveikatą. (X.)

Iš ugnies išgelbėtas stebuk
lingas Dievo Motinos paveiks
las, daug brangių bažnyčios in
dų ir drabužių. Tačiau liepsnos 
palietė biblioteką 'ir sunaikino 
visą rankraščių, dokumentų 
skyrių. Ugnyje žuvo ir bran
gus šv. Domininko paveikslas, 
apklotas aukso ir sidabro plok
štėmis, apsagstytas brangak
meniais. Tvirtai jis laikėsi sa
vo altoriuj, ir jokia jėga nega
lėjo jo išplėšti. Lyg apraudo
damas savo ištremtus brolius, 
apverkdamas ilgus amžius, ku
riuos prastovėjo vienuolių glo
boje, jis pasiliko ištikimas pra
eičiai ir žuvo ugnyje.

Likę pajuodę mūrai vaiduok
liškai šmėkščiojo, ir žmonės, 
suplaukę į tų pačių metų at
laidus, rado skausmą ir liūdesį. 
Vėl visų žemaičių aukomis 
bažnyčia per 10 metų buvo at
statyta dar didesnė ir dar gra
žesnė. >

Praeities prisiminimui įkėlė 
naują šv. Domininką. Bet jis 
jau buvo^ svetimas šiai aplin
kai. Todėl jis ir žvelgė Į tolį, 
lyg laukdamas, ar neateis jo 
baltieji broliai. Daug kartų že
maičiai caro laikais rašė pra
šymus, kad vėl sugrąžintų vie
nuolius ir atidarytų girhnaziją, 
bet carų ąusys buvo kurčios.

(Bus daugiau)

jis yra. Pasirodė, kad jis tebė
ra su savo draugais 370 mūsų 
pulke. Pakalbėjau su pulkinin
ku, kad jis painformuotų Tinio 
apie Sovietų komisijos norą jį 
matyti. Po kelių dienų pulki
ninkas man pranešė, kad Tinio 
labai susijaudino, patyręs apie 
Sovietų domėjimąsi* juo. Aš 
nežinojau, kas jis buvo savo tė
vynėje ir ką ten buvo veikęs. 
Mes to ir neklausėm jį. Mum 
užteko, kad jis buvo puikus 
kovotojas mūsų pusėje.

“Po kelių dienų gavau įsa
kymą, kad išduočiau Tinio ru
sam.

Įsakymą turėjau vykdyti pil
nai žinodamas, kad išdavimas 
jam ir jo visai partizanų gru
pei. kuri buvo su juo išduota, 
reiškia tikrą mirtį.”

šioje vietoje generolą per
traukė šen. Welker:

“Ar galite suminėti vardą 
viršininko, kuris jum įsakė iš
duoti Tinio ir jo partizanus 
rusąm?

Domininkonus
1637 metais pasikvietė vysk. 
Jurgis Tiškevičius. Buvo tai 
pirmasis domininkonų vienuo
lynas žemaičiuose. Pats vysku
pas be turtų dar jiems pastatė 
didesnę bažnyčią ir vienuoly
ną kairiam Varduvos krante. 
Po jo atėję kiti žemaičių vys
kupai šios vietos nebeišleido iš 
akių. Didelėm aukom ją stipri
no Kazimieras Pacas, Jonas 
Zgerskis, Aleksandras Gonti
nis ir Antanas Tiškevičius 
(1740—1762). Šis, prisiminda
mas savo giminę, vyskupą Jur
gį, plačiai atidarė vyskupijos 
iždą. Jis pastatė didelę medi
nę bažnyčią su 24 altoriais.

1783 m. domininkonai ėmė
si patys statyti dabartinę baž
nyčią, mūrinę. Sudėję milži
niškus pinigus, per 40 metų 
ją baigė ir 1824, sugriovę se
nąją, Įsikurdino naujojoje. t

Puošni ir didelė tai buvo 
bažnyčia. Prie jos greit pasta
tė ir mūrinį vienuolyną.

Domininkonai daugiausia 
pamokslininkavo, važinėdami 
po visus žemaičius. Kiti, liku
sieji namuose, rūpinosi švieti
mu ir kultūra.

Jau 1644 metais įsitaisė pra
dinę mokyklą, kurioje veltui 
mokė vaikus. 1803 m. atidarė- 
keturklasę gimnaziją, vėliau 6 
ir 8 klasių. Gimnazija turėjo 
gerą vardą, bet ją 1836 metais 
liepos 17 d. rusai uždarė, tur
tą ir archyvus išgabeno į Vil-

vjsą -eflę medžio « 
graviūrų buvo įva 
toros mušėjuose.

Pats vienuolynas nuo seno 
domėjosi literatūra.

Štai 1750 m. Vilniuje išleis
tame “Pėdelyje miros” randa
me ž. Kalvarijos domininkonų 
giesmes (Vėl man bėdos nuliū
dusiai, Sveikas garbės vertas 
medi ir kit). Rašė pagal anų 
metų madą odes ir jas skyrė 
vyskupui Tiškevičiui. Nėra tai 
skambančios eilės, bet jos vis- 
tiek liudija jų nuotaiką, ir pa
kilumą.

Kalvarijos domininkonai iš
vertė ir garsią giesmę apie 
“Smertį" ir 45 psalmę. Abi tas 
giesmes jų verstu tekstu gie
dojo .-šimtmečiais, o giesmė 
apie* “Smertį" įėjo į Valan
čiaus kantičkas ir pasiekė mū
sų laikus.

Savo vienuolynan sutelkė 
nemaža knygų, surinko įvairių 
istorinių rankraščių, apskritai 
domėjosi mokslu. O kiti sura
šė storas pamokslų knygas, iš
leistas 19 amžiaus viduryje.

Uždaram vienuolyne nusi
stovėjo ir savos tradicijos.

Ilgą laiką buvo 24 tėvai, vė
liau 12,10. Turėjo jie tokį pa
protį — kasdien prie didžiojo 
altoriaus laikė giedotas mišias.

• Veterinarijos akademiją 
Kaune baigusiųjų diplomus 
pripažino JAV Veterinarijos 
Draugija (AVMA). Tai lietu- 
viams veterinoriam duoda ga- ...>?■ 
limybę kurtis bet kurioje Ame- 
rikos valstybėje, kurios reika- || 
lauja tos draugijos pripažini- ||| 
mo. Prieš 3 metus tokį patV’aš 
pripažinimą suteikė atitinka- 
mos JAV valdžios ištaigos.

■

• Lietuvaičių Seserų Institu- /-p 
to lituanistiniai vasaros kursai, p? 
antrieji P eilės, šiemet vyks’ 
Brocktone. Nukryžiuotojo Jė- pį 
zaus seserų vienuolyne, liepos
23 — rugpjūčio 1. Pagrindinė 
kursų tema? “Lituanistika JAV 
lietuvių pradinių mokyklų 
aukštesniems skyriams”. Pas- “ 
kaitas sutiko skaityti prof. A. 
Salys, dr. M. Gimbutienė, A. 
Skrupskelienė. Pr. Paufiuko- 
nis. M. Avietėnaitė. A. Sužie- 
dėlienė. prof. Iz. V ašy liūnas, 
V. Kulbokienė, dail. J. Vizgir- 
da. S. Mantautienė. S. Sužiedė
lis; spalvotus vaizdus iš Lietu
vos rodys kun. V. Martinkus, 
lietuvių dainas ir šokius pa
vaizduos I. Eivięnė ir S. Kuci- 
nienė. Kursų metu numatyta 
dar pačių seserų atliekama 
programa, susipažinimas su 
“Alkos" archyvu, kursų užbai
gimo aktas Putname ir k. Kur- 
sų pravėdinau rūpinasi sesuo 
Imelda. C. J. C. . !
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DARBININKO PIKNIKAS
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Sekmadienį - Sunday, Liepos-July 17,1955 
ROMUVOS PARKE

Howard Street and Claremount Avenue

Brockton (Montello), Mass.
PASKIRTA$275°o

DOVANOMS

MUZIKA

EDDIE MARTIN
IR JO

Casa Loma Orkestro

VISIEMS LAISVAI!
Pasilinksminimas

Tautiški šokiai
Square šokiai

Beno koncertas
Žaidimai ir dovanos 

Geras maistas
Atsigaivinimas—Pramogos

Kiekvienas laukiamas — Bus pramogos nuo 1:00 iki 10:00 P. M.

STUDEBAKER. .
SO MUCH BETTER MADE . . . 

WORTH MORE WHEN YOU TRADE!

Kibart Motor Sales, inc.
235 No. Main Street. Brockton

KETVIRTIS & CO.

TELEVISIONS
RADIOS
JEWELRY
DIAMONDS
WATCHES
APPLIANCES

379 West Broadway 
South Boston

Tel. ANDREW 8-4649

Your savings are safe, your mcney available when you vvant. at the

Brockton Savings
BROCKTON’S OLDEST AND LARGEST

SAVINGS INSTITUTION Bank
443 Belmont St. • Opposite Fair Grounds 
One North Main Street • At Court Street

Your Savings
HERE

INSURED
IN FULL

2
Compiete 

Banking Offices 
Ūse Either 

or Bot h

Open Every Friday 
until 6. P- M.

rhree extra hours 
for Your Banking 

convenience

• Savings Accounts
• Mortgage Loans
• Personai Loans
• Collateral Loans
• FHA Repair Lcans
• Vacation Club
• Christmas Club
• Safe Deposit Boxes
• Register Checks
• Travelers Checks
• U. S. Savings Bonds

and
• Savings Bank

Life Insurance

FOR THE BEST IN:

Delicatessen
Groceries
Beer and Ale
Finest Wine

CALL: “DUGGEY”
TEL.: 649

Duggey's Package Store
’ 6 ARTHUR STREET ‘ MOTELLO

YES' “DUGGEY " WILL DELIVER

TEXICO SERVICE 
STATION

SPECIALIZING IN 
GENERAL REPAiRING 

MOTOR TUNE UPS 
WASHING POLISHTNG 

LUBRICATION 
ROAD SERVICE 

TIRES & ACCESSORIES

Casey's Service Station
586 No. Main Street, 1 ior tello

FRANK KAŠĖTA—C A/i.ER

Tel. 5991

TELEPHONE — BROCKTON 3368

WAITT FUNERAL HOME
SERVING BROCKTON

and
SURROUNDING TOWNS

EDWARD J. WAITEKUNAS 
Director

30 Emerson Avenue. Brockton 7. Mass.-

To seri'e i/ou u'ith floteers call 
BROCKTON 8-0528

Brockton
Greenhouse & Flower Shop

EDGAR and MONROE STREETS 
BROCKTON. MASS.

V1N SHIMKUS — Proprietor

BU D R IS
MEN'S SHOP
Complete line of 

SLAX — SHIRTS — SUITS

20 AMES STREET 
BROCKTON. MASS.

Tel. 6649

SPECIALISTS IN CUSTOM
TAILORING

irs WARRIS’ FOR FURS

• Quality Sample Furs
• New Ix>ver Prices
• Old Furs remodeled to Capes
• Expert Custom Furriers
• Evenings by Appointment
• Phone 8-1246

VVARRIS' FURRIERS
735 No Main Street. Brockton. Marš

SAVE TIME...

SAVE MONEY!

LET US DO YOUR WASH

Montello Washerette
729 North Main Street 

Montello. Mass.

WET WASH — FLUFF DRY

Prescription
Specialists

WE CARRY A COMPLETE LINE OF 
HOSPITAL AND STCKROOM

SUPPLIES

FOR FAST AND RELIABLE 
SERVICE
CALL: 7730

YOUR PHARMACY
685 No. Main Street. Montello

GEORGE A. VOSE — REG. PHARM.

HOME LOANS
SAVINGS ACCOUNTS

MONTELLO FEDERAL

SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION OF BROCKTON

Telephone 5244

820 North Main Street 
Brockton. Massachusetts

BROCKTON T. V
.Sales and Services
Ali Popular Makes

AL BILUNAS
AL KAZUKONIS

HARRY KAZUKONIS

743 NO. MAIN STREET
MONTELLO

Telephone 8-0794



$T. JOSEPH’t CAMP FOR BOYS

BUS OPPORTUNITY

HOTELER1N

TO' PLACE,

YOUK AD

CANCEL OR CHANGE

SUMMER RENTALS

GLEST HOME

VACATIONS

DISRLAY

NORITE TAIKOS SAVO DVASIAI!

i gį

MIAMI

VARPELI”

LYNBROOK. 2-family, business 
secttoa. S ms up, 4 dosnu stac- 
co & siding gar. 50x120. Walk- 
ing Dfetance to Catholic School 
and Catholic Church. $15,000. 
LY 9-5581.

CAlffB

CALL LO 3-7291

Vitia 
Marie 
Claire 
o Ho Kus w>nas-DOMINICAN SISTERS OF THE 

PERPETUAL ROSARY

šinooi, arti kaL bažn. ir
Norima greitai parduoti, taduu 
$36.000 Dobtas Ferry 3-0303.

ST, FRANCIS CAMP FOR GIRt-S 
Indian Lake, Garrtan, New York 

Oporated by the Franciscan Suterš 
of the Atrmement Aįea 6 to 12 m- 
chisive. Rates $37.00 for two week& 
Swfanming, beeting, arta and craf^s, 
aU types et tod. sporto. For 
Information ivrite: Sister Directress, 
221J4 E. 105th St, New York 29, N.Y.

.... Phone Lehigh 4-3580

BENEDICTINE SISTERS folkmtog their motto PRAY and 
WOBK, invltr you to jota thrm as Religious Teachers. Write to 
St Gertrude’s Convcnt, RHgeiy, Md.

* shannon.vow hotel 
KAST DUBHAM

• Large, Privute Swinuning PooL
• Batbs, Steaven, Good Food.
• Bosetoil and Footbal Field.
• Rooms wtt> or, without meals.
• Three Fu|Į Meals per Day.
• No RtoSC BeUs
• Restaurants en Premises.
Daodng to Mike Flanagan's Oreh.
Radfai Tetariate*. Fishmg. Write for 
Booklet Nrar Catholic Church. , 
JOHN SLEVINjCtty TeL: MO 9-8450

Mr. & Mrs. T. McDonough, 
Owner-Mgt. Pilone 5-9933. ROCKVTLLE CENTRE VTC.— - 

$14300. 8*te» ouiet street, $ bed- 
rooms, *uD riining room. ttvfag 
room, san porėto. Good ennditiaa, 
Needs some redecorating. Near ea-

akrų žemės ir plaukimo basai 
nas. Nepaprastai pigu, $19.000. 
Arti katalikų Įstaigos. Kreipeis 
Į savininką: Kingston 3950. *

- THE STRATFIELD 
"Hotel wM Charm, Tradition"

DAILY SPECIALS
Braakfast ...... 50< to 1.15

DOBBS FERRY. Nepaprastai gra
žus namas ant 1 akro žemės, labai 
patogus gyventi, uždaras ano kita, 
su gražiu reginiu į Hudsouo upe. 
Puikus susisiekimas, arti geros 
mokyklos. Sodyba apaugusi kre
mais, gėlėmis, vaismedžiais. Yra’ 3 
miegam, 354 vonios, didelis gyv. 
kamb, valgomasis, virtuvė, ye-

HOTEL CARUSLE 
219 Fourth Avė, Asbury Park 
Block to Oeetm and Beardwalk 

Single $18 — DbuMe $25 up. 
European Ptan # Free Paridag 

Coffe Shop and* Restanrant 
PB 4-9580

MODERN ACCOMMODATIONS

Wvandank 215 Third Ave- y—™'—™ Asbury Park, N. J.
European Plan. Close to Beach. Ccm- 
fort and eonvenience at k>w cost. 
Walking distance to Catholic church. 
Special June rates. Ownership-Ma- 
nagement. Phone PRospcct 5-9206.

NXVILLE HGT8 IN YONKER*. 
Round Kili Deive — 82AOOO. 

modern 3-bdrm janch completdy 
?ped, on corner lot, in CathoHc 
. See owner-builder at 111 Roypd 
Drive. SP 9-2045.

sas. Mg plovykla, daug kito pato
gume. Aliejum RMomas, prijauk
ins garažas, palto, kambarys 'to
rui. aptvertus. Arti parap. ■■kyfc S 
los ir kat. batnyNoa, BagMto NBO 
RR stoties Ir krautuvio. MnMto J? 
Imi S

GROŽIO SAUONAS.
Queens ViHage, bt prieš 19 m. Pi
gi nuoma, gera sutartis. Gera ap
linka. Vidurinės klasės klientai. 
Varduodama už $1500 geriem pir
kėjam.
TeL: HO 5-9678,

Kam toli keliauti, jei savo atosto
gas ir dolerius galite praleisti

(eomptote) • . . . 900 to 3.00 
Dinnor (compiete) 1.90 to 4.50 

INCUJDING SUNDAYS
THE STRATFIELD 

1241 Mato sCBridgeportConn. 
Phone: FOrest 64321

H. A. Melgard. Manager 
LARE MAHOPAC 5, N. Y.

TeL: Mahopac 0-3400

LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boardwalk - Nėw York Avė. išnuo
mojama. puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, l’-j ir 254 apart, kamb.. 
prie pat okeano. Sezonui arba il
siems metam, žingsnis i kat. bažn. 
ir mok.

Box No. 347, Blairstovvn. N. J. 
“Right <>n oiir own 1 mile lake” 

For booklet or jvjo'rvation call GI 7-8202 
or write dircct to lodg<*.

VACATION OR WEEKEND

VASARINĖ Godffroy, N. Y., 
prie Port Jervis išnuomojama už 
$7© j savaite <$65 sezono metu) 
arba parduodama, 2 miegam., mo<L 
virtuvė, gyv. kamb. ir valgom, jun
giami, 23x17 ploto vonios kamb.. 
uždara sieteliais veranda, patio su 
barbecue, židinys, 156x100 sklypas. 
Mokesčiai $39. Gersi apstatyta. 
Plaukiojimas, žuvavimas, medžioji
mas. Kaina $5.709. Teiraukis pas 
Puma ir Santos, 10 Pennsylvania 
Avė. Malamoms. Pa. prie Port 
Jervis.

VALYKLA ir SIUVYKLA 
Krautuvė geroje aplinkumoje, 
įsteigta priež 30 mėty (Kainos 
nuo $1 JO ir aukščiau). Priei
nama nuoma. Gera sutartis. 
Dirba 5 dienas. Parduodama 
už prieinamą kainą.^

359 We$t 45 Street, 
Cl 7-0663

GRANTTVILUE — Owner liautos 
country: mušt sėli! Cape Cod. 7 
most young; 6 rms. spaee far 
anothar, attaehed gar., nil hL stm. 
doors and windows; venetian bHntb, 
refrigerator, auto, washer and dry- 
er. Cooven. to schooL transp. shop- 
ping. $16A52Jlear CathoMe Sebool 
and Church. By appointmend euB: 

GE 9-5400 — Ext 2101
Mrs. AL. BABIKN

RAŠMENŲ krautuvė Jackson 
Hights. Kartu ir nedidelė už
kandinė. Puiki proga. Parduo
dama su nuostoliu. 1954 buvo 
pajamy iki $40.000.

HA 9-8354.

Prabangus svečiu namas 
moterim ir porom. Tinka 
savaitgaliam ir atost >g >-n 
Kasdien Mišios, erdvi ap
linka. lauke plaukiojimo ba- 

kambariai, privačios 'pilka 
ir vandtu,. Eabai g- r&s 
maistas. Skambink: S»,k!1-» 
River 1-0658. prašyk i.ni'*-r-

Asbury Perk, N. J.
Kambariai užsakomi dienom ir 
savaitėm. RMervacijei skam
binkite JIM COHDOS Prospect 

4-9520.
Atidarė ištisus metus.

EDISON HOTEL
Michigan & Pacific Avės. 
ATLANTIC CITY. N. J.

Near Board Walk. $130 up, Daily, 
Per Person. Running Water Ali 
Rooms. Privalė Bathš. Free Parit
inu. Free Bathing From Hotel. 
Nenr Catholic Churches.
Phone Atlantic City — 4-3621.

BĄRAS & RESTORANAS, 
Quoen$, pramonės vietovėje, 
kaimynystėje • prekyba. Salė 
banketams.

IV 3-6011

RYE. Parduodamas naujas randko 
namas, gražus, 4 miegnx, S plyte
lėm klotos vonios, židinys, burbė 
eue, virtuvė kaip svajonė, tarnai
tei kamK, 3 saulėti ba&onai, gara
žas 2 mašinom, su namu sujungti 
baldai, kak aplinko je. Kaina 35^06. 
nė vieno eente mažiau, geras JL 
simokėjurtas. Apžiūrėti savaitga
liais arba kiekviena vakaru. 140 
Apawams Avė. netoli Forest Avė.

TeL: BYe 7-0185

HOTEL 
SUMMERFIELD 

Nauja vadovybė
• Naujai atremontuota • Pa
togi vieta biznio žmonėm
• Geras maistas • Prieina
mos kainos. Žingsnis nuo ka- 
taliky bažnyčios. Atvira ištisus

INGING PINES
Highland Lake, SulUvan Co, N. Y. BarrpviUe 2609 
Tarp pušų, didelė pievelė, šaltas ir šiltas vanduo kamb., 
visų rUšių sportas, žaidimai, ping pongas, laiveliai, mau
dynės, žukiavimas, privatus dokas, puikŲs namų valgiai, 
arti kat. bažn. Kainos $38 — $43. Prašyk inform. “L”.

ELLENVILLE. Parduodamas 7 
kambariy namas su garažu, ku
rio viršuje yra butas. Yra 10

HEMP8TEAD VICINITY f 
Bargain! Asking $15,750.. Brfck, 
fietdstone, 3 B R, garage, oil, neto 
w-t-w carpeting, finehed baeemedL 
laundry, many extra^ Large land- 
scaped plok near Catholic achool and 
Catholic church. Owner. IV 1-7974.

CASINO ARCADE
“Pramogos visiems” 

Jodinėjimas — “Pasaulinis gol
fas” ir Howard Johnson geram 
maistui

Ride the Trams!
On the Boardwalk.

• PROGA!
Automobiliu taisyme dirbtuvė, 

60x100 sklype, 2 gace pompos, pi 
nai įrengta, duoda geras pajams 
parduodama už $6500, savinink 
atsigulus ligoBtaėje. Jei esate g 
ras mechanikas, nepraleiskite ši 
retos progos.

VI 7-8591 
nuo 8 iki 1 vaL ir nuo 9:30 P. J

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

Puikūs ksunb. Sportas, TV, vokiški-vengriški vaisiai. Savo tar
mes produkk Laisva transportadja i stoti ir atari. Gražioje kal
voje, rami poilsio vieta. Kaina nuo $32 sav. Šovininius

Moor and Hobd

PATCHOGUE. 7 kamb., 2 vo
nios. 3 miegam. Taip pat 5 
kamb.. 2 vonios, visi patogu
mai abejuose namuose. Arti 2 
parapijos ir Seton Hali, gražus 
ežeras. 85 Newman St, Pat- 
chogue, L. I.

PA 3-1829J

HILLSIDE ACRES' 
MILANVILLE, PA. 
Beachlake 24 R 25 

On Delaware River. Modern, 
hot and cold running water in 
rooms; excellent food, family 
stylę. Kome baking. Own farm 
products. Recreation hall, afl 
sports, RR and churches near- 
by. Inspection invited: $29 
wkly. Also, modern house- 
keeping cottages to rent; $200 
Season. Booklet.

Naujoje vadovybėje 
Muzika keturių kolegijos aukli 
Skanūs sandvičiai. Jums patinka! 
gėrimai. Vilias 6-5890.

Bay Shore Road & Florida Avė. Miami Beach, N.

HOTEL MELROSE, 
Sav. Albert Marraradni

AtnerHdeUSkM pta—o — tS kamK, pri
vati maudynė. Spec. kainos savaitėm, j- 
skaltant stetaddtagu melsta mVsu žy- 
mhun restotaBa Blskss su pūse nuo pa
mariu, laisvas pastpurlilnĮmas Arti kak

MAHORAC - WINTERMYR
Bullet Hole Rd., 2 naujos 4 
kamb. kabinos, naujai apsta
tyti, elektrinė virtuvė, moderpi 
vonia, sieteliais dengta terasa 
su griliu. Arti kat. bažn.

GE 9-6200
(Miss Thompson) 

GE 5-4894
(ąfter — P. M.)

GREGORY’S 
WASHINGTON BEACH HOTEL

Phone Barryville 2145 Yulan, N. Y.
Kas metai vis geresnis. Art. katalikų bažnyčia. Klausk
inform. “L”. Frank and Milda Gregory

vė, vonia, vario vamzdžiai, so
das. tik žingsnis i kat įstaigas. 
Kaina $16.000.

PR 5-7149

Vieta pasiekiama per 2 valandas lėktuvu, per 6 valandas 
automobiliu arba per naktį traukiniu.

Tai rami pasaulinių rekolekcijų vieta, kur galite 
veikti ką norite. Labai geras valgis.

Savaitei asmeniui $35. Kviečiamos ir poros.
Rašykite: Father Luke, Dept “L”, Monastery Kili, 

HttsfieM, N. H.

123 SOUTH ABKANSAS AVENCE 
ATLANTIC CITY, N. J.

One JUnlf Block frem Beach 
$38 per week į $6A> per day 

$45 per week — Prtvate Bath 
With Bath, 2 or More in' Boom, 
Mlth Meals. Bunning Water in Ali

Beems. Near Catbolie Church.

ŠKOTIJA
$v. Kazimiero draugijos me

tinė išvyka birželio 19 buvo 
suorganizuota į Cirvan mieste
lį, rytinėje Škotijoje, prie jū
ros. Važiavo 8 didžiuliai auto
busai — 4 iš Glasgowo ir 4 iš 
Lanarkshire provincijos. Išvy
kos dalyviai Girvan pasiekė 
apie vidudienį ir sustojo prie 
šv. Juozapo parapijos bažny
čios. čia yra nemažas seserų 
juozapieęių vienuolynas, vaikų 
prieglauda ir aukštoji mergai
čių mokykla. Nedidelė bažny
tėlė buvo pilna lietuvių. Kun. 
J. Gutauskas, Škotijos lietuvių 
klebonas, augo jo mišias ir pa
sakė pamokslą. Bažnytėlėje 
nuaidėjo lietuviškas “Pulkim 
ant kelių”.

Po pamaldų kai kurie pieta
vo Queen Victoria viešbutyje, 
kiti nuvyko tiesiai į pamarį, 
čia vėl visi užkandžiavo, vaikš
tinėjo, ilsėjosi iki grįžtant na
mo.

Oras šį kartą buvb gražus ir 
šiltas, nors ir nesaulėtas. Tiek 
pereitą vasarą, tiek ir šią pas 
mus, Škotijoje, saulė ir šiluma 
beveik ntžinoma.

J. Butkevičius

MES STATOME BETKUR, TAIP 
PAT ANT 

JCSU NVOSAVALTS SKLYPO 
visokio stiliaus namus pagal 

Jūsų pasirinkfana 
ir atliekame visų rūšių statybos 
darbus. Taip pat galime padėti ui- 
baigti Jūsų narna ir sutaupyti $$$ 
Turi 14 prizus laimėjusių moMiė 

Kainos nuo $6.495
Mažos išsimokėjimo ratos. Jūsų 
sklypas atstoja {mokėjimą iš anto 
to. Nėra geresnės statybos jokia 
kaina. Reikalaukite pilnos informa
cijos -apie mūsų planų ir nemoku
mas brošiūros “L” 50. į - ■'&

Pavyzdžius galima pamatyti
kasdien

AMERICAN HOME -Į
Construction Co. Ine.,

19 Maln SL, White Plains, prisi 
N. Y. C. stoti. WHite Plains 8-8300. 
Jericho T-pe Smithown Foitat 

8-9000
TeL: MU $-3410 

Visas 24 valandas kasdien.

SUNSET VIEW LODGE 
HIGHLAND LAKE, N. Y,

Beautifully located on lake. Largo, airy rooms. Hot and cold running v 
Excenent food, aU tome cooklnj.

BOATING - SWXMMDfG - FI8HING - 8HUFFLEBOARD 
Open an year, Booklet Burtyvflte 2184. Rate* $40 up, Mrs. Rase WiM«

or a day in Oic oaintry
Stay near and makc your vacativn dol!ar 
go far. Only 63 inHes of easy driving 
from Statcn Island. In the cool hiountains 
of N«-w Jcrscy near the Delaware Watcr 
Gap.

VVEEKLY RATE $t5-$52, DAILY $9-$11 
(Cliildren rates accurding to age) 

Imi. meals. rm. swimrning. sportu, cktail 
lounge. oreh, telev. Reservations štili 
availablc for oprning Weekend. June 24th. 
2 days $20. Jnl. Ith Holiday Wkend. 3 
days $33. Oreh vvery night. CliUrclms & 
golf course 1 mile. Transportation arrged 
for those who dcsire it.

Cincilos auginimui
Jas matėte TV, girdėjote per ra

dijų. skaitėte laikraščiuose.
MES TURIME JAS

Registruotos. Pedigrecd Graded 
Stock. Knygelės informacijai ne
mokamai gaunamos.- Rašyti arba 
skambinti.

PrinceM <7iinchi1b< <^o. Ine. 
159—23 Northern Blvd. 
Flushing. Ix>ng Island. 

IN 1-7550.

High School Grachurtos — Collogo Men
| deslring to servo Chriot to the South as Prieito or Brothers 

Wrtte to
FATHERS OF THE ORATORY, ROCK HILL 80. CAROLINA

Šią vasarą pasidžiaukite svečių 
namais

PALM VI LLA
511 Asbury Avo.

Asbury Perk, N. J.
Erdvūs vėsūs kambariai, tekąs 
vanduo, maudynės kiekvienam 
aukšte, prieinamos kainos, tik 
žingsnis nuo kat., bažnyčios. 
Rašyti arba skambinti:

PRospnct 4-4919

505 Summerfield Avenue 
PR 5-9599 Asbury Park, N. J. 

Anksčiau valdė 
Mrs. Fride O'Brton.^Cloister-d. Cvntcniptativc Cnnmunity 

formine a Guard of Honor for Mary, by 
reeitation of tbe Rosary ęvery hour day 
and nrght. Sirters also chant the Divin‘- 
Office-. Are engaged in making Vcstn><-nts 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. MU> and West SU.. 
Union City. N. J. FLORAL PARK. Dideli v7 

kamb., židinys, moderni virta-

NIEWENHOUS
Associates

710 Hemlock Dr. Orandeil, N. 
Kvalifikuotas patarė juo sudaryti 

piniginiam fondai 
COifax 2-5063

Tik 50 mylių nuo Ncu- Yorko 
rai žinomoje poilsio vietoje, kur 
golfas, tenisas, maudynės, laiveliai, 

pasijodinėjimas, muzika, šokiai.
PL IKCS VALGIAI

Atidaryta nuo gegužės 27. Netoli 
šv. Jono Evangelisto kat. bažn.; 

kieb. kun. Raymond CFCounor.
Dvigubos kainos prasideda nuo 4.50 
dol. sav. asmeniui, įskaitant maistų. 
Atvykite birželio mėn. Prašykite 
inform. "IK.

CAVE HILL
Modos 5, Cofln. Stovykla ir Ūkis. 

Tol.: TR 3-8347.
Privati maudyklė, tenisas, šokiai, 
vW patogumai, sportam kinas, po- 
sijodinėjlmas. Daug ir skanaus vaL

GAS STATION 
pramonės ir rezidencijos vietovėje. 
Jsk prieš 12 m. Prieinama nuoma, 
754 m. nuomos sutartas, dirba 6J4 
d. Geras pajėgumas. Parduodama 
už $4000 su nuostoUažs. Pompos 
10.000 gaHoay. Apyvarta didėja 

Kreiptis tel.: EI) 4-9853

B 
BEXLEBO8E. Send-raneh eustom 
namas 7 kamb. 4 dideli miegamie- . 
JL t vonios, kilimai, langu sieto- e 
liai, veneciškos užuolaidos, prijung- a 
tas garažas, balkonas, cyclono tvo- 
ra. Daug kitų patogumų. Arti kat. 
bažn. ir mokyklos. Kreiptis betar- “ 
piškri tel: 

FI 7-2761

SMALLWOOD, N. Y.
Parduodama su nuostoliu! 90 
mylių nuo New Yorko, 4 kam
barių vila (bung.), apstatyta. 
$3.600. Arti kat. įstaigos. 
Skambinti paprastom dienom 
nuo 6 iki 9

AStoria 8-1227

MALVEBNE L
Puikus eustom namas, 4 metų, 8 
kamb., 54 -akro žemės, kampas, ge
rai apžiūrėtų 30 medžių, piknikui 
vieta, lauko židinys, privatu ir pa- 
togu. Name yra salė, 4 miegm., 2 
vonios, virtuvė su valgom, ir TV, 
didelis gyvenam, kamb. su židiniu, 
terasa, gerai įrengtas rūsys, sienos 
apmuštos, visi patogumai, tik žings
nis nuo kat bažn. ir mokyklų, RR 
stotis. Prašo $28.500.

LY 9-1141

BUS OPPORTUNITY

RETAI L - BRANCH - BAKERY 
New Store • Good Location • 

Baked Goods Supplied • 
Reasonable •

Gi — 80040 - GI — 82969

BAKERY
FOR RENT, only bakery year 
around good business. Summer 
& Winter 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.

ENCELLENT opportunity for me- 
chanic, established garage seling • 

Į major gas on nailonai highway | 
Į Route 9, between 2 free inter- 

changes of new Garden State park- 
way: new modern apartment down- 

1 stairs and large apartment upstairs. 
I compiete except kitehen: part of 
I building may be used as separate 

enterprise. P. O. Box ■■ 30. New 
Gretna. N. J. Phone Axtel 6-5619.

PICTURE—Framing - Art.- Lamp 
Shap - For Sale - in VVesichestei 
Well Ėst. Lowe Rent. G.ood Lease. 
6 Days. Centrally Ločated in Select 
Grovving Section. Sacrificing. ‘Dut 
to Illness for $6500.

MO 4-3729.

PROGA
Mechanikui, aprūpinimas šaldytu
vais ir jų prekybo, veikia 12 metų. 
Pamokys pirkėja to biznio. Pasitei
rauk apie šia retą progą, jei esi 
linkės mechanikai.

HAG 7431

MAISTO KRALTTUVfc
Alus, skanėstai, sode, šaldytas maiš
tas. Veikia 9 metai, pajamos $800 
savaitei. Gera nuomos sutartis. 
Dirba 6 dienas, nuostabi proga. Par
duodama su nuostoliu už $4000.

HY 3-8282

APMUŠALŲ dirbtuvę privers
tas parduoti. Labai prieinamos 
kainos. North Shore. Skambin
ti telefonu: Oyster Bay 6-0031 

t arba 6-1916R

U ČINČILOS iš Grand camp 

winner stock. Garantuojama 
dėl jų kilmės. Patogus ilsimo- 
kėjimas. Visas įrengimas ir 
aprūpinimas. Chinchilla Ran- 
chers 166—12 Hillside Avė. 
OL 8-2727.

L- ___——
VENECIJOS užuolaidų krautu- 

n vė, pilnai įrengta, $4000, ge*
_ ras Hsimokėfhnas. 365 Hillside 

Avo. Mineola. Pioneer 6-2440 
arba LA 7-1221 vakarais.

DELIKATESŲ krautuvė, 
_ Guoons, pajamos savaitei 

$1100, sekmadieniais uždara. 
Žema nuoma, gora sutartis. 
Garas išsimokėjimas tinkamas 

‘t pirkėjui. Norima greit perduo- 
>e ti už $7.500. Kreiptis botarpH- 

kai tol.: Ml 2-9724.
P-



Prėl. J. Balkūnas,
- liepos 10 išskridęs į Br 
=. kur dalyvaus tarptauti

pat aplankys ir visus Pietų 
Amerikos kraštus ir susipažins 
su lietuvių gyvenimu. JAV vy
riausybė iš savo fondo užsie
nio kraštams remti yra pasky
rusi! milijoną dolerių Pietų 
Amerikos naujakuriams, o lie
tuvių naujakurių P. Amerikos 
kraštuose yra nemaža. Balfas 
daro žygių, kad iš šito milijo
no dalis tektų ir lietuviams. 
Parama bus duodama įvairiais

anksčiau Ralfas tiems kraštam 
paskyrė įgaliotinius, kurie ti
ria paramos reikalingumą. Da- 

į ' bar prel. J. Balkūnas, einąs 
Balfo pirmininko pareigas, 
vietoje susipažins su lietuviais, 

-aplankys Amerikos valdžios į- 
staigas. Savo kelionėje užtruks 
ilgesnį laiką.

Elena Devenienė
liepos 1 prie Amerikos Laisvės 
statulos pasakė kalbą, kuri 
amerikiečių visuomenėje rado 
platų atgarsį. Ją pakvietė į 
San Francisco pasakyti kalbos 
prieš komunizmą. Liepos 8 ji 
ten ir išskrido. Išvykus prel. J. 
Balkūnui į Pietų Ameriką, ji 
eis Balfo pirmininko pareigas.

Dr. VI. Viliamas
liepos 8 išvyko atostogų 
Kennebunkportą, Maine.

V.. Rastenis,
dalyvavęs tarptautiniame teisi
ninkų kongrese Atėnuose, 
Graikijoje, jau sugrįžo,iš savo 
kelionės.

- Patikslinimas

į

ko mokinių koncertą (Darbi- 
- ninko nr. 32): “Jų mokytoją 

galima pagirti už parinktus da
lykus, kurių tarpe nesimatė 

. menkesnių dabartinių ameri
koniškų dalykėlių, kuriuos 
taip bruka kiti 
galvoje turėjau 
bet kitataučius 
amerikiečius.

mokytojai”, 
ne lietuvius, 

mokytojus 
J. Jacyna

išvyką įyksta šį šeštadienį, lie
pos 16 ir. 17 (L d. Važiuoja | 
Highland Falls, N. Y„ kur Pi-

sporto žaidynės, įvairios pra
mogos, vakare šokiai ir kita

visjąi netoli West Point, prie 
Hudsono krantų. Galima nuva
žiuoti laivais, traukiniais ir au
tomobiliais. Kviečiami visi lie
tuviai studentai Apie dalyva
vimą prašoma pranešti M. In- 
geleviriūtei, telef.i ST 94563.

Nsw Yorko fronto bičiuliai 
sekmadienį, lįepas 10, buvo su
rengę iškylą į Bridgeport, 
Conn. apylinkes.

Liet. Sporto Klubo 
gegužinė — piknikas įvyksta 
rugpiūčio 13 Polish National 
Home Jamaicoje. Bus įvairių 
laimėjimų. Lapkričio 5 d. 
Grand Paradise salėje sporto 
klubas rengia savo penkerių 
metų sukaktį.

Juozo Ginkaus radijo programa 
Brooklyne veikė apie 25 me
tus. Paskutiniu metu kas šeš
tadienis savo programą duoda
vo iš WWRL stoties. Prieš dvi 
savaites stoties savininkai lie
tuviškąją J. Ginkaus progra-' 
mą sustabdė ir tą laiką iš
nuomojo kitiems. Dabar J. Cin
kus savo programai ieškosi ki
tos stoties.

Mirė
Kotryna Wittman - Jakubaus
kaitė, 60 metų. Gyveno savo 
namuose 73 Gold St, B’lyn, 
N. Y. Liepos 9 d. palaidota iš 
šv. Jurgio bažnyčios Kalvari
jos kapuose. Liko brolis Enar- 
tinas ir 4 seserys. Laidojo S. 
Aremiskis.

Newarke Vyčių suvažiavimo, 
įvyksiančio rugpiūčio 25—28, 
rengimo komitetą sudaro: gar
bės .pirm. preL Ign. Kelmelis, 
pirm. Ed. J. Tamošiūnas, yice- 
pirm. — Vera Laukžemis ir A.

parapijas piknikas 
ruoštas sekmadienį, liepos 10 
d. Polish National Home, Ja
maicoje praėjo labai geroje 
nuotaikoje, kurios nesugadino 
nei trumpas lietus. Žmonių 
buvo per 1000. Įvairiems lai
mėjimams buvo leista 500 dot 
200 dol laimėjo Andriuška, 
75 Willoughby Avė., Hicksvil- 
le, L L; 100 doL laimėjo — A. 
B. M. — Michell, (prekybinin
ko Michellio sūnus) 145 Grand 
St Brooklyn; 50 doL — Frank 
Jazbutis, 60—01 56 Avė. Mas
peth, L L Po 25 dol. laimėjo: 
Dorothy Ehalt, 278 East Macl- 
sin Avė., Dumont, N. J.; Pat 
and Charlie, 239 So. 4th St, 
Brooklyn; Fr. Lasauskas, 305 
So. 3rd Brooklyn; Maggie Zu- 
bis, 15 Ten Eyck St., Brooklyn.

Tėv. P.^ Gedgaudas, OFM 
pranciškonų spaustuvės admi
nistratorius, išvyko atostogų į 
Kennebunk Port, Maine.

„ Liet. Atletę klubas 
liepos 22 d. 8 v. v. atidaro nau
jas patalpas Irving ir Holsey 
St kampas. Senosios klubo pa
talpos prie Marcey stoties par
duodamos.

Gaisras New Yorko 
Gaisrininkų viršininkas Ed- 
ward F. Cavanagh praneša, 
kad per paskutinius 10 mėne
sių buvo 7953 gaisrai mažiau 
nei praeitais metais tuo pačiu 
metu. 1954 per visus metus 
New Yorke buvo 53.384 gais
rai Tai sudaro 1108 gaisrais 
mažiau nei 1953 metais, tačiau 
nuostoliai buvo kur kas dides
ni 1953 m. ugnis padarė nuo
stolių už 1.956.1p5 dol., 1954 
— 25.288.700.1954 nuo gaisro 
žuvo 133 žmonės, 4 mažiau 
nei 1953 metais.

parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės, liepos 12 d. 7:30 vaL 
vak. šaukia draugijos nariųŽINIOS

Žv. Petro parapijos choras 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
turės vasaros atostogas ir sek
madieniais negiedos bažnyčio
je. Rugpiūčio 14 d. choras da
lyvaus T. Pranciškonų piknike

Ekskursavo krepšininkės
Liepos 5 d. šv. Petro para

pijos CYO krepšininkės • Su
rengė išvyką - į Ogunųųit 
Beariu Maine. Ekskursijoje da

li. Kennebunk Port, giedos mi-
P. šias ir išpildys koncertinę pro-
M. gramą-

Jankauskas, ižd. P. Podgalskis, 
sekr. Gladys Douchess ir Car- 
men Galan, pramogų rengė
jai — A Malakas, L. Stukas 
ir J. Sakevičius, banketo — M. 
Bujus, garsinimų — Pr. Vaš
kas, suvažiavimo leidinio — 
A. Ponelis. (F. V.).

PLAUKIOJIMO IŠKYLOS 
85 Pėdų Burine Yachta

Plaukioja Long lsland Sound, N. Y. 
Išnomuojama draugijoms, grupėms 

ir atskiriems asmenims:
Vienai dienai, savaitgaliams, Savaitei. 

Suinteresuoti buriavimu, žvejyba ir 
apskritai norintieji praleisti sveikai 

laiką jūroje

rašykite:
CAPT. AL. URBELIS 

P. O. Box 182 
" RICHMOND HILL 18, N. Y.

Tel.: VIrginia 9-8093.

Žmonės bėga į miesto pakraščius
Žinoma, vasara — kur ne

bėgs, kai mieste toks šutas. 
Nuo šalčio, sakoma, gali į kai
linius įsivynioti, o nuo šilimos 
— nuplėšęs nuo kūno paskuti
nius marškinius kept Reikia 
bėgti, kur vėsiau, kadangi ir 
vėsintuvui namuose (ir ne vi
sur jie yra!) neduoda to, ką 
atneša vėjelis, medžių pavėsis, 
vanduo. Mieste net ir maudy
mosi tvenkiniai įkaitę nuo 
žmonių makalynės. Tai ne 
vanduo, o buiza, žmonės bėga 
iš įkaitusių miestų.

Bet bėga ne vien vasaromis. 
Kraustosi žmonės į miestų į 
priemiesčius visą laiką, ypač po 

paskutiniojo karo. Gali tai su
prasti iš to, kad per praėjusius 
6 metus iš 7 milijonų pastatų 
naujų namų pusė jų atsistojo 
priemiesčiuose, kur daugiau 
žalumo ir erdvės. Vadinasi, 
kas nenubėga į Kaliforniją, kur 
taip pat minios žmonių trau
kia, išbėga ’ j miesto pašalį. 
Kam tai daroma?

Išaugę miestai žmogų spau
džia, ypač su šeima. Vaikams 
nėra kur bėgioti, žaisti. Namie 
visą laiką neišlaikysi. Kas kita, 
kai prie namo yra nors ir ne
didelis sklypelis žemės, o gat
vės taip pat mažiau važinėja
mos. Už miesto ir suaugusiom 
ramiau ir erdviau. Kai kitados 
buvo sunkiau užmiestį pasiek
ti, rezidencijose gyveno tik 
turtingieji. Dabar reta kuri 
šeima neturi savo susisiekimo 
priemonės — automobilio, ku
riuo tėvas lengvai pasiekia dar
bą ir toli Autobusų judėjimas 
su priemiesčiais taip pat yra 
pagerėjęs. Pakilusios ir pa
prastų darbininkų pajamos. 
Jie gaji savo 'namus mieste 
likviduoti ir kurdintis užmies
tyje.

Bėgimas iš miesto paliečia 
ir lietuvius. Jie skaidosi į pa
šalius, tolsta nuo savo parapi
jų, kurios lieka tiktai kaip pa
minklas tos vietos, kur kita
dos lietuviai gyveno. Sekma
dieniais čia jie suplaukia, bet 
jau nebe visi.

lyvavo kun. A Kneižys, 
Ivanauskas, P. Dambrys, 
Ambrose, P. Bernotas ir 
Kraunelis. •

Teniso turnyras
Liepos 15 d. Belmont mieste 

įvyks Bostono arkivyskupijos 
CYO lauko teniso turnyras, 
šv. Petro parapiją atstovaus 
R. Venckus, S. Leimonas, A 
Krikščiūnas, S. žižinauskas, Z. 
Leonavičius ir J. Leonavičius.

Alicija Paškevičiūtė 
aukštesnės mokyklos mokinė, 
liepos 5 d. sunkiai sužeista au
tomobilio nelaimėje prie Dux- 
bury, paguldyta Plymouth 
miesto ligoninėje. Vairuotojas 
už vairavimą mašinos neturint 
leidimo pasodintas kalėjimam

Kazys Mockus 
atsigulė keletai dienų į Carney 
ligoninę

JAV

pasitikrinti sveikatos.

Nepriklausomybės 
šventėje

liepos 4 dalyvavo ir

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS

254'W. Broadway

Laidotuvių Direktorius
: TeL SOoth Boston 8-2590

VAITKUS 
FŪNEBAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Haas.

PRANAS WAITRUS * 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTAEY PUBLIC

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

BRAZILIJOJE seserys pran- 
ciškietės iš Pittsburgho veda 
naujokyną vietinėms mergai
tėms, norinčioms būti vienuo
lėmis. Nuo 1941 metų jau tu
ri 34 brazilietes vienuoles — 
lietuvaites ir nelietuvaites. Jos 
vadovauja 4 pradinėm mokyk
lom, vienai viduriniajai ir vie- t 
nai aukštesniajai.

Neseniai baigė statyti salę ir 
mokyklą. Dabar statomos dar 
2 aukštesnės mokyklos ir vie
na dar salė. Statybai lėšų duo
da Sao Paulo valstybė.

Mokyklose dirba 7 seserys 
pranciškietės iš Pittsburgho ir 
45 civilės mokytojos, valdžios 
apmokamos. Iš Amerikos lietu
vaičių seserų ten dirba: Julija 
Adomaitė, Karolina Streliaus- 
kaitė, Doloresa Valutkevičiūtė, 
Marcelina Bernotaitė, Evange
listą Kalvinskaitė, Leonidą Vol- 
teraitė, Beatričė Siritavičiūtė
ir Lilija Kasėnaitė. ATSIŲSTA PAMHtTI

Sesenms prancištaetem pra- PetronJė Orintattė _ Groi. 
dejas Brazilijoje misijas 1938 apsakymai ir .py

, braižos. Išleido Nidos leidykla 
Londone, Anglijoje, 165 psL 

:• Kaina nepažymėta.
čia yra naminė Saliamonas Antanaitis, Ar- 

gyduole: mišinys 
žaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne-

iu., joms labai daug padėjo 
Amerikos lietuviai — parėmė 
pirmųjų mokyklų ir šv. Myko- ' 
lo Arkarigelo vienuolyno staty- ; 
bą. ;

Šiemet seserys San Paulo 
mieste įsteigė naują vaikų dar- 
želį ir kursus anglų kalbos pa
mokoms.

Seserims daug padeda lietu
vių parapijos klebonas kun. P. 
Ragažinskas ir neseniai Čia at
vykęs kun. J. Šeškevičius, i 
(M. M. A).

• Brazilijon, dalyvauti Tarp- ; 
tautiniame Eucharistijos kon- ; 
grėsė, iš Harrisono, N. J., iš
plaukė dvi seserys pranciškie-

Jos išplaukėsuo M. Regina.
iš New Yorko laivu liepos 7 
kartu su kard. F. Spellmano 
vadovaujama ekskursija.

(k .s.)

Bostone 
kalbėjo Amerikos' ambasadorė ;; 
Italijai Clare Booth. Minėjimui ; 
vadovavo Bostono miesto gal- ;; 
va John B. Hynes. Minėjimo ;; 
dalyvius jis supažindino su Iri- ;; 
tų kraštų konsulais — Graiki- "
jos, Vokietijos, Italijos, Airijos e 
ir Lietuvos. Lietuvą atstovavo 
jos garbės konsulas adv. A .♦* 
šalna.

Pr. Razyadauskas, 
vyčių ir LDS veikėjas, buvo 
vėl sunkiai susirgęs ir atsigu
lęs ligoninėje; dabar jau yra 
grįžęs prie savo darbo.

LB Tarybos suvažiavime
New Yorke liepos 2—3 iš Bos
tono dalyvavo tarybos nariai: 
dr. M. Gimbutienė, dr. J. Gir

NEW YORKAS

AUGUST P. GUSTAS, INC.
Laidotuvių direktorius 

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

278 Marcy Avė.
Augusi P. Gustas —

prezidentas
EVgreon 7-4774

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.
Ka baretas

20 Lincoln Avenue 
Rockville .Center RO 64)466

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

TeL APplegate 7-0349

BANGA

------—.............. .
TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis

t MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
atiprintuvai (ampnfien), plokštelių automatai

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,

| Tel. STagg 2-5043

į Matthew P. Ballas
"į: FUNEBAL HOME
| M. P. BALLAS—Direktorius j 
j ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalu Vedėja*
! 660 Graad Street
į BrooUya, N. Y.
į NOTARY PUBUC ;

-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Q GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

/ 231 Bedford Avė.
BrooUpųN. Y.


