
ne vienu klausimu nesutarė

laisvę dėtis į

KAM REIKALINGAS ŽUKOVAS?

AXTH0VY EDEN, Britanijos ministeris pirmininkas, sutinkamas 
Ženevoje Šveicaru garbės sargybos.

Amerikietis su didelėm paja
mom skundžias! brangumu, o 
rusas su mažu uždarbiu gyve
na ir kenčia

NYHT korespondentas Fr. 
Kelley grįžo iš Ukrainos Į 
Maskvą. Ten sutiko jauną tė
vą, vieną iš Amerikos atstovy
bės. Jis skundėsi, kad nepajė
gia išsimokėti auklei prie vai
ko, rusei, pakviestai iš miesto. 
Ui valandą po 10 rublių. Ame
rikoniškais‘.oficialia kaina $2.-

Galėtų dalyvauti ir abidvi Vo
kietijos, jų sujungimo klausi
mo nesprendžiant.

Vakariečiai šią diena, atsakė

O drabužis? Maistas? Jfe teh 
kis, kad jau net Malentoraslr 
paskui Chruščiovas siiririfphĖl' 
jog toliau rusas nebepatolu. -

kad tautos galėtų bendrauti.
4. Sustabdyti tarptautinio 

komunizmo veiklą, kuri siekia 
nuversti kituose kraštuose tei
sėtas valdžias.

stovas. Tebuvo pasitarimas, 
kuriame dalyvavo VT nariai K. 
Zaikauskas ir P. Karvelis, Lie
tuvos atstovas Paryžiuje St. 
Badas, LIK pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

3: Pritaria minčiai pakelti 
geležinę uždangą

aiškina, kad pagrindiniu konfe
rencijos punktu nesutarus ki
ti nustoja prasmės..

Keturių d&iųję konferenciją 
pirmadienį pradėjo prez. Ei- 
senhovens. 15 minučių kalba. 
Po jo kajĮfcėjo Prancūzijos min. 
pirm. Fane, Anglijos Edenas 
ii* ilgiausia^ pusę valandos,

MASKVA SIŪLO
SAUGUMO SUTARTĮ

Trečią dieną svarstė saugu
mo sutartį. Jos labiausiai norė
jo Sovietai ir statė ją pirmoje 
eilėje

lri» valandas.
Už kopūsto galvą laksvoje 

rinkoje ji sumokės 75 c. (jei 
jis sveria kilą); už ridikėlių 
ryšuliuką 25 c.; dešimtį švie-

’ Vokietijos sujungimo laikas 
dar neatėjo.

Pasiūlė eiti prie kito punkto.
Antra diena sugriovė pusę 

pirmos dienos vilčių. Spauda

5. . Nusiginkluoti sudarant 
tarpusavio nusiginklavimo kon
trolę.

weris dramatiškai kreipėsi į 
Sovietų min. Žukovą, kad jis 
pritartų Vokietijos sujungimui. 
Iš savo pusės Eisenhoweris už
tikrino, kad Nato Sovietų Są
jungai nesanti pavojinga ir kad 
Amerika niekada nesiims prieš 
Sovietus agresinio karo.

Žukovas klausėsi tylėdamas. 
Atsakė Bulganinas. Jo reikala
vimai tie patys — kad Vokieti
ja būtų neutralizuota ir ne
ginkluota. Bulganino išvada,

•ŠUTAM IŠMESTI PAVERGTUOSIUS • MASKVA TOLIAU IŠMETĖ VOKIETIJOS SUJUN
GIMĄ « VAKARAI — IŠMETĖ SAUGUMO SUTARTĮ • PALIKS TIK MINISTERIAM TO
LIAU ŠNEKAUS DEL .REIKALŲ, DEL KURIŲ NESUSIŠNEKĖJę DIDIEJI

Iš Bulganino kalbos aiškėjo, 
ką jis atmeta iš prezidento 
punktų, su kuo surinkt ir ko 
dar daugiau reikalauja.

1. Atmeta Vokietijos sujun
gimą, jei ji nebus neginkluota 
ir neutrali.

2. Nesutinka' konferencijoje 
svarstyti nei satelitų nei pa
vergtųjų reikalų, nei komuniz
mo agresijos sustabdymo, nes 
tai kišimasis į vidaus reikalus 
ar į atskirus organizacijų reika-

PRIEi BENDRUS 
PASITARIMUS

VAKARAI SIŪLO 
VOKIETIJĄ SUJNGTI

Popietiniame posėdyje buvo 
Eisenhoweris, 
spaudė Sovie-

6. Plėsti tarptautinį bendra-. tos, kad jie sutiktų su Vokieti- 
daębiavimą, panaudojant ato- jos sujungiu laisvo balsavimo 
minę energiją taikos reikalam, keliu, paliekant laisvę dėtis į

Su kuo Bulganinas sutinka tuos blokus, kuriuos pati Vo- 
ir ką atmeta kietija pasirinks. Prez Eisenho- '

Trečia diena buvo baigta 
prezidento Eisenhowerio Jr 
valst. sekr. Dulles bendrais pa
sitarimais prie pietų su Brita
nijos min. pirm. Edenu ir min. 
Macmillanu, o paskui savo vi
loje Eisenhoweris pakvietė' 
vaišių min. Žukovą, kuris atyjn 
ko tik su savo vertėju. Kokie 
jų pasikalbėjimo vaisiai, ne-; 
paskelbta.

KAS BUS MOLOTOVO 
VIETOJ?

• Antras atominis laivas 
vardu “Jūrų vilkas”, šį ketvir
tadienį paleistas į vandenis.

dieną 
ivo užsie
niai. Per

Tarnaitė ar virėja, kuri atei
na iš miesto aptvarkyti Ameri
kos atstovybės patalpų ar iš
virti, turi gauti 600—900 rub
lių, amerikoniškais pinigais tai 
išeina J50—222 dol.

Kanados tarnautojai kitaip 
susitvarkė — jie gauna rublius 
ne oficialia kaina, bet už dole
ri 12 rublių. Tokiu atveju ir 
auklei prie vaiko išeitų tik 80 
centų valandai.

Kai amerikiečių tarnaitė 
nueina į centrinę prekyvietę 
apsipirkti, ko reikia virtuvei, ji 
gali pasirinkti arba valstybinę 
krautuvę arba toje pačioje pre
kyvietėje esančią laisvą rinką. 
Laisvojoj rinkoj bulvių kilo 
(du svarai) jai atsieina 75 c. 
Jeigu eis į valstybinę krautu
vę, mokės tik 20 c., bet bulvės 
blogesnės, o svarbiausia

uodegoje tek* stovėti opio

VOKIEČIAI NESIDUODA 
GUNDOMI

Sovietai Ženevoje mėgino 
užmegzti tiesioginius santykius 
su Vokietijos delegacija, kūri 
yra atvykusi stebėti konferen
cijos. Sovietų atstovas rvtu 
Vokietijai Paniuškinas kvietė 
vokiečių delegacijos pirmi
ninką Blankenhomą į priė
mimą. Bet tas pakvietimo ne
priėmė.

vo atsakę Sovietai: ;
toks planas nepriimtinas.
Trečia diena paliko dar ma-. 

žiau vilčių susitarti.
tesurado išeitį

atiduoti klausimus toltafe 
svarstyti užsienių reikalų 
nisteriam. ‘

Vakarai stengiasi durų pasi- 
tarimam neužtrenkti. Tokios;

kaip Vakarai pat nuotaikos ir Sovietai Vj-K 
pirmoje eilėje siūlė išspręsti kariečiai mano, kad tokia ūž6i?r 
Vokietijos sujungimą. nių reikalų ministerių konf£ .

Bulganinas reikalavo paleisti rencija gali būti apie spalių 
Nato, svetimas kariuomenes iš- ’ pradžią, . Į
kraustyti iš Vokietijos, suda
ryti naują saugumo organiza
ciją, kuri ginčijamus klausimus 
spręstų be karo. Toje organi
zacijoje turinčios dalyvauti 26 
valstybės, tarp jų ir Amerika.

Ženevoje jau išaiškėjo, 
Sovietų delegacijoje pirmuoju 
smuiku groja ne min. pirm. 
Bulganinas, bet partijos sekre
torius Chruščiovas. Jis neslėpė^ 
kad svarbiausias Sovietų taiki
nys yra prezidentas Eisenhowe- 
ris. Labiausiai jam palenkti 
atsigabentas į čia ir nūn. Žuko
vas.

Eucharistinis 
kongresas pasisakė 

prieš dievaičius 
Pranešimas Darbininkui

žiu* kiaušinių 3.25 dol.; šviežios 
geros baltos duonos kilą 75 c.; 
už citriną 87 c. O jau

pamidorai ar vyšnios iš Gru
zijos tai vargiai Įkandamos ir 
geram smerikoniMcam kišenių!

— pamidorų, matyt, augintų 
pietuose, kilo 10 doL, Gruzijos 
vyšnių kilo 6.25 dol.

Su kukliais noras užėjęs į 
drabužių krautuvę Kelley paty
rė, kad už moterišką rudos 
spalvos kostiumą tenka mokėti 
620 rublių, arba 155 dol.; mo
teriškas apsiaustas su kailiu 
1.172 rublių^— 293 dol., me
džiaga vyriškam žieminiam ap
siaustui 1.419 — 355 dol.

Pasižiūrėti ir paklausti gali
ma, bet pirkti tai jau kitąsyk... 
Amerikiečiui Maskva tai ne 
Miunchenas, Frankfurtas ar ki
tas Vokietijos miestas. Ten jam 
išeina viskas pigiau nei Ameri
koje. Ypačiai kai dar turi savo 
“pieksus”, kur ir amerikines 
prekes gauna pigiau nei pačio
je Amerikoje...

Kaip patys rusai, gaudami 
600—700 rublių algos mėne
siui, išsiverčia -- tai, sako Kel
ley, yra užsieniečiui paslaptis, atstota B Itabjos 
su kuria jie pirmiausia suridu- Ameriką

ria. Tik paskui paaiški, kad. oi 
butus moka pigiai. Mažutis bų- 
telis su virtuvėle kaštuoja 
nėšiui tik 50 rublių. O to ĖĮh 
telio

viename kembvy gyvena •

Maskvos laikraščio “Prav- 
dos” redaktorius Dimitrij Se- 
pilov pakeltas į partijos centro 
sekretorius ir numatomas vie
toj užs. reik. min. Molotovo. 
Jis esąs Chruščiovo kandida-

numuauv, muutuyiv J?

prieš 11 metų. Tada jis bara , 
nuleistas su parašiutu už j 
kiečių linijos, kad susirištų 9* 
partizanais ir juos pinigab pfe Jg 
remtų. J| lydėjo Aldo kardA W 
kuris dabar gyvena Pittsbargto, J 
ir Cario Dolce, dabar gywy 
Rochestery. Hoiobanas paroM-'O 
nepasitikėjimo partizanais Mte 
munistab, ir buvo jų nutar ■ ■ j 
dytas, o jo lavonas įmestas |||| 
ežerą. Italijos teismas -J 
kaltus minėtus fcardi ir Dokaęj|j 
vieną nubaudė už akių fld 
vos galvos, antrą 17
Amerika jų neišdavė Itid^UĖ -.šĮI 
tetsmuL Dabar pati Amsrifcaa^

Elfo* Informacijos praneša, 
kad Paryžiuje rengta Vliko, 
diplomatų, Alto, LLK konfe
rencija neįvyko. Neatvažiavo 
nei St Lozoraitis nei Alto at-

papDdpmai pasiuntė St Lozo- 
ndČtai susitikti Šveicarijoj. Lo- 
raičtui kvietimą susitikti Švei
carijoj. Lozoraitis atsakęs, kad 
Šveicarijoj galį surikti su jo 
atstovu A. Geručiu.

V KVIBIVI •IIVI|v|w

stebėtoju Vilkas paskyrė URT 
valdytoją P. Karvelį. Diploma
tai buvo sudarę delegaciją, ku
rioje turėjo dalyvauti St. Lozo
raitis. St Ba&te ir A. Gerutis, 
bet ttriattktous kliūtis, ji ne
vyko; tesitenkino stebėtoju A. 
Garaflo.

"Tik Kristaus mokslas gali 
apsaugoti žmones nuo naujų 
laitų dievaičių — materialis
tinės technikos . ir ateistinio

.... Kongresas truks 10 dienų. 
Per tą laiką atskiros organiza
cijos, kaip tarp. kat. darbinin
kų sąjunga arba katalikų akci
ja, turės savo konferencijas.

B Amerikos į kongresą nu
vyto vysk. V. Brizgys, prel. L 
AlbaviŠus, preL J. Balkūnas, 
ton. A. Juška, kun. B. Sugin
tas ir kt. Lietuvių esą arti 
tūkstančio.

Argentinos diktatorius Pero
nas paskelbė, kad jis atsisako 
iš “peronistų” partijos, kuri 
rėmėsi darbininkų sąjungom, 
pirmininkų ir pasilieka tik vi
sos Argentinos prezidentu. Bus 
grįžtama prie konstitucijos. Ir • Amerikos lėktuve* Heli
jau dabar viešai pasireiškė pir- joje nukrito prie Neapolio ant 
ma karta krikščionių demokra- fabriko ir visi trys lakūnai žū
tų partija sa savo spauda. vo. '

Konferencijos atidarymo kal
boje prez. Eisenhoweris išdės
tė savo programos 6 punktus— 
siūlymus:

1. Sujungti Vokietiją.
2. Atstatyti pavergtųjų tau

tų teises —
kad jos galėtų pasirinkti sa

vo valdymosi formą, atstatyti 
savo suverenines teises ir ne
priklausomybę, kurios buvo 
jom atimtos. Amerika — 
sakė preridentas — labai jau
čia, kad kai kurios rytų ir vi? 
derfi*. ĖforĄtoę tautos, turėju
sio* Hgą ir vaisingą tautinę eg
zistenciją, ligi šiol negali 
dotis Jungtinių Tautų karo me
tu paskelbtos dekliaracijos vai
siais.

3. Pakelti geležinę uždangą,

(Čia verta pastebėti, kad so
vietiniu žargonu "geležinė už
danga" — tai yra Amerikos 
karinės bazės, kuriom esanti 
apsupta Sovietų Sąjunga. Red.).

4. Reikalauja saugumo sutar
ties, pagal kurią būtų pašalin
tos iš Vokietijos .svetimos ka
riuomenės, likviduotas Nato.

5. Reikalauja pradėti tiesio
gines derybas tarp Amerikos 
ir kom. Kinijos dėl Formozos 
ir dėl tom. Kinijos, priimti 
tom. Kiniją į J. Tautas.

Tarp Eisenhowerio ir Bulga
nino “didžiųjų programų” veik 
nėra bendrų punktų, kurie pri
vestų prie susitarimo. Antrą 
dieną iš jų sutarta tik prie ke
turių.kad howeris susitiko su Žukovu, 

tuojau pristatė ir Chruščiovas, 
paėmė prezidentą už rankos ir 
ėmė aiškinti, kad jis išduosiąs 
Žukovo šeimos kai kurias pas
laptis. Esą Žukovo duktė kaip 
tik šiuo metu ištekanti, bet 
Žukovas taip norėjęs pasima
tyti su Eisenhoweriu, kad at
važiavęs ne į vestuves, bet į 
Ženevą...

Tada Eisenhoweris sutaisė 
Žukovo dukteriai vestuvinę 
dovaną —’ rašalinę su įrašu 
“Nuo Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidento“ ir ameriko
nišką mažą radiją.

Sovietai pasišovė vakarie
čius gausiai vaišinti ir skyrium 
juos veikti. Stengiasi apeiti 
valst. sekr. Dulles ir tiesiogiai 
prieiti prie Eisenhowerio. Ma- 

PERONAS — NEBE PERONAS laiko- Pre»dentas leng
viau paveikiamas nei valst/se- 
kretorius. •

Kitom žiniom, Vilko pirmi
ninkas M. Krupavičius ir LLK 
pirmininką* V, Sdzikauskas

AR ADENAUERIS VYKS 
Į MASKVĄ?

Bulganino atsakymas kalbė
tis dėl Vokietijos sujungimo su- ■ 
kėlė tarp vokiečių pasipiktmi- 
mo. Svarstoma, ar bėra pras^“. 
mės kanc. Adenaueriui vykti 
Maskvą.

• Vakarų VokMjos Mk 
ninku sąjungos, atsiliepdamos 
| prez. Eisenhowerio ragiomą 

.melstis, kad Ženevoje sėdusi, 
suorganizavo visoje Vcūoet^o- 
je šalia maldų dar ir tyiorĖfr 
minutes darbe, taip pat dvšėm 
minutėm nutraukė visą susisie
kimo judėjimą.

• Dabar aiškėja, kad Induos 
atstovas Kristina Menon stengė
si prikalbinti valstybės sekre
torių Dulles, kad pradėtų tie
siogines derybas su kom. Kbd- 
ja. Bet Dulles nesutikęs to 
klausimo net svarstyti.

kalbėjo Bįganinas.
Pirmą ; dieną baigdamas 

prez. Bsenhoweris pažymėjo, 
kad nuotaika drauginga ir duo
da pagrindo viltim.

Aptrą konferencijos 
prieš pietos 
nių reikalų 
pusantros valandos jie nustatė 
programą konferencijai Suta
rė keturis punktus: Z

1. Vokietijos sujungimas, .
2. Saugumo sutartis,
3. NusIginklavHnas,
4. RyMų tarp Rytų ir Vaka

rų tolimesnis plėtimas.
Ir pavergtųjų, ir komunizmo 

ekspansijos, ir Kinijos klausi
mai iškrito.

UŽ BALTUOS UNIJĄ
Eltos Informacijos. praneša, 

kad Lietuvos, Latvijos id Esti
jos socialdemokratai bendroje 
dekliaradjoje pasisakė už tri
jų Baltijos valstybių sukūrimą 
ateityje. Turėtų turėti bendrą 
valiutą, bendrą susisiekimo si
stemą be jokių vizų, bendrą 
gy^bą, užsienių politiką, bend
rus socialinius įstatymus ir 
galimai bendresnius kitus įsta
tymus.
Apie tą socialistų nusistaty

mą pareiškimą padarė latvis 
DriOeja PJT sesijoj Strasbour-

KALTININKO IEŠKO 
PO 11 METŲ

Federalinis teismas sa

Brazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro liepos 17 atidarytas 
tarptautinis Eucharistinis kon
gresas, iš eilės jau 36-asis.

Atidaryme dalyvavo l2 kar
dinolų, šimtai vyskupų iš viso 
vakarų pasaulio ir minių thi- 
nios. šalia esančiųjų garbės 
dalyvių buvo palikti sostai ne
šantiem ir negalintiem dalyvau
ti — komunizmo kankiniam. 
Vengrijos kardinolo J. Mind- 
szenty soste buvo įrašyta:

"Kalėjime už tikėjimą".
Jugoslavijos kardinolo L. Ste- 
pinac, kuris jau paleistas, bet 
suvaržytas judėti, soste įrašas: 
"Tavimi, Viešpatie, ‘pasitikė
jau". Tušti taip pat sostai Len
kijos kardinolo St Višinskio, 
toris jnra bolševikų suimtas, ir 
taip pat Kinijos kardinolo 
Ttou

Atidarymo pamaldas atlaikė 
popiežiaus legatas kard. Aloisio 
- Masdla. Paskui tarptautinės 
katalikų organizacijų sąjungos 
pirmininkas Fr. B. Jousset da
vė, aiškią kongreso kryptį, tar
damas:

-■ ■ -J ■' ^--7 ; - "Į-: -- - -



Lietuviu Susiartinimo Šventę 
PIKNIKĄ |HMMbL|S

. • ■? * ž.r--' * ' *

BUS Jūra pažįstamų ■ daugybė garbingų svečių » apstu muzikos ir dainų ■ gausybė laimimų dovanų
DIENOS IŠKILMES: 11:00 vai. Sv. Mišios, pamokslas, procesija

, 1:00 vai. pietus ir pikniko pramogos v
4:30 vai. mergaičių stovyklos užbaigimo programa

PROGRAMOJE DALYVAUS 100 lietuvaičių ir tūkstančiai lietuviškos visuomenės. LAUKIAME IR TAMSTOS, LAUKIAME VISŲIII
R E N G £ I A I

nekis-

VISI RENKASI

apie 
žinojo

LIEPOS 24 D. (SEKMADIENI)
N. Pr. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Pelnam, Conn.

Taip praėjo savaitė. Kita

Į& -pasigedo, neatvyko i išvaduoti, 
f / • fr t*# pakyrėjo ka- 
p velniava, tas nuolatines 

Mas ir mušimai, kad nebeiš- 
kentė. įprastine kaceto tvarka 

|p:. parašė savo karininkui laišką. 
|fe Rašė labai atsargiai, kad nie- 
aĮfe kas nieko nesuprastų. Tačiau 
tfe’ koncentracijos stovyklos cen- 

zūra, kuri tikrina visus kali
fe nių laiškus, atkreipė dėmesį.

Jie pastebėjo kažką paslėpto 
|fe ..tarp eilučių ir laišką perdavė 

pačiam stovyklos viršininkui, 
senam kariuomenės pulkinin-

|Įį-Šis tuoj ir pasišaukė Matą į 
Hfe savo kabinetą.

. Vykti į koncentracijos sto- 
įfe vykią! Jį nukrėtė šiurpas. Tas 
fe 'vienas keistas vardas jau gąs- 
|fe dino, nors dar gerai nesupra- 
fe. to, ką tai reiškia. Vienaip ar 
Igy kitaip — tai kalėjimas, iš ku-. 
gįj rio vargu ištruksi. O gal nori 
gfe juo nusikratyti? Juk dažnai 

„taip atsitinka su sėkliais, kai 
fe jie nebereikalingi.

Tačiau karininkas jį drąsino 
ir įtikinėjo. Tai būtina! Tikrai 
ten esą sovietų šnipų. Reikia 
visus perfiltruoti. Jeigu jis ne
vyks. sėdės nekalti lietuviai, 

fe kuriuos vokiečiai nori tuč tuo- 
fe“ jau paleisti.
fe — Tavo žygis j koncentraci

jos stovyklą slaptas, niekas jo 
nežino, ir negali žinoti! — ais- 

‘įę, kine karininkas.
Nenuvežė jį tiesiai į pačią 

L stovyklą, bet ėmė ir pristatė 
fe geštapui. šis gi, kaip ir visus 
fe pačiupęs, su ginkluotom sargy

bom nugabeno į Rytprūsių gi
lumą, į vieną koncentracijos 
stovyklą.

Naująjį kalinį iškratė, atėmė 
visus reikmenis, aprengė dry- 

felžuotais drabužiais ir nuvedė į

:-------------------
PRIlt GENEROLUS BIZNYJE 

fe Atstovų Rūmų narys R. H.
Moitohan, dem.. pasisakė griež
tai prieš generolus civilinėj 
biznio tarnyboj. Esą 64 buvę 
generolai ir admirolai užima 

• dabar aukštas vietas pramonė
je. kuriai vyriausybė duoda 

fe užsakymus. Iš 100 tokių svar
biausių įmonių 3 k. priekyje 

r. stovi generolai ir admirolai.
neišskiriant gen. McArthuro ir 
RMgway.

šypte- 
nuėjo.
krito bendra (__
rikiuotėje. Po Pirmiausia

^fe kėjo. Jų
S Klaipėdos

lietuviškai.
- rikiuotėje

tuoj priėjęs paklausė:
• ’. . — šiiion sakyk, kieno Klai- 

pėda, jvsę ar mūsęf
Matui užvirė kraujas. Nieko 

' nelaukdamas, taip ir atvožė: 
Įgfe — Žinoma, kad mūsų!

— Se tau už Klaipėdą! — 
kirto lazda. Kitus pamiršęs, 
tuoj liepė Matui bėgti per ra- 

’r kelti. Patsai pri- 
ritaikęs tai šėrė lazda, tat 
spardę kojomis ir tyčiojosi.

Kai grįžo į barakus, kiti su- 
fe-y šoko aplinkui: .

— Nebūk kvailas, neerzink 
vokiečio, jis užmuš lazdomis.

/ Išvarė į darbus, kur visai 
l^fe neleido atsikvėpti.

— Taigi. — galvojo Matas, 
— jau sutvarkė. įkišo į praga- 

.O’'. rą. Aišku, jiems nebereikalin-

Tamsią 1951 metų įjudens 
naktį nedideliam Austrijos 
Aussee kaimely pasigirdo šū
viai. šaudymas truko kokias 5 
minutes, paskui vėl viskas nu
tilo. #Iš ryto policija rado toj Kaip Seksis, 
vietoj žemėj išraustą duobę. 
3 kastuvus ir didoką plieninę 
tuščią dėžę. Dar kiek toliau 

baraką, kur buvo daugiausia pastebėjo kraujo dėmes, jos 
rodė kryptį, kur nueita.

— Tai vėl tų velnių darbas, 
— pro dantis? prakošė polici
jos vyresnysis.

Taip sakydamas turėjo* gal
voj tuos neišaiškintus pramušt
galvius, kurie jau kelinti me
tai čia kapstinėjosi. ieškodami 
pasakiškojo

* "Hitlerio aukso“ 
arb?. Reicho aukso atsargų, 
kurias 1944 m. paslėpė finan
sų ministeris Walter Funk.

Turtų vertė buvo didelė. 
Gryno aukso plytų per 700. ku
rių bendras svoris siekė 9 to- policija atgavo 120 kg vals- 
nus. 25 dėžes brangiakmenų. 
platinos gabalų, ištisi didžiu
liai maišai svetimų valstybių 
valiutos.

Savaime suprantama, tie tur
tai teisėtai priklauso Vokieti
jai, bet kol ji buvo okupuota, 
negalėjo laisvai ir savarankiš
kai jų ieškoti. Vos tik vakarų 
Vokietijai buvo grąžintos sava
rankės teisės,

Sėtuvių, šie tuoj supuolė 
klausti: B kur, kada iš Lietu
vos, už ką čia pateko?

— Bėgau. nutvėrė ir paso
dino, — atsakė Matas.

— Blogai! Labai blogai! Iš 
čia niekas neišeina! .

Dar nežinodamas, kas yra 
koncentracijos stovykla, jis 
slapta nusįjuokė.

— Pažiūrėsim, — atsakė 
smalsuoliams.

Tuoj visi malonumai paaiš- 
prižiūrėtojas buvo 
vokietis ir mokėjo 
Kai pirmą kartą 
pamatė naujoka.

_____ _ ~ i-.-/ - \

AO, jiems nebereikalingas!
Matė jis kramatoriumo rūks

tantį kaminą * ir dar daugiau 
suprato: štai kaip kankinami 
žmonės, štai kur nuvedė parti
ja! ’

Kitą dieną, visiems susirikia
vus, vėl prisistatė tas pats vo
kietis ir paklausėm

— Na, kieno Klaipėda?
- — Jjūsų! — atsakė negalvo
damas Matas.

— Jau išgudrėjai! 
Įėjo .vokietis ir

' Tada lazdos 
tvarka darbe, Lie-

KAS NAUDOJASI HITLERIO PASLĖPTAIS TURTAIS IR AUKSU?

“krikšto” jo niekas nebeskyrė 
iš kitų kalinių. Po kelių dienų, 
pripratęs prie aplinkos ir mu
šimą. pradėjo dairytis. Reikia 

pradėti. Jei nepradėsi, nieka
da neišeisi iš čia. Gal dar yra 
kokia viltis pasprukti. - Bet 
kaip prieiti prie kalinių ir vis
ką sužinoti.

Tai galima pasiekti tik susi
draugavus ir laimėjus pasiti
kėjimą. Pradėjo . jis kiekvie
nam pagelbėti. Tai jau atrišo 
žodžius.

Adenauerio vyriausybė užlei
do savo seklius 
eiti tom pačiom pėdom, kurias 
nesėkmingai mynė, nieko ne- 
pešdami anglai ir amerikiečiai, 

sunku pasakyti. 
Uždavinys tuo sunkesnis, kad 
turtas paslėptas ne vienoje 
vietoje ir tįg,.
žino arba yra jo saugotojai/pi
giai nemano paleisti iš rankų 
ir yra pasiruošę viskam. Dalis 
jų jau seniai gyvena už Vokie
tijos sienų ir iš ten organizuo
ja aukso apsaugą arba išveži
mą. Taip aukso istorija išsiša
koja visur, pasiekdama net ma
žytį Aussee kaimelį.

Aussee “aukso ieškotojai” iš 
pradžios darbuodavosi dieno
mis. Bet kartą susitiko Aussee- 
Salzburgo kely su policija ir iš 
jų buvo atimtas visas laimikis. 
Po to sekė keli areštai ir per 
kelis mėnesius 

tybinio aukso.
Darbas dienomis pasidarė 

neįmanomas. Tekdavo darbuo
tis naktimis, bet ir tada reika
las nepagerėjo. Ieškotojai var
todavo specialius prietaisus 
dėžėm susekti, bet atsirado ki
tų kliūčių. Pasirodo, kad tas 
vietas saugojo gerai ginkluoti 
kažkokie turtų saugotojai. Be
veik visi sargai buvę esesinin-

Ar jie nėra so4rf|tų užverlmo- PIRMIAUSIA TEGU REPATRIJUOJA BIMBA IR MIZARA 
ti? Jų čia buvo bent keletas. 2 < ‘

Mokėjo prie jų prieiti, išsikal
bėtu Pasirodo, jo spėjimas bu
vo tikras. Visi buvo sovietų 
užverbuoti už stambias pinigų 
sumas. Pinigais susigundė ir 
kiti Lietuvos svetimtaučiai, ir

surinkti žinių apie vokiečių 
kariuomenę;

Darbas pradėjo sektis: ryš
kėjo veidai, jų uždaviniai. Jis 
neturėjo jokio popieriaus. 
Kaip'užrašyti, kad nepamirš
tum. Kažkur sąšlavose rado 
trumputėlę grafito nuolaužą, 
nuplėšė nuo sienas popieriaus 
gabaliuką ir susirašė. Paskui 
paslėpė sienos plyšyje.

kai ir be jokios atodairos pa
leisdavo kulką, kas tik mėgin
davo naktį į tas vietas kelti ko
ją. Vietos gyventojai tai pui
kiai žinojo ir .sutemus 
davo lauk nosies.

Amerikiečiai žvalgai 
Hitlerio paslėptą auksą 

ką nors nuo 1946 m.
Kaip tik gegužės mėnesį 

jiem į rankas pakliuvo baro
nas Helmut von Hummel. bu
vęs Martyno feormanno adju
tantas. kai jis mėgino aukso 
dėželę paslėpti, Salzburko ka
tedroje. Jį betardant paaiškė
jo. kad jis turi kitą dėžę pa
slėpęs vieno Zell-am-Sec namo 
rūsy ir paėmęs didelį aukso 
kiekį iš druskos kasyklų prie 
Aussee.

Visai atsitiktinai buvo už
tiktas Bad Gastein viešbuty po 
balkonu įmūrytas karstas pil
nas aukso, vienam kaimely 
staiga sugriuvo namo stogas, 
kurio plonos plytelės slėpė 
storus aukso klodus. Lyg to ne
užtektų, vieną -dieną prie 
Grundl ežero sustojo kolona 
automobilių ir sunkvežimių. 
Iš jų iššoko būrys vyrų su vi
sokiais įrankiais ir pasileido 
graibyti ežero dugną. Vietinė 
policija, pasiteiravo, ką jie čia 
daro. Buvo paaiškinta, kad tai 
prancūzų daliniai iš Insbrucko 
atlieka eilinius pratimus. Bet

Sovietų komitetas, vadovau
jamas Michailovo, tebesiunti- 
nėja iš Berlyno, kartais Leip- 
zigo, Magdeburgo rusų kalba 
leidinuką “Za vozvraščenije 
na rodinu”. Jį gauna ne tik 
tremtiniai, bet ir seni Ameri
kos imigrantai. Naujienos lie
pos 7 visai taikliai Į tuos ragi
nimus “grįžti namo” atsako:

“Kvaili Maskvos agentai 
siuntinėja tą leidinį seniem 
amerikiečiam, nenorintiem tu
rėti nieko bendra su bolševiz
mu. Kodėl jie nekviečia ‘grįžti 
namo’ tokius sovietų mylėtojus 
ir garbintojus kaip V. Andriu
lis, L. Prūseika, A. Bimba, R. 
Mizara, *L. Jonikas, V. Paukš
tys ir k?

• “Kai kuriuos jų Amerikos 
valdžia nori net išdeportuoti, 
bet jie priešinasi ir šaukiasi 
savo draugus, prašydami “gel
bėti” nuo važiavimo į komunis
tinę tėvynę”:

•Tegul, sako laikraštis, Mi- 
chailovas parašo po gražų laiš
kelį minėtiem “draugam”, kad 
jie grįžtų...

VISI DŽIAUGIASI DĖL 
BENDRUOMENĖS

Po Amerikos lietuvių bend
ruomenės išrinktos tarybos 
pirmo posėdžio Drauge liepos 
7 St. Daunys džiaugiasi, kad 
Amerikos lietuvių bendruome
nė yra “gerame kelyje”. Pa
tenkintas politikais, kad jie 

tie “prancūzai”, suradę 12 
kažkokių dėžių, vėl nudulkėjo 
savo keliais. Tik vėliau paaiš
kėjo. kad Insbrucko prancūzų 
vadovybė apie tai nieko neži
nojo ir jokių pratybų ten neat
likinėjo.

Alijantų sekliai pajuodo iš 
pykčio, kad “prancūzai” jiems 
nušluostė nosis. Pasiryžo rei
kalą rimtai aiškinti. Ieškoji
mui vadovavo amerikietis 
Frank Rupertsberger, sekimo 
vadas Austrijoje. Jis, padeda
mas savo gabiū padėjėjų, Hit
lerio aukso supasakintą istori
ją šitaip nušvietė.

Reicho turtus slėpti įsaky
mas buvo duotas 1945 m. ba
landžio mėnesį. Buvo sudaryta 
speciali komanda, kurios būsti
nė buvo viloje Keri prie Aus
see. Iš ten aukso, pinigų ir ki
tokių brangenybių dėžės buvo būdavo aprūpinami kelionpini

giais ir dar įdedama pradžiai. 
Ne vienas jų puikiai įsikūrė ir 
staiga pralobo Argentinoje ar 
kitur.

Nacių bėgimas pasibaigė 
1949 m. Ligi to laiko jie spėjo 
sutvarkyti didesnę Hitlerio pa
likimo dalį, 
apylinkėje.

Geresnį pasisekimą turėjo 
alijantai. ieškodami aukso vo
kiečių pagrobto iš okupuotų 
kraštų. Tokio aukso sąjunginin-

slepiamos žemėje, kalnuose ir 
ežere. Operacijai vadovavo SS 
generolai Stefan Froehlich ir 
Arthur Scheidler. Be aukso ir 
tiesiogių brangenybių ten buvo 
daug įvairiausių išradimų pro
jektai. cheminės formulės, su
šaudytojo adm. Canaris. buvu
sio vokiečių sekimo vado, as
meninės brangenybės ir užra
šai. koncentracijos stovyklose 
nukankintųjų auksinių dantų 
maišai ir k.

I_________________ ' 

paliko bendruomenėje reikš
tis kultūrininkus lietuvybei 
palaikyti. “Gal kultūrininkai 
bus laimingesni, gal jie geriau 
supras, pajus ir įgyvendins vie
ningumo, bendradarbiavimo, 
pasitikėjimo dvasią”. Tokia dva
sia, sako laikraštis, jau pasi
reiškė pirmame tarybos suva
žiavime.

Aiduose Nr. 6 Juozas Girnius 
reiškia pasitenkinimą, kad 
bendruomenės rinkimai praėjo 
be žymesnės srovinės kovos ir 
kad visi kandidatai buvo en
tuziastiškai nusiteikę bendruo
menės atžvilgiu, patys išrink
tieji yra “pozityviai nusiteikę 
žiūrėti darbo, o ne “spalvinės 
reprezentacijos’...” Rinkimai 
parodę, kad kalbos dėl nesusi
pratimo tarp senosios ateivijos 
ir naujosios esančios perdėtos, 
nes naujieji ateiviai nuošir
džiai parėmę senuosius ateivius , 
kandidatus, ir jų buvo išrink
ti 6. Taip pat rinkimai parodę, 
kad žmonės yra pasiilgę auto
ritetų darbe. Tokių autoritetų 
pasirinko iš tarpo kunigų, šio
kios ar tokios rūšies mokslo 
žmonių; amžiaus atžvilgiu dau
giau pasisakyta už vyresnius— 
8 yra per 60 metų ir tik 4 
yra jaunesni nei 40 metų. Jau
niausias išrinktasis yra 30 me
tų. Autorius siūlo neklausinėti,

Koks to turto likimas?
Didelė dalis paslėpta, dalis 

išsklydo į užsienį, o gal di
džiausia dalis nutrupėjo į tų ki
šenes. kurie vienokiu ar kito
kiu būdu dalyvavo aukso slė
pime. Tai liudija faktai, kad 
giminaičiai artimųjų Hitlerio 
bendradarbių, nors jiems visi 
turtai buvo nubraukti, dabar 
nieko neveikdami puikiai gy
vena ir švaistosi pinigais. "Be 
to, iš paslėptų pinigų buvo 
imama

organizuojant karo nusikal
tėlių bėgimą j užsienius.

Naciai sprukdavo pirmiau
sia į Bavariją, iš ten į Austri
ją. o iš Austrijos keliavo į Že
nevą. iš kur lėktuvu pasiekda
vo Egiptą ar kitas vietoves; bė
gę į pietinę Ameriką, atsiras
davo Milane.

Milane bėglius globodavo 
slapta nacių organizacija, o 
juos pasitikdavo kažkokia nie
kam nepažįstama grafienė. Jie 

kas laimėjo ar pralaimėjo, o 
visiem laikyti išrinktuosius 
savais ir juos remti.

Sandara džiaugiasi.,. pik
tai. Dar liepos 1 spėliojo, kad 
bendruomenėje einanti kova 
tarp “rytų” ir “vakarų” ir kad 
bendruomenės suvažiavimas 
“pasiliks pilnoje prel. J. Bal
kono ir jo grupės kontrolėje”. 
Kai spėliojamas nepasitvirtino 
ir prel. J. Balkūnas suvažiavi
me nesutiko net būti renka
mas į tarybos prezidiumą, tai 
liepos 8 Sandara kitu kuo 
džiaugiasi — kad suvažiavimo 
nuotaika buvusi prislėgta ir 
kad bendruomenė kultūriniam 
darbui nesanti pribrendusi...

“Sandara“ padaro malonumą 
ir “Darbininkui”, vadindama jį 
“faktinuoju bendruomenės di
rigentu”. Gaila tik, kad ir ši
tas pripažinimas yra ne dau
giau teisingas, kaip ir anas 
“Sandaros” pranašavimas apie 
bendruomenės “kontrolę”.

Vienybėje liepos 8 J. Tyslia- 
va prilaiko savo pasitenkinimą 
ar nepasitenkinimą, sako, pa
laukiąs, nes dabartinei bend
ruomenei pasitikėjimą teparo
dė tik 7000, arba nė vienas vi
suomenės procentas.

To “nevieno procento” išra
dimą pasigriebusi maskvinė * 
Vilnis liepos 13 taip pat džiau
giasi — džiaugiasi, kad “J. Tys-, 
liava kukčioja pašaipom, M. 
Vaidyla skaniai šaiposi”.

žodžiu, džiaugiasi visi.

POTVARKIAI GYVENIMĄ 
TVARKO

Italijoje tebeveikia potvar
kis policijai, kad policininkas 
gali vesti tik turėdamas ne 
mažiau kaip 28 metus ir ištar
navęs ne mažiau kaip 8 metus. 
Potvarkis nepanaikintas, ir jo 
laužyti policininkas negali. Bet 
jį gali apeiti —- gyvendamas 
konkubinate, t. y. gyvendamas 
su mergina, turėdamas su ja 
vaikų ir laukdamas, iki susi
lauks potvarkio reikalaujamų 
metų. Taip daugelis ir daro.

Helikopteris vietoj taksi
Suomijoje, kur lapiai gyve

na ir augina savo ehiius. mies
teliuose galima išsinuomoti he
likopterius taip kaip vakaruo
se taksi. Jei reikia šaukti kur 
toliau pas ligonį, taisyti elek
tros laidus pakeliui, helikopte
ris. geriausia susisiekimo prie
monė.

kai surado apie 300 tonų. Di
delė jo dalis buvo užtikta Mcr- 
kers kasyklose. Ravensburge ir 
kitur. Aukso buvo padėta ir 
neutraliuose kraštuose. Ispani
joje, Portugalijoje, Švedijoj ir

esančią Aussee Rumunijoj. Tas auksas padėtas 
vadinamam “Gold Pool” ban
kui. ir turėtų būti grąžintas 
tiems kraštams, iš kurių vokie
čiai okupacijos metu buvo iš
plėšę. G. M-is
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Amerikos Lietuvių Bendruomenės ateities rūpesčiai ir darbai

Brangiai pardavęs, pigiai neatpirks!

vii in i
Ernai Goerlich

Aš neturėjau ko jam sakyti, 
bet ir negalėjau ne pareikšti 
savo žodžio, kaip man atrodė, 
tikrai žmogiško ir krikščioniš-

Pranešimai iš Ženevos rodo, kad keturių didžiųjų konferen
cijai bus tuščiai išleistas pinigas ir laikas. Naudos turės tiktai 
Šveicarijos kišenė, į kurią bus sukišta kelą milijonai dolerių. Bet 
visada taip yra, net ir politikoje: brangiai rrioka tas, kas tikisi pi
giai pirkti. Pasaulio taika pigiai neperkama, nes ji antrajam Di
džiajam kare buvo labai brangiai parduota: parduotas kraujas tų, 
kurie žuvo už žmonių laisvę, ir parduoti milijonai žmonių, ku
riuos tebeslegia Sovietų vergijos letena. Norėti, kad savo grobį 
Sovietai atiduotų prie derybų stalo, yra tas pats, kas ir tikėtis, 
kad žvėris paleis auką iš nasrų tiktai meiliai šnekinamas. Sovie
tai nieko iš savo rankų nepaleis geruoju, nors būtų šaukiama vie
na konferencija po kitos. Glima kartu išsigerti, bet nei girtuoklis 
Chruščiovas nepragers to, ko bolševikai siekia.

Rašė 
buvo

pakeisti. Mano pareiga pačiam 
tuos pinigus susitaupyti, jei 
aš noriu seserį vaduoti. Ne ki-

— Iš tikrųjų aš neturėjau to 
visai pasakoti. Aš turėjau tylė
ti kaip akmuo. Bet tie studijų 
metai Europoje mane paveikė. 
Aš imu galvoti, kaip ir#jūs, eu
ropiečiai, kad galima iš savo 
pareigoj išsipirkti kito triūsu. 
Prašau nepalaikyti tai priekaiš
tu. Gal tai ir galima, gal tai ir 
gera? Bet mano sesuo Haru- 
mi?... Ne, ne! Jos prisimini
mas man neleidžia kitaip pasi
elgti. Man labai skauda. Ir čia 
aš taip pat europietiškai įtakai 
pasidavęs. Japonui neturėtų 
skaudėti. Supraski mane, Al
fredai! Ten mergaitė turi pa
reigą viską dėl šeimos aukoti, 
net ir save; ir žmona turi pa
kelti visas aukas dėl savo vy
ro. Aš tikras, Harumi ne ki
taip galvoja. Tokie papročiai, ir

vėlai. Harumi gyvos nebera
dau. Ji buvo priversta ištekė
ti už pirktinio vergo ir gim
dydama mirė. Jos kūdikį, 
vardu taip pat Harumi, išpir
kau už 200 dolerių. Mergaitę 
auginsiu kaip savo dukterį. 
Būki sveikas! Dr. Takamura”.

(Galas)

Stasys Baradukas Amerikos 
Liet, bendruomenės tarybos 
suvažiavime liepus 2—4 New 
Yorko išrinktas valdybos pir
mininku. Ten jis skaitė šį pra
nešimą, kuris žinotinas ir mū
sų skaitytojam. Red.

Aš turiu surinkti 550 do
lerių ir padėti juos tėvui ant 
stalo. Tai mano siekimas, ma
no svajonė grįžti su ta suma 
namo ir išpirkti Harumi. Tė
vas nė minutės nelauktų, aš

Suprantu ir tai. O kiek esi jau 
sutaupęs? — paklausiau. .

— Amerikietiškais pinigais 
bankan esu padėjęs 350 dole-

gali kristi, kad jis įstatymų 
nesilaiko. Antra vertus, kas 
patikėtų tokiu pranešimu po
licijai? Ji apklaustų Harumi, 
ir aš esu tikras, kad ji pasisa- lerių tuojau parūpinti. Aš sa

vęs tuo nė Įdek nenuskriaus- 
čiau, ir nesiūlau dovanos. Sa
kyki, ar bus gerai?

Takamura. išsivadavo iš ma
no rankų, išsitempė visu savo 
mažu stuomeniu, it riteris 
prieš damą, ir papurtė galvą.

— Ne, jokiu būdu ne! — pa
sakė jis kietu žodžiu. — Aš 
esu tau, Alfredai, labai dėkin
gas, bet pasiūlos priimti nega
liu. Prašau man atleisti. Man

ne, mano kraštą. Tai labai kil
nu iš tavo pusės. Bet leiski 
man pasakyti, kad aš negaliu 
tavo gerumu pasinaudoti ir sau 
palengvinti. Aš turiu pats tuos 
pinigus užkalti, tiktai pats... 
Mano sesuo dėl to prisiėmė 
aną auką, kad aš galėčiau 
mokslus išeiti, žinau, ji sun
kiai kenčia, ir aš negalėčiau 
nurimti nesavo* rankomis pini- Takamura, — kreipiausi įtiki- 
gus. surinkęs. nedarnas,—aš supranti! ir la-

Takamura lengvai nusišyp- . bai vertinu tokį stiprų šeimos 
sojo. ryšį, koks yra jūsų krašte.

Dar tauriau man atrodo, kai 
vaikai ir tėvai lyg vieną kūną 
sudaro ir tėvo valia laikoma 
šventa. Bet.., bet, atleisk 
man, Takamura, jei ir aš pa
sakysiu, jog tam yra ribos. 
Nė Dievas nereikalauja...

— Alfredai, — nutraukė 
jis mane, — aš didžiai jus 
gerbiu ir man nemalonu pasa
kyti, tad toliau kalbėti nebū
tų prasmės. Prašau tiktai 
vieno: niekam nesakyti.

— Gerai, Takamura, aš lai
kysiu tavo slaptus žodžius 
kaip akmuo. Bet Harumi man 
rūpės, lyg būtų ir mano se
suo. Vargšė mergaitė!...

Takamura žemai nusilenkė 
tai aš duris dariau.

kytų laisvai pasisamdžius; ne
skustu nei savo pono nei tėvo.. 
Ji nesisakytų nė pono plaka
ma, ir kai policija išeitų, ji 
negyvai būtų primušta, kad 
kažkam pasisakiusi, jog yra 
pirkta. O tėvas? Tėvas liktų 
paties jo sūnaus apšmeižtas. 
Ne, Alfredai, pro įstatymus 
pralysti negalima, * kai juos su
laužai. Jie kruvinai duria ...

— Na, gerai, Takamura, — 
nusileidau jo argumentam. —

Aš praėjau porą žingsnių 
per kambarį.

— Takamura, ■— atsisukau j 
jį ir paėmiau už abiejų rankų, 
— aš nesu taip pat iš turtin
gųjų. Bet aš galėčiau 200 do-

šokių grupę, 
klubą ir t t 
plokštelę su 

akt. H. Kačinsko įdeklamuo- 
tais' Donelaičio, Baranausko ir 
kt mūsų autorių kūriniais, 
skelbti vaikų scenos dramos 
veikalėlio, skaitinių knygelės 
ar vadovėlio konkursą, ieškojo 
priemonių lietuviškai knygai 
mūsų visuomenėje plačiau pa
skleisti, norint užkirsti kelią 
plintančiai svetimai terminolo
gijai, kreiptis į lietuvių kalbi
ninkus (per LKD), kad jie kur
tų ir pateiktų anų svetimųjų 
terminų atitikmenis, ir t. t

Finansų ir ekonomijos sričiai 
priklalso:

tautinio solidarumo įnašų 
išrinkimas, įsteigtojo Lietuvių

— Tris šimtus penkiasde
šimt dolerių, — pakartojau 
nustebdamas, bet Takamurai 
mano žodžiai pasirodė nestip
rūs, lyg sakytų: ne kažin kiek!

— Iš tikrųjų, nėra daug, — 
jis atsiduso, — bet man tai 
daug atsėjo. Trūksta dar 200. 
Bet aš tikiuosi, kad galėsiu ir 
likusią dalį bankan įnešti. Li
ko man dar dveji studijų mė

šlais LRD pirmininko žo
džiais pasakyta viskas:

.lietuvių kaip tautinio viene
to padėtis Amerikoje ir tauti
nio išlikimo galimybės.

Todėl juos pasirinkau ir sa
vo pranešimo įvadu. Juk kal
bėti apie LB ateities rūpesčius 
ir darbus reiškia- ne ką kita 
kaip kalbėti apie tas pastan
gas bei priemones, kurių lietu
viai turi griebtis, norėdami ne
atitrūkti nuo savo tautos ir iš
laikyti tautinę individualybę.

Kalbant apie tolimesnę LB 
veiklą, tenka paliesti ją dviem 
atžvilgiais:

a) kokia ji yra buvusi ligi 
' šiol,

b) kokios mes jos norėtume 
ateity.

Pasisakant pirmuoju atžvil
giu, reikia sutikti, kad .....

Amerios lietuviai tautinę sa
vo bendruomenę turi ii seno.

Tai tvirtina tautinis jų gyve
nimas, davęs didelių laimėji
mų tiek dvasinėje, tiek mate
rialinėje srityje. Spauda, drau
gijos, susivienijimai ir klubai, 
mokyklos, chorai, vaidintojų 
rateliai, bažnyčios — štai tas 
kultūrinis palikimas, kurio 
užsimojimais ir didingumu te
galime tik gėrėtis.

Todėl atsisakyti šio palikimo 
ir nepanaudoti jo tautiniam 
ateities gyvenimui būtų ne tik 
didelė klaida, bet ir sunkus 
nusikaltimas.

Iš kitos tačiau pusės negali
me nekonstantuoti, kad

visas šis palikimas yra toli 
gražu nepakankamas gaivinti 

< ir ugdyti tautinei lietuvio dva
siai,

kuri sudaro tautinės gyvybės 
pagrindą. Pamatę Amerikos

dar mėginęs išsamiau pasisa ky- 
tr dėl apylinkė* ir seniūnijos 
darbo, tad paskiro* * vietovės 
čia elgiasi individiialiaį. Tokia 
individuali veikla, atitinkanti 
vietos sąlygas ir reikalavimus, 
yra neišvengiama, tačiau nega
lima nepageidauti ii* visų apy
linkių bei seniūnijų tam tikros 
vieningos, suderintos ir susi
stemintos veiklos. Dairydama
sis visiems gyvo, pavyzdžio, 
jį turėjau imti iš tos vietos, 
kurioje ir man pačiam tenka 
aktyviau reikštis, būten iš Cle- 
velando apylinkės.

Čia numatytos trys darbo 
sritys: 1) švietimo ir kultūros,
2) finansų ir ekonomijos,
3) visuomeninių ir socialinių 
reikalų.

Švietimo ir kultūros sričiai 
pvz. priklauso:
burti apylinkės kultūrininkus 
ir apskritai kultūriniu gyveni
mu bei darbu besidominčius 
ir besirūpinančius asmenis, 
surengti visuomenei, jaunimui 
ir vaikams minėjimų bei pas
kaitų, suorganizuoti parengi
mų jaunimui ir vaikams su jų 
pačių atliekama programa, į- 
vykdyti konkursėlių mokykli
nio amžiaus vaikams (pvz. raši
nėlio, deklamavimo ir skaity- 
rdo, dainų ir t. t), įsteigti lie
tuvišką kambarį su tautiniais 
simboliais Ir kt. ženklais, lie
tuvišku knygynėliu bei skai
tykla ir t t. Apylinkė taip pat 
kasmet surengia Lietuvių die
nas, suorganizavo spaudos mė
nesį (lietuvių spaudos atgavi
mo sukakčiai paminėti), išlei
do M. K. Čiurlionio pianino 
kūrinių plokštelę (kūrinius 
įskambino pianistas A. Kupre
vičius), moraliai ir materialiai 
remia lituanistinę mokyklą, 
Čiurlionio ansamblį, L. Sagio 
vadovaujamą lituanistinės mo
kyklos tautinių 
teatrus, sporto 
Svarstė išleisti

"Atsidūrėme saloje. Aplink 
svetimi vandenys ir vėjai sveti
mi. Išlikimo teisė tebėsigru- 
mia su išnykimo laisve, kas
met aiškiau dvilypuojasi tauti
nės sielos, kurios mirs paga
liau, pagimdžiusios mulatus. 
Salos buvimas nebus atžymėtas 
nė šio krašto kultūros istorijo
je. Toks yra Kolumbo šalies 
nerašytasis įstatymas, kuriam 
pasipriešinti teįstengs titaniš
kai tvirta dvasia"
(Ben. Babrauskas, 1954 lapkri
čio “Lietuvių Dienų” 9/48

cifiko laivas traukė inkarus] 
pasijudinti. Jis vežė Takamu-I 
rą namo. Mudu abu jau buvo-! 
me baigę medicinos mokslus! 
ir įgiję daktarų laipsnius. Ta-! 
kamura kišenėje turėjo dar! 
ir 550 dolerių. Aš buvau atė-! 
jęs jo išlydėti. Jis buvo sma
gus, bet ir nekantrus, lyg no-! 

Paklausyki manęs dar, retų vienu mostu perskristi 
okeaną ir pasiekti savo gim-] 
tąsias salas. Ten jo mintis] 
buvo prirakinta prie Harumi.|
— Takamura, — tariau jam] 

atsisveikindamas, — nepa-] 
miršk tuojau parašyti.

— Suprantama, Alfredai,—! 
pažadėjo jis. — AŠ esu tau la-i 
bai dėkingas už žodį išlaikytą,! 
užuojautą... Sudiev!

Aš dar ilgai žiūrėjau, taip! 
laivas nutolo.

Vieną vakarą, kai budėjau! 
ligoninėje, nedideliame Ang
lijos miestuke, man atnešė! 
laišką. Ant voko buvo ryškus! 
antspaudas. “Tokyo”. 
Takamura. i .rištas 
trumpi:

“Mielas Alfredai, 
parvykau laimingai, 

gavau didelėje valstybinėje 
klinikoje, Tokyo. Esu gydyto
ju asistentu. (Toliau rašysena 
jo buvo nelygi, tartum būtų 
drebėjusi ranka). Bet mano

liai jis turėtų sudaryti tą atra
mą, kurios reikalingas tautinis 
gyvenimas: jie turi šildyti, gai
vinti, skatinti ir palaikyti kolo
nijų organizacinį, visuomeninį, 
kultūrinį reiškimąsi. Apylinkės 
ir seniūnijos normaliai .taip 
pat turėtų vietos lietuviams ir 
atstovauti.

Kad visus šiuos uždavinius 
tinkamai galėtų atlikti, apylin
kei ar seniūnijai yra būtini šie 
dalykai:

a) suburti ko daugiausia vie
tos lietuviu,

b) sugebėti palaikyti tarpu
savio bendradarbiavimo 
santykius su vietos drau
gi jomis, klubais, chorais 
ir kitais organizaciniais 
vienetais,

c) , turėti pajėgią dirbti ir 
gebančią su visais ben^ 
dradarbiauti valdybą arba 
seniūną,

d) pagaliau aiškiai žinoti, ko 
apylinkė ar -seniūnija nori 
ir siekia.

Pirmieji trys atvejai nėra 
reikalingi kokių platesnių pa
aiškinimų. čia reikia pastebėti 
tik tai, kad ten, kur neatsiras 
bendruomenės idėjai ir darbui 
tikrai atsidėjusių žmonių, apy
linkė ar seniūnija negalės pa
siekti nei didesnių vaisių, nei 
įsigyti pasitikėjimo, įtakos bei 
svorio. Ketvirtasis atvejąs rei
kalingas jau platesnio pasisa
kyme, tad prie jo stabtelėjame 
kiek ilgėliau.

Niekas niekur, rodos, nėra

Namų'fondo ugdymas, vasari
nės lietuviškos kolonijos orga
nizavimas (čia būtų galima 
rengti iškylas, pilnikusA išvyk
ti savaitgalio), taupymo — sko
linimo draugijos steigimas, 
sklindančių lietuvių telkimas į 
geresnius, lietuvybės išlaiky
mo atžvilgiu palankesnius ra
jonus ir t. t 
Visuomeninei ir socialinei sri
čiai priklauso:

nusipelniusiųjų ir pasižymė
jusiųjų asmenų - pagerbimas, 
darbo paklausos ir pasiūlos in
formacija, moralinė ir materia
linė parama ligos ir nelaimių 
atvejais (pereitais metais vie
nos našlės šeimai pvz. buvo 
pajėgta išmokėti $820 pašalpos, 
.vėliau jai išrūpinta nuolatinė 
miesto parahia ir kt.), bend
ruomenės minties propaganda 
ir t. t.

Clevelando apylinkėje atski
rų sričių skyriams vadovauja 
tų skyrių vicepirmininkai, 
apylinkės valdybos nariai. Prie 
vicepirmininkų veikia ir spe
cialios šių sričių komisijos.

Gali tuoj kilti klausimas: ar 
pasiteisina ši struktūra pačia
me gyvenime? Kaip jau ir 
anksčiau pastebėjau, darbo vai
siai priklauso nuo vadovaujan
čių ir dirbančių žmonių, (b d.)

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams..........— $6.00
Brooklyn, N. Y. ................  $6.50
Pusei metų ........... •„............. $3.50
Užsienyje  ....—    $6.50

Sovietų siekimus labai aiškiai yra nusakęs Stalinas dar 1943 
vasario 16, kai Hitlerio armija tebebuvo Rusijoje, bet jos pralai
mėjimas jau artėjo: karas sviro į antrąją fazę. Stalinas apie tai 
ir kalbėjo:

“Vakarų demokratijų buržuazinės vyriausybės gali sau ma-: 
nyti ir tikėti, jog mes dedamės su jomis į sąjungas vien tam, kad 
iš savo krašto išgintum fašistus. Mes, bolševikai, žinome, o kar
tu su mumis ir viso pasaulio bolševikai žino, kad mūsų vieninte
lis siekimas prasidės tik tada, kai baigsis šio karo antroji fazė 
(vadinasi, ateis Hitleriui galas). Tada mums prasidės trečioji, pas
kutinė ir lemiamoji fazė, kurioje bus sunaikintas pasaulinis kapi
talizmas ... Mūsų tikslas yra pasaulinė revoliucija, ir tas mūsų 
siekimas nepakeičiamas; mes siekiame proletariato diktatūros... 
Mes sudarėme sąjungas, nes tai buvo reikalinga prieiti iki tos 
trečios fazės. Bet mūsų keliai išsiskiria ten, kur mūsų sąjunginin
kai stoja ant kelio pasiekti anam galutinam tikslui”.

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
Uteafente *r tarteponiicnrij«ti redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
rtcalpaaiai aangand ir grafinam! tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirašy
ti straipsniai nebūtinai greižlria redakcijos nuomone. UI skelbimu turini ir

SUBSCRIPTION RATES
Domestie yeariy___________$6.00
Brooklyn, N. Y. ----------------  $6.50
Haif year ---------------------------- $3.50
Foreign —------------- .'...........  $6.50

Lietuvą, dažnu atveju negalėjo
me nenustebti jos varganumu. 
Maža, kad negalime tėvų kal
ba susikalbėti su giminių ir 
kaimynų vaitais, bet neretu at
veju (jie yra išsiugdę ir prie
šingą savo tėvų žemei senti- 
mentą. Nenuostabu: juk buvę 
tautiniai židiniai kaikur yra iš
virtę į sąmoningo nutautinimo 
įstaigas. Kaikur vad. lietuviš
kas mokymas tėra išlikęs tik 
kaip negyva formalybė ar ne
gyva tradicija.

Štai kodėl su naujuoju ben
druomenės vardu siekiama 
lietuviškam gyvenimui duoti 
naujų idėjų, naujų metodų ir 
formų, kad, Lietuvių Chartos 
žodžiais tariant, “savo tėvų 
išlaikytą Lietuvių Tautos gy
vybę lietuvė perduotų ateities 
kartoms, kai&amžinai— gyven
tume”. Reikia pastebėti, kad 
LB griežtai suformuluotos ir 
visuotinai priimtos savo veik
los programos dar nebeturi 
Bet ji neatidėliojant turės būti 
išdirbta, priimta, paskelbta ir 
vėliau visų . valia ir pastango
mis vykdoma. Pirmąją pradžią 
turi jau padaryti ir ši Bend
ruomenės Tarybos sesija, šio 
pranešimo tikslas — pateikti 
keletą pastabų visų diskusi
joms ir svarstymams.
BENDRUOMENĖS APYLINKĖ

Bendruomenės apylinkės ir 
seniūnijos — tai patys pagrin
diniai jos vienetai. Juose turi 
telktis lietuviškieji kolonijų 
reikalai. Jie turi būti ta ašis, 
apie kurią sukasi bendrasis 
lietuviškas gyvenimas. Norma-

Fronto sąskrydis
LF Bičiuliai iš Chicagos, Cle- 

veiando, Detroito, New Yorko 
ir kt. miestų turėjo savo suva
žiavimą liepos 2, 3 ir 4 dieno
mis žavingoje Pokagon State 
Park, Ind. Dalyvavo apie 70 
atstovų, daugelis atvykę su sa
vo šeimomis. Nakvynėmis pasi
rūpinta, draugiški pokalbiai 
prie ežero, maudymasis ir da
lyvavimas ten pat stovyklau
jančių studentų at-kų lauže ir 
dainų pynėje — buvo pirmo
sios dienos nerašyta programa.

Liepos 3 d., išklausius šv. 
mišių, visi rinkosi į pirmąją 
darbų konferenciją. Buvo iš
klausyta J. Brazaičio praneši
mas apie politinę padėtį Euro
poje ir ten aplankytus lietuvius 
bei jų nuotaikas. Prelegento 
paskaitą sekė gyvos diskusijos, 
ir gausūs paklausimai. Vakare 
ten pat parke buvo sukurtas 
laužas, kurio programai vado
vavo Balys Račkauskas, talki
ninkaujamas dr. Petro Kisie
liaus. Pradžioje įvyko įspūdin
gas už Lietuvos laisvę 1941 m. 
birželio sukilime žuvusių par
tizanų pagerbimas. Kalbą pasa
kė B. Račkauskas, susikaupimo 
metu maldą atkalbėjo kun. dr. 
Vikt. Rimšelis. Meninės progra
mos išpildyme dalyvavo A. Ja- 
saitytė, N. Jankutė, P. Bagdo
nas, A. Baronas, B. Politaitis 
ir B. Račkauskas. Prie laužo 
matėsi iš New Yorko atvykęs 
Vyt. Vaitiekūnas. Laužas baig
tas giesme “Marija, Marija’’. 
Po laužo kai. kurie dalyviai vy
ko į Coldwater, Mich., aplan
kyti ten apsistojusių studentų 
at-kų.

■ Liepos 4 d. prieš piet įvykusi 
antroji konferencija išklausė 
Vyt. Vaitiekūno paskaitos: apie 
lietuvių vidaus ir užsienių po
litiką.

Suvažiavimas užbaigtas hu- 
jnoristinio laikraštėlio “Uode 
gelk!” skaitymu ir nuotaikin
gomis dainomis. Pastogėje, 
kurion visus iš paplūdimio ir' 
parko dar tartą subūrė staiga 
užėjęs audringas debesėlis. 
Troškulį numalšinus Bražėno 
atvežtu vyneliu ir alučiu, visi 
labai nenorom skirstėsi į na
mus. —A

kartą viso pokalbio metu.
— Alfredai, tu kalbi kaip 

europietis,— pastebėjo jis man 
stengdamasis šypsotis. — Negi 
tas įstatymas buvo laisva va
lia sulaužytas? Žinai ką, Alfre
dai, kas būtų? Mano tėvas at- 

žinau. sidurtų teisme, garbingas sa-
Man buvo gaila Takamuros murajus, kuriam nė šešėlis ne- 

ir gaila jo sesers. Bet mano 
širdyje virė pyktis; ne, dau
giau negu pyktis — tikras ap
maudas dėl žiaurių papročių 
Japonijoje, dėl kraujo kainos 
už skolą, dėl vergijos. Aš vi
sas susipurčiau negalėdamas 
to paslėpti.

— Sakyk, Takamura, — pa
klausiau jo gerokai įdūkęs, — 
ar nereikėtų pranešti polidjai? 
Juk sakei: vyriausybė drau
džia vaikus pardavinėti. Galė
tum pranešimą įteikti Tokyo. 
Seserį tikrai paleistų. Ir tau 
nereikėtų kankintis dėl tų 550 
dolerių.

Takamura nusijuokė. Pirmą

Tasai bolševizmo tikslas yra palikęs dabarčiai, nes trečioji 
.f^zė—pokariniai laikai — prie pasaulinės revoliucijos dar nepri
vedė. čia Stalinas neišpranašavo, bet jo žodžiai tebevykdomi. Kaip 
tad galima su bolševikais susitarti, jeigu jiems atsistojama sker
sai kelio? Tikėjimas, kad jie nori taikos ir sugyvenimo, yra tikė
jimas trumparegių. Geriau patikėti tam, ką Molotovas yra pasa
kęs 1941 metais apie sugyvenimą arba koegzistencija. “Koegzis
tencija tarp sovietinių kraštų ir kito pasaulio gali būti tik laiki
nė. Šių dviejų pasaulių priešingumai gali būti tik kruvino karo 
išlyginti. Kitokio sprendimo nėra ir negali būti. Laimės tasai, 
katras bus pakankamai stiprus ir pirmas pradės karą”.

Norėdami dar sustiprėti ir laiku pirmieji pradėti karą, bol
ševikai tebemuilina kitiems akis savo taikingumu, tariamu vai
šingumu ir derybomis toje pat Ženevoje. Kas norėtų pigiai iš jų 
taiką gauti, sumokės dar brangiau negu praėjusiame kare.

FRANCISCAN FATHERS
Beentered a* aecond dass matter at Brooklyn. N. 7. May 25, 1951, under 

the Act at March 3, 1879, originally entered as second dass matter 
at Boston, Mass., September 12, 1915.



prie Sovietų E visų šių pobūvių. Įvyku

PARDUODAM NAMUS

pilie-

Pareiškimas seime apie miūlę

4. TIK MINISTERIS JĄ 
ĖMĖ IR UŽGESINO

Sovietų vai- 
(XX amžius,

“Dabar liaudis, GALINGOSIOS RAUDONOSIOS ARMI
JOS PADEDAMA, nuvertė smetoninių pavergėją jungą ir 
įsteigė savo valstybėje sovietų valdžią”. (XX” amžius Nr.

' W- ■■ ? -H*

mis. Negalėjote

aliarmavo ’sli pasipiktinimu 
spauda (DL Nr& liepos 17).

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (impHffer*), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
lUchmond HiH, Ozone Bark, Forest HiU, Jamafca.

Darbas atHekuma ptltjiariu tfnliaRrii, pripažinto

Kalėjimai Mulę pagrobia 
Ir laisvą vėjelį laukų. 
Tan veidas išbąlą kaipedrobė, 
Nukrinta šarma ant plaukų. 
Ir tu tenai atsiradai, 
Kur šaltis viešpatauja, 
Kur žvarbūs Sibiro ledai 
Karščiausią stingdo kraują. 
Baisi bekraštė vienuma 
Numirėliais kvatojas. 
Klaikioji ledo dykuma 
Atims rankas ir kojas. 
Atims ir širdį... O paskiau 
Sukaustys ir liežuvį. 
Bet vienuma — užvis klaikiau 
Matei ant smėlio žuvį? 
(E “poemos apie Staliną”)

2. JAU PAKABINO 
IR STALINO SAULĘ

Nuo liepos 18 dienos spauda 
jau prapliupo naujom žiniom, 
kurios buvo lig šiol rūpestin
gai slepiamos.

Kol ėjo propaganda į 
"liaudies seimo" rinkimus, agi
tatoriai nekalbėjo apie reikalą 
įsijungti į Sovietų Sąjungą .Tai 
nuslėpė ir "Darbo Lietuvos 
Sąjungos" proklamacija, jos 
vadinama "platforma".

Nuo dabar jau išlenda rie
biom ir liesom, juodom ir rau
donom antraštėm žinios:

neišvengta režisūros stambios 
klaidos. Antai, priimtoje dek- 
liaracijoje apie Įsijungimą į 
Sovietų Sąjungą išlindo pareiš
kimas:

iKitioms siūlė 
tojo vandenyno 
pats pasirinko

tingai.
' Bolševikai jautė, kad viskas 
taip gerai einas, jog nėra ko 
nė slėpti. Net pačioje pagrin
dinėje kalboje, kuri šiame 
balsavimo vaidinime turėjo to
kios reikšmės kaip Hamleto 
monologe “Būt — ar nebūt”,

priimta dekliaraciją, kad
Lietuvoje įvedama sovietinė 

tvarka.
Toliau ėjo antra dekliaracija, 

kad
Lietuva prašosi priimama į 

Sovietų Sąjungą
ir toliau jau buvo priimti 

nacionalizacijos įstatymai.
Viskas per tris dienas baig

ta, ir “liaudies seimas” paleis
tas į keturis vėjus.

Kas buvo užkulisyje, jau 
paskelbta — kaip Pozdniakovas 
grasino tiem “liaudies atsto
vam’’, kurie drįstų nebalsuoti; 
kaip po prezidiumo stalu buvo 
suslėpti ginkluoti enkavedistai, 
kaip enkavedistai saugojo ne 
tik salę, bet ir pačioje salėje 
sėdėjo sykiu su “liaudies at
stovais” ir padėjo jiem ploti, 
“balsuoti”...

Apgaulė jau buvo paslėpta 
labai nerafinuotai ir nerūpes-

Vienos išvažiavo, 
kitos atvažiavo

Po dviejų savaičių dalis sto
vyklautojų išvyko, bet Į jų vie
tas atvyko dar daugiau. Mat 
stovykloje daugiau kaip šim
tas netelpa, tai, norint duoti 
progos didesniam mergaičių

Pareiškimas tokioj vietoj 
apie raudonąją armiją pasako, 
kad “liaudies seimas” deklia- 
ravo, jog Sovietų Sąjungos rau
donoji armija įsikišo į Lietu
vos vidaus reikalus ir tokiu bū
du sulaužė jos pačios pasirašy
tą ir Lietuvai primestą savitar
pinės pageltos sutartį 1939, 
kuria Sovietai įsipareigojo "ne
sikišti | vidaus reikalus''. 
(Str. 7).

Apgavikas pats išsidavė.

"Dabar liaudis, GALIN 
GOSIOS RAUDONOSIOS 
ARMIJOS PADEDAMA, nu
vertė smetoninių pavergėjų 
jungą ir įsteigė savo valsty
bėje sovietų valdžią". ('XX' 
amžius Nr. 165).

žinios 
net to- 
naujie- 

nas kaip kad “Vilniuje jau pra
dėjo veikti laisvamanių sky
rius”, arba Eltos pranešimas, 
kad atvykęs Į Kauną stiklinių 
akių meisteris...

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

KAIP BOLŠEVIKAI 
SUPRANTA DEMOKRATIJĄ?

Išleido B. Brazdžionį
Praėjusią savaitę Immaculata 

mergaičių stovyklos sodybos 
sodelyje įvyko literatūros va
karas ir kartu atsisveikinimas 
su poetu B. Brazdžioniu. Daly
vaujant motinai Aloyzai ir vi
siems seselių sodybos gyvento
jams, B. Brazdžionis paminėjo 
daug lietuvių poetų, pradedant 
Maironiu ir baigiant Aisčiu, 
kurie buvo atvaizduoti kūry
boj, gyvenime ir dainoj. Bet 
šios valandėlės pabaiga visiems 
buvo liūdna, kai reikėjo poe
tui tarti sudiev. Mergaitės su
dainavo pagal poeto žodžius vi
sas dainas, kiek tik mokėjo, 
deklamavo eilėraščius, o pa
čios mažiausios, kiekviena su 
didele raide, atstovavo Vytės 
Nemunėlio “Mažąją Abėcėlę”. 
Programai baigiantis, stovyk
los vadovė sesuo Paulė visų 
vardu padėkojo B. Brazdžio
niui už surengtus Įdomius lite
ratūros vakarus ir nuoširdų 
prisidėjimą prie stovyklos pro
gramos. Atminimui buvo pado- galbos. Mes labai nuoširdžiai 
vanota stovyklos fotografija ir 
auksinė plunksna. Visa sto
vykla linkėjo savo mokytojui 
daug sėkmės Kalifornijoj.

PUTNAME įvykstančioje liepos 
24 susiartinimo šventėje nau
jai paruoštą programą atliks 
K. Marijošienės ir J. Petkaičio 
vadovaujamos mergaitės (šokiai 
ir dainos) ir dalyvaus 30 lietu
vaičių seserų. vienuolių, ku
rios renkasi Brocktone į vasa
ros lituanistinius kursus.

Giliai dėkingos,
Nek. Pr. Svč. M.

Stalino laureatei Salomėjai 
Neriai: -

3) susirinkimų ir mitingų 
laisvę... SSSR piliečiam už
tikrinant asmens neliečiamybėm. 
Piliečių buto neliečiamybė ir 

dė- susirašinėjimo paslaptis saugo
jama įstatymais” (DL. Nr. 3. 
liepos 17).

Keturi parengimai
Mūsų geradarės išranda vis 

naujų būdų padėti mūsų vie
nuolijai Štai paskutiniu laiku 
įvyko 4 pobūviai šeimose tiks
lu sukelti reikalingų lėšų kop
lyčiai baigti ir novidjato įren
gimui

Pirmasis parengimas įvyko 
ponų Savickų ir p. Kurliands- 
kų rūpesčiu Worcester, Mass., 
antras p. Lozoraitienės namuo
se padedant ponioms Mika
lauskienei, Kauševičienei ir 
panelei Paukštytei.

Du gausūs “Linen shower” 
novicijato Įrengimui taip pat 
nesenai buvo surengti: vienas 
p. Bartkų namuose, E. Granby, 
Conn., kitas p. Balandienės 
namuose Waterbury, Conn. Šį 
paskutinį surengė Kristaus 
Kančios Arkibrolija ir Maldos 
Apaštalavimo jaunųjų grupė. 
Prie šio parengimo daug prisi
dėjo abiejų draugijų pirminin- 
sių šeimose, gauta nemaža pa
kęs ir narės.

vagystė- 
gerbti Dovydėno)

skaičiui stovykla . pasinaudoti, 
kai kam reikia pasitenkinti 
tik viena kita savaite.

Ta proga buvo surengta pro
grama, kurioje naujai atvyku
sios stovyklautojos galėjo pa
matyti bent dalį to, kas per 
pirmąsias dvi savaites nuveik
ta. Programoje pačios jauniau
sios pasirodė su jų mokytojos 
N. Stadalninkaitės parengtu 
montažu, vyresnės gražiai su
vaidino J. Kuzmickio “Leiskit 
į tėvynę”, o vyresniosios pa
dainavo naujai stovykloje iš
moktų dainų. Stovyklautoja.

3) prisijungti 
Sąjungos ir

4) Įgyvendinti 
džią Lietuvoje” 
liepos 20,.

Šitokios sieksninės 
nustelbia visas kitas — 
kias “naujo gyvenimo”

M. GEDVILĄ paraškė: "Lie- 
darbo iiaudia auorata. 

kad Raud. Antrijoa atėjima* 
.■lIMr lai HLakvinlma"
(D. L. nr. 12). Taigi, be atėji
mo nebūtų buvę nei “prisijun
gimo”.

"Liaudies priešam laisvės 
negalima duoti, nes jie, ta 
laisve pasinaudoję, pavergia 
liaudį"

(Darbo Lietuva 1940. 7. 22. 
Nr. 11).

Taip kalbėjo Justas Paleckis, 
atidarydamas “liaudies seimą”. 
Jo žodžius verčiant iš bolševi
kiško žargono reiškia:

"Komunistų priešam laisvės 
negalima duoti..."

prie Sovietų Sąjungos” (DL, 
liepos 18). >

“Darbininkų masė reikalau
ja suvalstybinti fabrikus, ban
kus, dvarus “DL, liepos 20).

“Valstiečių reikalavimai: 
įvykdyti mūsų svajones
tis prie Sov. Sąjungos “(DL. 
liepos 20).

“Vakar karo mokyklos di
džiojoje aikštėje įvyko didelis 
Kauno įgulos karių mitingas, 
kuriame kareiviai pasisakė ak
tualiaisiais politinio gyvenimo 
klausimais:..«;/■

1) Lietuvą paskelbti socia
listine Sovietų respublika,

2) įgyvendinti Stalino konsti
tuciją, • ' <

LIETUVA SIBIRE IŠTREMTA
“Liaudies balsas”, maksvinis 

laikraštis parašė, kad ištrem
tieji iš Sibiro negrįžta, nes ten 
jiem geriau patinka. Kokis ten 
*4 ta o f įtrinko c” VollvAfi

3. "SAULE" TA IŠ TOLO 
ŠVIEČIA ŠITAIP:

Tikrai, stiklinių akių reikia 
Žiūrėti į tą Stalino “saulę”, 
kurią dabar visa spauda rodo, 
rašydama apie sovietinę san
tvarką, apie tautybių santy
kius Sovietų Sąjungoje, apie 
atskiras laimingas respublikas, 
apie Stalino konstituciją...

Toje Stalino konstitucijoje 
laikraštis pažeria tokius lais
vių spindulius!

‘Istoriniuose susirinkimuo- "... Įstatymas SSSR 
reikalaujama prisijungti čiam garantuoja:

liečiam kalbi apie saulę, o jie 
perkasi duonos atsargas...

5. IŠKILMINGAS VAIDINIMAS, 
KURIAME ' "LIAUDIES SEI
MAS" ĖMĖ IR APKALTINO

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Liepos 19 Justas Paleckis' 

paskelbė, kad “liaudies sei
mo” sesija kviečiama liepos 21.

Liepos 21 buvo sekmadienis. 
Su lietum. Susirinkusieji į te
atrą farso režisieriai nervinosi,- 
kad neturi dar savo rankose 
dekliaracijų teksto. Jis nebuvo 
gautas iš Maskvos. Atsiduso 
tik tada, kai pasivėlinęs dėl 
blogo oro lėktuvas raštus nors 
ir pavėlintai pristatė į teatrą...

Tada ėjo viskas greitai. Po 
1 vai. ir 3 minučių jau buvo

Lediniuo- žmogaus, nes jis buvo tik 
laimę, o prekė, įrašas kredito ir 

kep Halis t i- debito skiltyje, šalia eta 
tinių, mašinų ir muilo 
(plojimas) 
talistai, 
Mes jus 
balansų 
dar duodame teisę ir lai
mę būti piliečiais šeštos 
dalies pasaulio, džiaugtis 
Baltijos, Juodosios ir Ledi
nuotojo vandenyno jūro
mis ir tarp jų esančiais 
miškais, pievomis ir tur
tais” (D. Lietuva 1940. 7. 
24. Nr, 16. B kalbos “liau
dies seimo” atstovo Liudo

Pagerbė Vaitkų, išleido Brazdžionį
Putnamo mergaičių vasaros 

stovykloje praėjusią savaitę 
vienas literatūros vakaras buvo 
skirtas poetui kan. Mykolui 
Vaitkui pagerbti. Brazdžioniui 
vadovaujant, stovyklautojos jį 
parengė su dideliu nuoširdu
mu. Po trumpos poeto kūrybos 
charakteristikos mergaitės pa
deklamavo iš visos Vaitkaus 
kūrybos parinktų eilėraščių, o 
pačios mažosios stovyklautojos 
sudarė poeto raštų “bibliote
ką”, kuriai buvo originaliai 
parengta 19 Vaitkaus “knygų”. 
Kiekviena atėjusi lentynon kny
ga apie save pasakė charakte
ringų, tam reikalui parašytų, 
dvieilių ar ketureilių. Gražiai 
nuskambėjo M. Vaitkaus “Pil
kas debesėlis plaukia”, muzi
kos mokytojo Petkaičio ką tik 
sukomponuota daina, kurią dai
navo visos stovyklautojos.

Pabaigoje pats poetas tarė 
gražų ir nuoširdų žodį apie 
“žodį”, kurs yra kilęs E Die
vo ir turi būt gražus ir varto
jamas tik grožiui .išreikšti.

LIETUVA PO STALINO SAULE
Slibinas kyla iš naujo. 
Jo devintoji galva 
Siurbia liaudies kraują, 
Dejuoja Lietuva.
Ir Lietuva'pavirto 
Klaikiu kalėjimu.
Surištos rankos tvirtos 
Klaikiu tylėjimu.
Gimtoji žemė glaudžia 
Sušaudytus vaikus.
Ir dainos liūdnos, skaudžios 
Nuaidi per laukus.
O laisvė netoli taip — 
Tik suplasnot sparnais ...
Ten mūsų akys klysta 
Rytais ir vakarais.
(E Salomėjos Neries “Poemos 
apie Staliną).

“Liaudies seimo atsto
vai, draugai ir draugės 
svečiai! Kapitalistinė si
stema visur visada buvo ir 
yra paremta smulkiu ir 
egoistiniu bizniu — suk
tybės darbų ir taisvKiių 
vykdymu. Jūs kapitalistai 
negalėjote mylėti ir gerbti 
žmogaus, to didžiojo že
mės rutulio stebuklo, nes 
jūs jį apiplėšėte įstatymu 
legalizuotomis

Maskvos agentai veikė žaibo 
greitumu. Vos suspėję triukš
mingai “išrinkti liaudies seimą” 
ir dar juo' neatsidžiaugę, jau 
vykdė naujus žygius ir žygelius 
dviem kryptim: likviduodami 
senąją nepriklausomą Lietuvą 
ir statydami naują, maskvinę.

1. LIKVIDACIJA ĖJO . 
DIENA l| DIENOS

Skubiai buvo ardoma nepri
klausomos Lietuvos visuomenė 
— žmonės ir įstaigos. Dar prieš 
“liaudies seimo” rinkimus, lie
pos 7, jau buvo uždarytos visos 
politinės bei visuomeninės or
ganizacijos. Liepos 12 suimti 
šimtai politinių bei visuomeni
nių veikėjų, organizacijų vadų, 
žurnalistų Kaune ir visoje Lie
tuvoje.

Likvidacija tęsiama ir po 
rinkimų

Liepas 15 skaitome: J. Pa
leckis pasirašė liepos 13 Įstaty
mą likviduoti Lietuvos šaulių 
Sąjungą..5.

■ Liepos 16: “Visos smetoninės 
savivaldybės bus paleistos” 
(XX amžius) ... “Vilniuje išei
nantis laikraštis “Vilniaus Spin
duliai”, kurį leidžia ir redaguo
ja Ruseckas, uždarytas”... 
Vietoje “Kario” leidžiamas nau-' 
jas Lietuvos liaudies kariuome
nės politinės vadovybės orga
nas (leidžia Propaghndos, Agi
tacijos, Spaudos skyrius, red. 
J. Pajaujis) (XX amžius)... 
Sustabdytas “Lietuvos Aidas’’ 
ir leidžiama “Darbo Lietuva”, 
nors jos redaktorius tas pats 
Jonas Šimkus, buvęs “Lietu
vos Žinių” redaktorius. Jis 
naujam laikraštyje pasiaiškina, 
kad nors “Lietuvos Aidas” bu
vęs gavęs naują veidą, bet 
pate vardas vis tiek blogai at
sidavęs: “L. A. buvo smetoniš
kojo režimo liūdnos atminties 
herojus. Todėl jis turėjo ding
ti, kaip dings viskas, kas pa
žymėta smetonizmo ženklu” 
(D. L. Nr. 1, liepos 16).

Taip, viskas dingsta.
Dingsta pirmiausia žmonės.
Laikraščių kronikos skelbia 

apie nusavinimą turto tų, ku
rie suspėjo dingti per sieną, 
apie tarnautojų masinius atlei
dimus, apie išsiuntimus Į pri
verčiamojo darbo stovyklas. Iš 
lūpų gi į lūpas ėjo gandai apie 
tylius dingimus E po nakties...

Bonai kapi- 
dvarininkai . . . 
atleidžiame nuo 

sudarinėjimo ir

saują, štai jau “vidaus reik, 
ministeris turi teisę: 1) nusta
tyti, kurie dalykai draudžiami 
spausdinti arba kitaip kaip 
skelbti; 2) konfiskuoti leidi
nį... 5) pavojingą valstybės 
saugumui, visuomenės rimčiai, 
viešajai tvarkai ir kitiem vals
tybės reikalams 3) asmenį ati
duoti policijos priežiūrai, arba 
atiduoti į priverčiamojo darbo 
įstaigą 5
ligi vienerių metų, arba įsakyti 
jam nesišalinti E gyvenamo
sios vietos ar įsakyti jam gy
venti paskirtoje vietoje arba 
laikyti jį suimtą ligi trijų mė
nesių; b) teisinį asmenį ar jo 
padalinį uždaryti arba jo veik*’ 
lą sustabdyti ar suvaržyti... 
10) suvaržyti susižinojimą te
lefonu, telegrafu ir paštu;... 
14) imtis priemonių sudrausti 
streikams, lokautams bei kurs
tymams juos daryti” (XX am
žius, liepos 19).

Tai tau ir Stalino laisvės!..
Pačioje pradžioje demaskuo

ta apgaulė — parodyta, kaip 
sovietinėje santvarkoje pakabi
nama padangėje “laisvių sau
lė”, bet tarp jos ir piliečių ko
kis ministeris ar enkavedEtas 
pertraukia uždangą, kad pilie- 
tis tom. laisvėm negalėtų ne 
tik naudotis, bet ir jų pamaty
ti. Kas stebi tik E toli toli, E 
šono, tas mato, kad “saulė” 
kabo, tik jis nemato, kad pi
lietis ja negali naudotis. JE 
supras apgaulę tik tada, kai 
pats pagyvens ne žalia ii tolo, 
bet tarp tų piliečių...

Lietuvoje piliečiai apgaulę 
greitai suprato ir savotEkai 
reagavo:

"paskutinėm dienom pešte- 
bites žmonių plūdimas į krau
tuvas pirktis atsargų",

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

J. P. MACHULIS 
REAL ĖST ATE & INSURANCE

Nespėjo dar pilietis pasiža- 
vėti pro stiklines akte Stalino 
laisvėm, jau liepos 19 buvo 
paskelbtas “nepaprastojo meto 
įstatymas”, kuris visas tas lais
ves sugrūdo į krepšį ir atida
vė į vidaus reikalų minEterio

dėkojame minėtoms šeimoms, 
mūsų geradarėms ir vEiems, 
kurie padėjo šiuos pobūvius 
surengti, kurie savo auka ar 
dovana prisidėjo prie tų pa
rengimų pasisekimo.

Viešpats tegu atlygina vi
siems, kurie dėl Jo Vardo taip 
nuoširdžiai mums padeda.

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir Lt
Sąžiniagas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524
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PRAŠOME MI S PAŽINTI. B vaikų vasaros stovyklos Kennebtudčporie.

VASAROS GYVENIMAS PAMARY PILNAS DŽIAUGSMO
. Kennebunkport, Maine

batų dirbtuvių kolonistai šoko. Tai. atliko ke- Pro šalį praėjo ir pats vy-

miestelio ■ —■ : Rridgawatario. — Bronio* BdHkevičius, visas
Pirmą jie patys šoko, o paskui sušilęs, vos tik apskelbęs įvai

rius laimėjimus. Sulaikau ir 
paklausiu; 1

— Turite daug darbo?
— Yes, bet turiu ir gerų tal

kininkų. Visi labai nuoširdžiai

• Brazilijoj* birželio 19 port 
lamento narys Euripiedes Car- 
dose de Manezas pasakė per 
radiją kalbą, kurią transliavų'; 
visos didžiosios Brazilijos radi-į 

’jo stotys. Kalboje jis- nušvietė
tragišką lietuvių tautos padėtį 
sovietinėje okupacijoje. Brazi
lijos spauda plačiai rašė apie 
Lietuvos okupaciją ir Rio 0e 
Janeiro kardinolo Don Jaime 
de Barros Camara visamev 
krašte paskelbtą maldos dieną 
už Lietuvą.

• Vac. Verikaitis liepos 14 d.
Toronte koncertavo prameną-' 
dos koncerte Varisity aikštėje. 
Simfoniniam orkestrui diriga-rt 
vo V. Kolar iš Detroito. Koncer
tas atžymėtas Toronto spaudo-- 
je ir V. Verikaitis šiltai įvertin- 
tas. “Toronto Daily Star” rašo, 
kad Toronte Verikaitis žino- 
mas iš radijų programų, kurio- S 
se jis dažnai pasirodo. Koncer
to dainas jis gerai supratęs ir 
padainavęs su gražia jėga, 
skambančiu baso - baritono bal- 
su. “The Telegram” jo balsui 
pripažįsta puikų stilių, bet:
trūkstą spalvos ir šilumos. Ari- 
ja iš “Sevilijos Kirpėjo” operos 
praskambėjus? su jėga ir gera ' 
interpretacija. Koncerte pirmą “s 
kartą buvo išpildyta “God;“| 
Bless Canada”, komponuota. ę 
Joseph Roff. Ją Verikaitis if* O 
pildės labai gerai. Gražiausia 
tačiau skambėję lietuviškų clai-“.įįf 
nų numeris; kurį dainrinkas“|| 
atlikęs su puikiu ištarimu, 
gilinęs ir puikiai supratęs -mūzą-
ką.

• Kun. A. Sabaliauskas, salo^^ 
zietis, rūgpiūčio-antroje pusėje 
lydės naujus mokinius, važiuo
jančius į lietuvių saleziečĖų 
gimnaziją Italijoje. Jei atsiras
tų. kas dar norėtų ten vykti, 
gali skubiai kreiptis šiuo 
su: Rev. A. Sabaliauskas, Ii 
Beech St.. Paterson, N. J.

• J. M. Čižauskai, H Elrzaba 
tho, atostogauja Asbury 
N. J.

Montello ir CampeUo. Pirmasis 
‘ sųlietųyintas reikštų “Kalnelį”. 

Lietuviškas vardas iš tikrųjų 
jam labiau tiktų, nes visą Mon
tello kalnyną yra užgyvenę lie
tuviai Dabar dauguma jų jau* 
“apanglėję”, vadinasi daugiau 

■ i angliškai namie kalba negu 
lietuviai bet vis dar savo 
kalnelius tebevadina “Lietuviš
ku kaimu” (Lityuanian Villa- 
ge). y

Vienas iš tu kalnelių*yra pra
mintas senu lietuvišku vardu— 
Romuva^ Tą vardą jis gavo 
prieš 35 rietus, kai šv. Roko 
lietuvių parapija nupirko už 
Montello apie 4 akrus žemės 
su šimtamečiais ąžuolais ir 
aukštomis pušimis. Jos siuruo- — Dėkite daugiau pasakėlių 

ir “ponų tokių” . .^
— O man pasakėlės nepa

tinka. Dėkite daugiau iš Lietu
vos istorijos...

, — Ką čia su tom istorijom! 
Va, rašykite kaip mes gyvena
me.

— Gyvename kaip gyvena
me — ką čia rašyti. Man patin
ka skaityti, kaip kituos kraš
tuos žmonės, gyvena. !

— Rašykite daugiau apie 
“kares” — pataria dar vienas.

— Visko dedame po truputį, 
— sakau. — Skaitykite kas 
karti patinka. Laikraštis vienas, 
o nuomonių daug ...

— Teisybė, — pritaria dar 
vienas. — Visų nesupaisysi. 
Man patinka kaip yra. Eikime 

Praėjusį sekmadienį, liepos į pavėsį.
17, čia įvyko ir Darbininko 

"piknikas.' Jis buvo, sakytume, 
jubilėjinis dviem atžvilgiais: 
viena, kad pačiam Romuvos 
parkui suėjo 35 metai, antra, 
kad ir Darbininkui, kuris Bos
tono apylinkėse pirmas savo 
dienas pradėjo, šiemet sueina 
irgi 40 metų. ___  _______

Diena pasitaikė gana karšta. mUno kranto. 
Ji žmones nuviliojo prie van- _________ • ■__
dens. Tiktai į pavakarį susirin- kun. A. KontautAs iš Bostono, 
ko pilnas kalnelis. Matei čia keli tėvai pranciškonai iš Ken- 
juos poilsiaujant, šnekučiuo
jant, užkandžiaujant ir jaunimą 
šokant.

ja ant aukštokos kalvos, pačia
me viduryje nemažo sklypo — 
pievos ir dailių krūmokšnių. 
Jei dar būtų vanduo, vargu 
rastum uždaresnę vietą pikni
kam ir vaidinimam atvirame 
ore. Nuo kalnelio, galėtum ly
gioje pievoje .stebėti masinį 
vaidinimą. Nežinau, ar buvo 
kada toks surengtas, bet masi
nių mitingų ir piknikų čia bū
ta nesuskaitoma daugybė. 
Ypač jų padaugėjo šiemet, kai 
Romuvos parkas iš parapijos 
rankų perėjo naujiems šeimi
ninkam — Gureckam, kurie 
aptvarkė ant kalnelio esančius 
pastatus ir įrengė modernią 

, virtuvę. Šiemet' kone visi sek
madieniai yra užimti.

Karšta,. — užkalbinau 
viena pažįstamą iš Dorcheste- 
rio.

— Prakaitas varva, — atsa
kė. — Bet kai aš atvykau į 
Ameriką, prieš kokį 40 metų, 
buvo dar karščiau; paskiau at
vėso, o dabar šilima vėl grįžta. 
Bet “šilima kaulų nelaužo” — 
sako lietuviai.

— Einam atsivėsinsim. — į- 
siterpia kitas, — matai, šeimi
ninkės laukia...

Iš tikrųjų jos darbo turėjo 
per akis. Būreliai žmonių nuo
lat telkėsi prie stalų, kur gali
ma buvo gauti ir šalto ir šilto. 
Ras kam patiko, o po stogu gro
jo muzika ir šoko.

Šokiai buvo pradėti pavaiz
davimu, kaip senieji šios vietos

ir kitus mokė vadinamųjų 
“sųuare dance”.

Užšnekinau tvarkos žiūrėto? 
ją. Kaip ir tinka “Lietuviškam 
kaimui”, juo yra lietuvis Taut
kus. Vadinasi, jei angliškai dirba, 
nemoki, o iškrėsi “štuką”, už 
kurią policija griebia, galėsi 
išsiaiškinti be vertėjo.

— Ar turite vargo? — pa
klausiau.

— O, — atsakė, — čia lietu
viai susirinko, o jie ramūs ir 
tvarkingi Kas kita kitur...

Aš nuėjau irgi “kitur” — į- 
simaišiau į žmones, tarp kurių 
radau daug senų Darbininko 
skaitytojų. Visi apibėrė mane 
savo pageidavimais:

Pavėsyje radau bešnekučiuo
jantį kan. M. Vaitkų su kun. J. 
Švagždžiu, buvusiu šv. Roko 
parapijos klebonu. Abu jau 70 
prašokę ir vienoje Kauno ku
nigų seminarijoje besimokę. 
Tikriausiai jiedu tada negal
vojo, kad kada šnekėsis Brock- 
tono “Romuvoje”, o ne ant. Ne- 
____ _______ , kur jaunystės 
dienas praleido. Priėjo dar

nebunkporto, prof. Pr. Galinis. 
Sis savo pasakojimu manė Į- 
traukti į žiląją Lietuvos' seno
vę; rašąs dabar knygą apie “se
nąsias lietuvių gentis.

Sutikau ir daugiau pažįsta
mų iš Brocktono, 
Norwoodo, tolimesnių apylin
kių, Lietuvos ir “krajaus”. Ta
sai “krajūs” irgi Lietuva, tik 
seniai seniai palikta. Iš kalbos 
tuojau pažįsti, ar žemaitis, 
dzūkas, suvalkietis .,..

— O iš kur tamsta žinai, kad 
aš nuo Vilkaviškio? — nusiste
bi viena močiutė.

— Iš kalbos, —. sakau. — 
Pažinti nesunku. O kaip patin
ka Amerikoje?

— Gerai, — sako, —- vaikus 
jau išauginau, anūkų susilau
kiau. Ana, koks didelis! — pa
rodo į būrį vaikų, kurie sukasi 

1 apie “laimės šaltinį

— Gal mane supažindintu
mėte? '

— Taip kaip čiaf Visus apei
sime ar iš rašto?

'— Pradžioj iš rašto, o pas
kui apeisime.

— Gerai.
Ir aš yšskaičiau tokias kruopš

čių talkininkų pavardes:
L. Andriušienė, L. Adąmka- 

vičienė, St. Bajalienė, V. J, 
Budris/A. Bukantas, B. Bal- 
mont, M. Bartkevičienė, J. Ba
ronas, Br. Barakauskas, M. 
Čužienė, L. Družinskas, K. Gri
gas, A. Gureckas, O. Gureckie- 
nė,J. Jakavonytė, V. Jakavonis, 
P. Kubilius, C. Klabis, H; Mon
kevičius, J._ P. Pašakamis, E. 
Pigagienė, E. Poškienė, A. Pel- 
džius, R. Peldžius, M. Pel- 
džiūtė, L. Peldžiūtė, M. Sinke
vičiūtė, O. Sabaitytė, L. Stasiu
kaitienė/ V. Šidlauskienė, St. 
Šidlauskaitė, Mr. and Mrs. Arf. 
šlažas, J. Tamulevičienė, A. 
Vasaris, Mrs. and Mrs. Albert 
Vasaris, B. Vervičkienė ir k.

Susipažįstant su talkininkais 
ir talkininkėmis, ypač įšilusio
mis virtuvės šeimininkėms, 
priėjo ir T. Ambrozijos Praka- 
pas, Darbininko administrato
rius. Ir jo žodį užrašiau:

“Tėvai Pranciškonai, Darbi
ninko leidėjai, reiškia labai 
nuoširdžią padėką vyriausiam 
pikniko tvarkytojui Br. Bort
kevičiui ir visiems padėjusiom 
tame darbe, atsisakius savo 
asmeniško poilsio ir nepabū
gus karštos dienos. Didelis di
delis visiems ačiū. Taip pat ir 
atsilankiusiem į pikniką ir tuo 
parėmusiem katalikišką spau
dos darbą.“ %

Žmonės ėmė skirstytis, tiktai 
sutemus. Skirstėsi, kiek atrodė; 
patenkinti ir pikniku ir tuo, 
kad naktis žadėjo būti vėsesnė 
ir gera miegui. Rep.

Jei jau . amerikietis žmogus, 
mieste gimęs ir augęs, vasarą 
noriai bėga į gamtą atsigauti 
ir tinginiauti, ką bekalbėti 
apie lietuvį, tą laukų ir lygu
mų vaiką, kurio būtyje alsuoja 
toli paliktos tėvynės laukai ir 
pievos. Kas tik gali traukia į 
gamtą. Vieni grynam poilsiui, 
kiti darbui . *

— semtis kūneliui vėsumos 
ir dvasiai nauję jėg^, stiprė
jant taip nelemtai gęstančioj 
lietuvybėj.

Tie, kuriems rūpi lietuviški 
reikalai, nesigaili nieko, kad 
tik jaunimas išliktų nutautėji
mo nesumaltas. Tarp Įvairių 
gražių planų, daug kartų karto
tų ir girdėtų, tarp 
kitokių mėginimų, 
vasarinės stovyklos 
sėkmingos priemonės 
lietuvybėj stiprėti,
yra mėgiamos paties jaunimo 
ir remiarios susipratusių.tėvų.

Lig šiol tokias mažytes oazes 
išimtinai tepajėgė suburti tik 
lietuviškosvienuolijos, jei ne
skaitysim organizacinių stovyk
lų paaugusjem, ateitininkų, 
skautų ir pairi.

Kraštutinėj • Maine valstybėj, 
savo gamta ir klimatu labiau
siai primenančioj Lietuvą, jau 
eilė metų pranciškonai rengia 
berniukams vasarines stovyk
las. kuriosė darniai jungiasi 
jaunimui reikalingas poilsis su 
lietuviškai alsuojančia aplinka 
bei specialiai pritaikyta litua-

daugybės 
pasirodo, 
yra gana 
jaunimui

Bostono,
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Didžiai įvertindami kilnų 

pasiaukojimą, be kurio Darbi
ninko piknikas Brocktone ne
būtų galėjęs Įvykti, reiškiame 
nuoširdžią padėką prel. Pr. 
Strakauskui už pikniko pagarsi
nimą. A.. ir O. Gureckams už 
nemokamai suteiktą parką ir 
darbą, Broniui Bortkevičiui ir 
jo mamytei M. Bortkevičienei 
už didelį triūsą, pikniką orga
nizuojant ir jį pravedant, ir vi
siems uoliems ir nuoširdiems 
talkininkams, aukojusiem sav 
darbą ir laiką. Prašome Aukš
čiausiojo, kad visiems gausiai 
atlygintų savo malonėmis.

eina gerojon pusėn. SusipažĮs 
ta su vadovais, mezgasi naujos 
pažintys, aiškėja dienotvarkė 
ir prasideda
naujas gyvenimas, pilnas 
džiaugsmo, gerų pasiryžimų ir 
idealo
ne tik ilsėtis ir miesčioniškai 
baltą odą pakeisti beveik pran
ciškoniškos spalvos rudine, bet 
ir darbuotis, kad
sustiprėtų lietuviškoje dvasio
je, pagilintų kalbos, istorijos, 
geografijos itr kitokį lietuviui 
reikalingą žinojimą.
Tai jaunimas žino, nes dėl to 
čia važiavo, dėl to tėveliai 
sunkiai uždirbto dolerio nesi
gaili. dėl to ir pranciškonai 
čia juos pasikvietė.

Norai visų geri — kalbėti 
tik lietuviškai, žaisti tik lietu
viškai, mokytis lietuvišku‘daly
kų. Bet (oi, kaip silpna ta 
žmogiškoji valia!), žiūrėk, jau 
ir Įsivelia angliški žodžiai arba 
visas pašnekesys: Ir sunku va
dovams prieš tą 
nors padaryti.

Nekalbant "apie 
vykios malonumus,
pilna kiekvienam žingsny, sto
vyklos gyvenimas taip sutvar
kytas, kad būtų laiko ilsėtis, 
sportuoti, maudytis, melstis ir 
mokytis. Kasdieną yra regulia
rios lietuviu kalbos, tikybos.

negalią ką

visus- sto- 
kurių čia

bei specialiai pritaikyta 
nistikos programa.

Į gražiąją vienuolyno 
bą liepos 2 pavakariais 
žėjo daug jaunimėlio, 
traukiniais atsibeldė, kas “for- 
dais” buvo atidulkinti iš arti
mesniųjų ir gana tolimų lietu
viškų kolonijų. Apyramėj vie
nuolyno vejoj pradėjo trapsėti. 
lyg pavasarį ėriukai, atvykę 
stovyklautojai. 0 čia jų daug, 
visokio ilgio ir nuotaikos vy
rai. Vieni jau seni xvilkai”. nes 
kelinti metai čia renkasi, kiti 
tik pirmą kartą truputėlį ne
drąsūs, be senų laikų draugų 
ir pažinčių.

Po kelių valandų jau viskas

sody- 
sugu-

Kas

geografijos ir istorijos pamokos 
jaunesniųjų ir vyresniųjų gru
pėm atskirai. Dėsto tėvai pran
ciškonai L. Andriekus, G. Jo
čys, J. Dyburys ir VI. Vilia
mas.

Stovyklai vadovauja tėv. Jo
nas Adomavičius, padedamas 
klierikų A. Simanavičiaus. J. 
Bacevičiaus ir L. Vėželio. Spor
to reikalams iš visos širdies at
sidėjęs pluša Vyt. Vygantas. 
Maitinimo naštą ant savo pe
čių neša su motinišku pasiau
kojimu gerosios šeimininkės: 
Vasiliauskienė, Dzikienė, So- 
daitienė, Graudušienė, Vilia- 
mienė ir Ir. Banaitytė. Kad ir 
daug darbo Įdeda, bet turi pasi
tenkinimo matyti, kaip jauni
mas tašo su apetitu. O kaip ne
tašys, juk Atlantas ir sportas 
reikalauja daugiau energijos ir 
kolorijų.

Šiais metais stovyklavimo 
laikas prailgintas ligi 6 savai
čių ir baigsis 14 rugpjūčio per 
tradicinę lietuvių dieną. Dar 
yra vietų, o be to, kai kurie 
vaikai nebus visą laiką, todėl

, tėvai, norėdami padaryti savo 
vaikučiams malonias ir naudin
gas Atostogas, turėtų pasiųsti 
bent vienai kitai savaitei i Ke- 
nnebukporto stovyklą. Dėl in
formacijų rašyti: Stovyklos Ve
dėjui. Franciscan Fathers, Ken
nebunkport. Maine.

Stovyklautojas

dijo skyriaus bendradarbių st 
važiavimas šaukiamas Reutlin- 
gene Vykdomosios Tarybos į

£
MV - * *

rūgpiūčio pradžioje, dalyvaus 
Inf. Tarybos pareigūnai. Ro- | 
mos. Vatikano ir Madrido radi
jo stočių lietuviškųjų translia
cijų vedėjai ir Europoje gyveną 
Radijo skyriaus bendradarbiai, 
taip pat Eitų redaktoriai.

• A. Zubas jau kuris laikas % 
dirba spaudos agentūroje Fran- 
co-Press Buenos Aires mieste, 
Argentinoje.
• Melbourna, Australijoje, J 

kitais metais bus pasaulio olim
pinės žaidynės. Jau dabar įsi
registravo per 30 įvairių tauty-' 
bių krepšinio1 komandų. A 
tralų komandoje dalyvaus ir 
lietuvis Ignatavičius iš A 
dės.

VAIKAI MAUDOSI Kennebunkporto pamaryje. Foto M. SftfMlČioT. T. Pranciškonai

VISI I LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ
PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO PARKE, Kennebunkport, Maine

GARSIAJAME ATOSTOGŲ KRAŠTE. PRIE ATLANTO VANDENYNO

SEKMADIENĮ RŪGPIŪČIO 14, 1955

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

12:00 — Pietūs \
3:00 — Lietuvių dienos programa:

Dainos — Sv. Petro parapijos Bostone choras, va d. komp. Jer. Kačinsko
Tautiniai šokiai, dainos, įvairūs sportiniai žaidimai — atlieka vasaros stovyklos berniukai. Šokiam vadovaus 
Ona Ivaškienė. .

Įvairūs skabūs valgiai bei gėrimai, daug visokiausių dovanų
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Rugpiū&o 20 ir 31 Glevelan- 
> nyksta 54ųja laidynių an-

sudalytas*

LffiTUVIŠKŲJV SPORTO ŽAIDYNIŲ
CLEVELAND, OHIO

vairių išlaidų buvo apie *$900. 
Apylinkės valdyba dėkoja už 
pasisekimą visiems: rengusiem, 
dirbusiem,, aukojusiem ir gau
siai atsilankusiems.

V. ir i. Klimaičių krautuvė 
vienerių metų sukakties proga 
iš savo pelno tam tikrą dalį pa
skyrė ir lietuviškiems reika
lams: per bendruomenės apy
linkę paaukojo $10 Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje, $10 Vo
kietijoje Esantiems lietuviams 
džiovininkams ir $5 bendruo
menės apylinkės reikalams. 
Taip pat $5 davė ir lietuvių ra-

dijo klubo veiklai paremti. Tai 
gražus pavyzdys ir kitiems lie
tuviams biznieriams

* CMSPLA Y

dyba, atsiliepdama į gyvą rei
kalą telkti lėšas Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje namams 
išpirkti, iš apylinkės kasos 
čiam reikalui paskyrė $50. 
Platesnės aukų rinkimo akci-< 
jos bus imamasi vėliau — di
diesiems vasaros karščiams pra
ėjus.

Lietuvių radijo klubo pikni
kas įvyksta liepos 24 d. Kar- 
nėnų sodyboj. Atsilankymu pa- 
remsime lietuviškos radijo va
landėlės išsilaikymą. SP

against baying a lemos. And the ei- 
tire coct is only $10. So vrite now er 
telephooe OLYMPLA 8-3738 for yonr

INSPECriON BUREAU.
OLYMPIA 8-3738

’ TEN DAUG LIETUVIŠKOSIOS DVASIOS IR ŠIRDIES
Amerikos Liet. Romos Katali

kų Federacijos vyr. valdyba, 
/Vadovaujama dr. Ad. Damušio, 

įvykdė gražtĮ sumanymą: liepos 
9—10 d. suarganizavo kultūri
nį savaitgalį šv. Pranciškaus 
seselių vienuolyne Pittsburghe. 
Kai anksti rytą pajudėję iš 
CIevelando, prieš dvyliktą 
dviem mašinom įsuko į vie
nuolyno rajoną, seseles jau ra
dom belaukiančias. Pasisveiki- 

5 nom kaip seni geri pažįstanti, 
nors daugelis matėmės tik pir
mą kartą. Radome tą pačią lie- 
"tuvišką dvasią ir širdį, kuri 
tuoj visiems pasakė: esafrne tos 
pačios tautos dukterys ir sū- 

-nūs. Iš pat pradžios padvelkė 
ta senojo lietuviško vaišingu
mo Ir nuoširdumo šiluma.

Kultūrinio savaitgalio pir- 
ymasis posėdis buvo- pradėtas 

atidaromąja seselės Gabrielės 
kalba. Toliau žodį tarė svečias 

feder. pirm. Ad. Damušis. 
Kapelionas kun. J. Skripkus 
sukalbėjo maldą. Po Amerikos 
ir Lietuvos himnų seselių cho
ras sugiedojo dar giesmę “Ant 
Dievo aukuro”. Pirmasis apie 
Amerikos lietuvių organizaci
jas kalbėjo Vikt. Palūnas. Dr. 
Ad. Damušis nušvietė ALRK 
Federacijos uždavinius.

Lituanistiniais klausimais 
pranešimus padarė: V. Kava
liūnas apie lietuvių literatūrą, 
St. Barzdukas apie lietuvių 
kalbą, Alf. Mikulskis apie 
mūsų liaudies dainas (jis taip 
pat supažindino ir su liaudies 
instrumentais, kuriuos čia pat 
pademonstravo L. Sagys ir O. 
Mikulskienė), L. Sagys apie 
tautinius šokius (kaikurie jų 
momentai buvo parodyti epi- 
dioskopu), * A. Sagienė apie 
tautinius raštus juos pademons
travo atsivežtais pavyzdžiais ir 
gyvais eksponatais. Pranešimai 
buvo išklausyti su dideliu dė
mesiu, daugiau pasisekimo ta
čiau susilaukė tie. kuriems bu
vo panaudotos ir parodomosios 
priemonės. Abstrakčiau kal
bančius pranešėjus kaikurioms 
klausytojoms nebuvę lengva su
prasti. Įdomi buvo Alf. Mikuls
kio pravesta dainų praktikos 
valandėle. Įsidainavusi audito
rija toliau jau ir pati be diri
gento dainavo.

Svarbų vaidmenį šiame kul
tūriniame savaitgaly attiko Cle- 

■* velando lituanistinės vysk. Va
lančiaus mokykids tautinių šo
kių grupė ir dainininkės. Sek- kaktį.

PITTSBURGH, PA.

madienio popietinė j. progra
moj šokėjos, L. Sagio vadovau
jamos, kaip visados, labai gra
žiai pašoko net penkis tauti
nius šokius (Grandinėlės ke
rojas buvo V. Matčanas), Alg. 
Bielskaus vadovaujamos daini
ninkės padainavo dvi dainas 
(siūlyčiau dainoms pridėti dar 
ir pianino palydą — daininin
kės jaustųsi stipriau, geriau 
laikytųsi balsų, apskritai ma
žiau būtų “tuštumų”). Progra
mai vadovavo mokyklos vedė
jas J. Žilionis, apie lietuvių kal
bos išlaikymą kalbėjo P. Bal
čiūnas.

Pagaliau buvo prieita ir prie 
atsisveikinimo kalbų. Įspūdin
gai kalbėjo seselės Juozapina. 
Kreipdamasi į mielus lietuviš
kos kultūros ir muzikos meno 
atstovus, ji sakė: Jūs, mieli 
broliai ir sesės lietuviai, atitrū
kę nuo tiesioginių savo gyveni
mo pareigų ir išsižadėję rei
kalingo poilsio, lietuvybės idė
jos vedami, atvažiavote ant 
mūsų kalnelio sukurti liepsno
jančio lietuvybės laužo mūsų 
širdyse. Jūs čia suteikėte pro
gos seselėms mokytojoms pasi
klausyti turiningų- paskaitų, 
išgirsti apie lietuvių katalikų 
organizacijų vaidmenį lietuvių 
visuomenėje... Per dvi dienas 
klausėmės su tylia nuostaba, 
sotinomės ir gėrėjomės pateik
tomis žiniomis iš jūsų turtingo 
lietuviško kultūrinio lobyno. 
Tūlas dainius yra pareiškęs: 
jaučiu, kad kažko trūksta ma
no dainai, bet nežinau, ar žo
džių ar širdies. Šie žodžiai la
bai tinka ir mūsų atsisveikini
mo momentui Norėtume su
kurti ir uždainuoti ir jums tin
kamą padėkos dainą. Deja, 
nors dėkingų Širdžių čia esa
ma apsčiai, tačiau tinkamų žo
džių trūksta išreikšti jausmam. 
Sukurkite Amerikos lietuvių 
gyvenime tokį laužą, ne iŠ mal
kų, bet iš gyvų širdžių, skam
bančių kanklių ir dainų, kuris 
būt amžinas, negęstantis, skaid
inis ir šventas, kaip n* pati Lie
tuvos žemė! — Baigdama se
selė Juozapina padėkojo vi
siems attikusiems programą, 
padėkojo federacijos vadovy
bei, įgalinusiai čia jiems at
vykti, ir pagaliau atskirai dar 
prisiminė muz. Alf. Mukulskį, 
minintį dainos darbo 25 m. su-

Norite geros—meniskas foto«rr;if;;<r
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

'vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pon i
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti «eną fotoemtiia’ 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 NfMhi Str^ Brvuklytt, N. 1

Skambinti tel. HYadnt 7-4677

"lietuvių diena Marianapoly nusisekė

# Daugėla. Rengėjai tikisi, kad 
žaidynėse, be pačių klevelan- 
diečių, dalyvaus dar apie 100 
sportininkų ir iš kitų lietuvių 
kolonijų.

Į žaidynių garbės komitetą 
yn pakviesti: Nagy, Ohio atle
tų unijos pirm., Kostupsky, at
lečių sąjungos pirmininkė, St. 
Barzdukas, bendruomenės val
dybos pirm., dr. Ad. Damušis, 
ALRK Federacijos pirm., Br. 
Keturakis, Fasko pirm., J. Ven
clovas, Amerikos lietuvių spor
to komandos, dalyvavusios Lie-

- tuvpje, buv. vadovas, J. Žilio
nis, lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos vedėjas, Alf. Liepos 4 d. įvykusi Lietuvių 
Mikulskis, Čiurlionio ansamb
lio meno vadovas, B. Gaidžiū- 
nas, vietinio “Dirvos” savaitraš
čio redaktorius.

- , Žaidynių rengėjai kreipia sa
vo žvilgsnį ir į CIevelando vi-

i suomenę: jie laukia iš jos viso
keriopos paramos. Kai bus 
kreipiamasi tikimasi, kad visi 
lietuviai domėsis pačiomis žai
dynėmis, , priims į nakvynę 
sportininkus ir t t. ’

III Lietuvių diena, įvykusi 
birželio 19, gryno pelno ben
druomenės apylinkei davė apie 
$960. Pajamų turėta $1.864.92: 
už įeinamuosius biletus gauta 
$619, už skelbimus programo
je $84, už bufeto $1.031.10, iš 
loterijos $129.82, Neverausko 
iš Akrono speciali auka $1. Į-

Atsisveikindami pasisakėm 
. vieni kitiems iki pasimatymo.
E tikrųjų tokių savaitgalių, gal 
net ilgesnių, reikėtų dažniau. 
Jų reikšmė geresniam tarpusa
vio bendravimui ir bendradar-. 
biavimui gali būti labai didelė. 
To savo pamoksle pasigedo 
ir kapelionas kun. Skripkus: 
jau 30 metų kaip stovi čia lie
tuviškas vienuolynas, bet tai 
kas atsitiko šiomis liepos mėn. 
dienomis, čia įvyksta tik pirmą . 
kartą. ‘

Svečiai buvo maloniai priim
ti ir skaniai bei sočiai paval
gydinti bei pagirdyti. Visi išsi
vežėme ko puikiausius įspū
džius. Jie, tie įspūdžiai taip 
pat guodžia: vienuolyne rado
me daug daugiau lietuviškos 
dvasios ir šilumos, nei tikėjo- _____ __ _________
mės. Man taip pat paliko mMo^ dėkoju Apreiškimo parapijos 
nių atsiminimų atskiri susitiki^ - • • ~ -
mai ir pasikalbėjimai Negaliu 
iškęsti čia jų viešai neprisimi
nęs. Labai nuoširdus pasirodė 
kun. J. Skripkus, lygiai nuošir
džios buvo seselės 
Juozapina, Ancilla, 
Marija Alfonsą, tris 
vusias augštosiose 
mokyklose — tai 
Imeldą ir Virginiją, 
šnekėjau su daugeliu tų, kurių 
nė vardų jau suminėti negaliu.

Ačiū visoms už dvi naudingai 
ir jaukiai praleistas dienas!

St. Barzdukas

diena Marianapolyje, Thomp
son, Conn., gražiai pasisekė. 
Šv. Mišias po atviru dangum at
laikė kun. Jonas Vaitekūnas, 
šv. Kazimiero parap. klebonas 
iš Providence, asistuojamas tė
vų marijonų.' Turiningą pa
moksią pasakė kun. Jurgis Vil- 
čiauskas iš New Britam. Mišių 
metu giedojo Providence para
pijos choras.

Programoje dalyvavo Wor- 
cesterio “Drum and Bugle 
Corps”, Bostono šv. Petro pa
rapijos benas ir tautiniais dra
bužiais pasirėdžiusios O. Ivaš- 
kienės šokėjos irgi iš Bostono.

Į Lietuvių dieną suvažiavo 
virš 5.000 iš Naujos Anglijos, 
New Yorko ir tolimesnių vietų.

Laimė nusišypsojo Antanui 
Skrodeniui, Brooklyn, N. Y., 
su $100; Julia Adams iš Wor- 
cesterio su $50; T. LeClair iš 
Putnam su $25 ir 
kui-iš Worcesterio

Tėvai marijonai nuoširdžiai 
dėkoja visiems dalyvavusiems 
ir darbininkams. N.

P. Kataus- 
su $25.

LOCJUJ,! AmotD 
ccm mecsajoci b 

OUEENS__ .ttM&MJ , njFVOU
BBOOKI.YN . MANUTTUt 

BBOXX . ■ U1LBMI*.
184-17 HIUSIDE AVEMUi

JAMAICA 32. H T,

RELIGIOUS VOCATIONS

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistpred. Contemplatjve Communi'ty 
forming a Guard of Horior for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night.- Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and West Sts.. 
Union City. N. J.

Čineilos auginimui
Jas matėte TV, girdėjote per ra

diją. ‘skaitėte laikraščiuose.
MES TURIME JAS - 

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

Princess Chinchilla fe. Ine. 
159—23 Northern Blvd. 
Flushing, Long Island.

IN 1-755*.

NORITE TAIKOS SAVO PROTUI? 
Ją galite turėti jums prieinama 
kaina. Vieta. pasiekiama per 2 va-

DRAY ICE
FOR PICNICS AND ALI 0CCAS- 
IONS. OPEN 6:M A. )L TO 12 
MIDNIGHT. WE ALSO SELL. KE

Gabrielė, 
Baptistą, 

radau bu- 
Lietuvos 
Kristiną, 
pagaliau

Auksmis jubiliojus
Jonas ir Juzė Avižiniai, gy

veną 16 Tremont St., liepos 3 
minėjo 50 metų savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jubiliatų 
intencija 9 vai. kun. J. Svirs- 
kas atlaikė šv. mišias ir sutei
kė specialų palaiminimą. Su
kaktuvininkai ir visi šeimos na
riai bendrai artinosi prie šv. 
Komunijos. Vėliau Avižinių 
dukterys su savo šeimomis tė
vams suruošė šaunų banketą 
Runeberg s. eta:.iė:-3, į kurį at
silankė a ie 100 gi 4nių, drau
gų ir pažįstamų iš Norwoodo, 
Gardner, Newton, Nashua, N. 
H., BrocRtono, N^edham. Bos
ton, Walpole ir kitur. Visi sve
čiai nuoširdžiai juos sveikino 
ir įteikė dovanėlių. Kun. J. 
Svirskas pasakė gražią kalbą.

Avižiniai išaugino tris dukte
ris: Marcelę Vaitkūnierię; Mari
joną, kuri yra registruota X- 
Ray technikė ir dirba Nor- 
woodo ligoninėj, ir Oną 
Kaminskienę. Be to. jau susi
laukė 4 anūkų ir tiek pat pro
anūkių. Jie abudu kilę iš Dzū
kijos. Jonas Avižinis iš Lyn
ežerio kaimo, Kaniavos valsč.. 
Lydos apskr., Juzė Avižinienė 
(Jesukevičiūtė) iš Marcinko
nių kaimo ir parapijos. Marcin- 

. konių bažnyčioje juodu susituo- 
' kė 1905 liepos 3. Amerikon at

vyko 1916 m. Anksčiai gyveno

PADĖKA Iš NIAGAROS PUSIASALIO
s Niagaros pusiasalio lietuvių 
parapijos metinė šventė, įvyku
si liepos 2 ir ^-dienomis, praė
jo su dideliu pasisekimu dėka 
visokeriopos paramos, atėju
sios iš arti ir toti. Nuoširdžiai

chorui, jo vadovui muz. P. Sa- 
kui ir solistei A. Skarulytei už 
gražų koncertą , ir jų visų pasi
šventimą vykti savo lėšomis iš 
New Yorko Į Kąnadą. Meno mė
gėjų būreliui, jo vadovui ir re- 
žisoriui B. Simonaičiui, akto
riams A. Skaistienei, E. Berse- 
nienei, P. Šidlauskui, B. Jacke
vičiui ir B. Simonaitienei. Pa
mokslininkui T. Juvenaliui 
Liaubai, O. F. M. Paskaitinin
kui L. Eimantui. Sporto prave- 
dėjui P. Balsui. Grimoriui J. 
Jagėlai. Solistui A. Paulioniui. 
T. Rafaeliui Šakaliui, O. F. M.

automobilis arba per naktį trauki
niu.
Tai rami pasaulinių rekolekcijų 
vieta, kur galite veikti ką norite, 
arba nieko neveikti. Labai geras 
valgis. . Savaitei asmeniui S35.M. 
Kviečiamos ir poros. Rašykite: 
Fatber Luke. Dept. “L”. Monastery 
HH1. Pittsfield, N. H.

AMERICAN BAR ICtfMEAM 
125-12 SMh rd. Kew Gtrdeas. LJ, 
N. Y. VI B-SSM

Chicago, EI.

MERGAITES.
J.A. Satkevičiui, 

K. Tamašauskui, A. 
J. Galezavičiui, 
A. Cepukui, P. Mar-

D.

Cambridge, Mass.
Abu Avižiniai yra geri para- 

piečiai ir susipratę lietuviai. 
Jonas priklauso prie kat. orga
nizacijų: šv. Vardo draugijos, 
LRKS 81 kuopos, LDS 3 kuo
pos, šv. Jurgio parapinės drau
gijos bei įeina į jų valdybas.

Banketui besibaigiant jubi
liatai padėkojo rengėjams ir 
visiems dalyviams už dovanas 
bei atsilankymą. Puotos metu 
vyravo tikrai nuoširdi ir links
ma nuotaika. Vakarui vadova
vo V. J. Kudirka.

Ypatinga padėka Bieliūnams už 
patalpas ir vaišes choristams. 
Prisidėjusiems darbu: J. Daino
rai, A. Dainorienei, S. Galdikie
nei Skeivalienei, K. Galdikui, 
A. Panumiul V. Pavilčienei, V. 
Pavilčiui S. Piliponytei, D. Pi- 
liponytel 
Skeivalui, 
Visockiu!, 
Blužaitel
čiauskur, K. Marčiauskienei, A. 
Marčiauskaitei, P. Naiduškevi- 
čiui, N. Naiduškevičienei, , K. 
Stankevičiui, A. Stankevičiui. 
R. Šurkai, P. Tamuiėnui , A. 
Žinaičiui, V. Žinaičiui, J. čepo- 
riui, V. čeporienei, O. Jonaitie
nei, I. Jonaitytei, ,P. Petraičiui 
R. Paulioniui. Ačiū už mašinas 
choristus vežiojant J. Vyšniaus
kui, V. Palujanskui. A. Klima
vičiui, Z. Jakuboniui, W. Kara
liui, J. Lekavičiui, A. Panu- 

'miui, S. Gudaičiui A. Naiduš- 
kevičiui. Ačiū visiems, kurie 
buvo pažadėję nakvynes choris
tams ir visiems už aukas, už 
bet kokią paramą mūsų meti
nei šventei.

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

St. Francis Rospital and 
School of Nursing 

25 East Hamilton Place 
Jersey City, New Jersey.

HELP W. MALĖ

Permanant Opportunities

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

Four Slide Machine.
also

Tool and Die Makers

Only Experienced Apply.

JIFFY METAL PROD.

5025 W. Lake

Belfo 22 skyriaus 
gegužinė

Vietinis Balfo skyrius liepos 
31 rengia gegužinę, kuri pra
sidės 2 vai. Runeberg svetainė
je ir ten pat lauke, Wilson St. 
Bus įdomi programa ir galės 
smagiai pasišokti. Valdyba ir 
rengimo komisija kviečia visus 
vietos ir apylinkės lietuvius at
silankyti linksmai praleisti lai
ką ir paremti Balfo šalpos dar
bus Vokietijoj ir kitur vargs
tantiems lietuviams gelbėti.

šiais metais 22 vietinio 
Balfo skyriaus valdybą sudaro: 
pirm. A. Tumas, vicepirm. V. 
J. Kudirka, prot. raštininkas B. 
Kriaučiūnas, fin. raštininkė F. 
ZaranMenė ir iždininkė Z. Va
siliauskienė. Žvalgas

Užsisakyk “šv. Pranciškaus
VARPELI”

BRICKLAYERS
WANTEO

For iarge structural glazM tilo and 

masonry job

$3.25 per hovr

40 hours per wwk

ROBERT E. McKEE

GENERAL CONTRACTMl, INC.

1>1« Tevw» St. EI Pim,

HELP WANTED FEMALE

REGISTERED 
44URSES 

also 
Lic*need Plradkil 

KURSIS
Pleasant working conditions 

Good pay. Good housing. 
Apply, write or wire 

ADMINISTRATOR

HOSMTM
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K. Marius
CANCEL OR CHANGE

VACATIONS

WITH

6-15

BUS OPPORTUNITY

SUMMER RENTALS

Ii ve

Tonikas viduriam

19551903

Alexanders Co.
414 BROADWAY

RETIREMENT FARM. T—Mm— 
ock. Pa. 9 room hou*e, —te, afi 
Utilities. fruit •rchard 5 aerea, — 
Route Slt. Motei akte. $7.499. Atess-

SupervisedCMdren’s Aetivities 
CALL: CHE8TERTOWN 3392 

•r write for boeklet “L” 
Near CattoKe Church 

ERIŲ K ARLSON. 
ADIBONDACK 7, N. Y. 
N. Y.TeL: IVaiAoe 3-7919

VACAT1ON AT 
WATCH ROCK 

AFtaafiyPteradfse

CALL LO 3-7291

MODERN Rungakm. « rooms 154 
baths; garage; fine n ridfntial rara 
convenient to CathoHc Ch. Ovnter 
Iravtag arės mušt sefi piaiugiClj. 
Asktag $14.566. GiMersleeve Agraey, 
Central VaHey. N. Y.
Phone: Hifhtend Failo—N.Y. 3221

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

HA 9-8354.

. VACATIONS

Wood-Rock4n-the-Pines 
Modern Cettege* Ali Sporte 

NewFUteredPoel

■ Rusai nori paveržti jauniu 
pasaulio meisterystę, siųsdami 
Į p-bes Belgijoje savo iškilųjį 
Spassky, kuris pastarose Sov. 
S-gos p-bėse Maskvoje turėjo 
vienodai taškų su M. Botvinni- 
ku. JAV reprezentuos latvis 
Edmar Mednis iš N. Yorko.

Calif.
1955 

laimė-

HOTEL MELROSE, 
Sav. ANtert Mkrrėftzini 
Įstatas pt—M — 9$ ktetaK, pri-

LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBO

kelias 
tikslu 
laimė-

MT. KISCO — Asktag $25,999. So 
many chHdren and don’t know n tat 
to do? we thte 25-ycar-oM
colonial with 6 bedrrasm. tH 
baths, sitaated on t sere and to 
the St. Franci# Asta* Sch**l and 
Parišk. Peter Anderwon, 221 Esate 
Mate St, Mount Kaco 9-8309 ra 
8337.

obtaining. $600 weekly m- 
6 days. Sacrificing to right 
for $6000.

Astoria Blvd. Astoria L I.LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boardvvalk - New York Avė. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, lli ir 2’4 apart, kamb.. 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam, žingsnis i kat. bažn. 
ir mok.

Near CathoHe Church. 
Send for booklet “L” 

And sept. Bate* 340 up 
Gaire, N. Y. . Tel.: Cairo 9-2314 

Mr. A Mrs. Paul J. Legrano, 
Prop*. KC4

bėrimo, 
plaučių 
Buosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykinto, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurį ligų. šios arbata* 
svaras kainuoja $4.00.

DOBBS FEERY. Nepaprastai gra
žus namas ant 1 akre žemės, tokai 
patogus gyventi, uždaras nuo 
sn grafiu reginiu' i Hudsone u*e> 
Puikus surifirMmao, arti geras 
mokyklos. Sodyba apaugusi kdj- 
mafa, gėlėmis, vaismedžiais. Yra* 
miegam, 354 vonios, didelis gįrv. 
kamb, valgomasis, virtuvė, ve
randa, daug spintų, garažas Z mia- 
finom, arti kat bažn. ir mokykis*. 
Norima greitai parduoti, katate 
$36.906 Dobbs Ferry 3-6393. J.-

On the Beach at Avakm, N. J, at the Edgeof 
Jertay*s Ftaest Bathtag Beaeh

THE VYHTTE BR1EB LEND^.ITSELF TO YOCR 
COMPLETf BELAXATK)N AND COMFORT 
Newty BrauttfuI TROPICAL Coektail Lmmge 
And Green Room Is Ideal for Dfntag Pleasnre

PRTVATE SANTTATION ROUTE 
FOB SALE

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

Single $18 -i- DoubJe $25 np.
European Ptan * Free Paridng 

Coffe Shop and Bestaurant
PB 4-9586

MODERN ACCOMMODATIONSt

NEW ROCHELLE. Charming white 
brick Colonial, 4 bedrooms. 59x109, 
plot, dead-end Street, built-in gar- 
age, gas heat. Near parocMal 
schools and cathoHc churcb. $22.999. 
Call onner, NE 6-8018.

Wvandank 215 Third Ave- ** !««««*» Asbury Park, N. J.
European Plan. Close to Beach. Ccm- 
fort and convenience at low cost. 
Walking distance to CathoHc church. 
Special June rates. 0wnership-Ma- 
nagement. Phone PRospect 5-9206.

metinis piknikas — gegužinė 
įvyksta rugpiūčio 13 d. šešta
dienį, Polięh National Home, 
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, 
N. Y. ir puikiame parke. Pik
niko metu bus leidžiamas lai
mėjimui vertingas dail. C. Ja- 
nušo paveikslas (aliejumi/ 
24*30. Be to, bus dar dvi ver
tingos dovanos. Šį paveikslą 
galima matyti išstatytą Laimos 
knygyno vitrinoje 339 Union 
Avė. Brooklyne. Ten pat galite 
jau dabar apsirūpinti įėjimo 
bilietais.

HOL1DAY MANOR
Purling, N. Y. /Csiro) Tel.: 9-9879 
Rolling hills, exceltent kome cook- 
ing, abundantly served. Modern 
rooms with running water. Show- 
ers, dancing nitety in besutiful, 
spacious coektail krante and ca- 
srno. Sporte. ChstoBc Churcheš 
nearby. Write or call for brochure 
“L” Mrs. BRYAN McMANUS, Prop.

U. S. open p-bės bus rugpjū
čio 8—20, Long Beach, 
Laimėtojui paskirtas 
Ford-Mercury, 2 vietos 
tojui — $1000. —

GIEN MARY
Route 3A5 CatskiH. N. Y.
Large enough to be comfortable. 
Small enough to be homelike. One 
mile from Catskill viHage. Near 
CathoMe Church. Conr.rcte swim- 
ming pool, shufflc boated, lawn 
sporte. Ali home cooking. Special 
Rates September. Send for Book- 
tet “L”
ALKY & GED GAFFNEY, Props. 

Cat-ddll. N. Y. Tek: CatskiH 992

ements nearby. Family aeeeotnmod- 
atiem. Rates $28 to $39. Friendly 
Atmosphere. Write Dept. “L”.

MARY McMANL'S

LSK vadovybė malonia? kvie
čia mūsų visuomenę gausiai at
silankyti į šią gegužinę ir pra
leisti vakarą jaukioje sportiš
koje aplinkoje. Veiks puikus 
sportininkų bufetas, šokiams 
gros geras orkestras ir bus vi
sa eilė margumynų. Gegužinė 
įvyks ir blogam orui esant, nes 
prie parko yra erdvi ir jauki 
šokių salė. Tad nelikime tą 
šeštadienį nei vienas namuose, 
o skubėkime visi į šią puikią 
ir .linksmą gegužinę.

SMALL RESTALRANT. 2 tablrs.
13 stools. Ėst. 9 yrs. Low Lon rent. 
Lease

Fire Island, 
Ocean Beach, nuomoti ar pirk
ti 3 miegamieji, tinka ė, gyve
namasis .su židiniu, atviras ir 
uždaras prieangis, didelis val
gomasis. Arti kat. bažnyčia. 
Tuoj užimti. Betarpiai. A 
TE 8-5309 '

CORONA — Fully detached.6- 
room msuated liouse; blinds, 
screans & sterm windows, gar- 
age, steam, fenced yard, fruit 
& garden; good cpndrtion. 
VValking distance, to Catholic 
Church and parochial schooL 
IL. 7-5559

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

Ride the Trams!
On the BoardwaHc.

Schenectady, N. Y.
Craig ir Štanley gatvių kampas

PamokNhm sako
REVEREND WILLIAM A. ROBBINS, 0. M. I.

Tikintieji ir visi šv. Onos garbintojai kviečiami lankytis

PROGA!
- Automobtlhi taisymo dirbtuvė, 
69x199 sklype, 2 gazo pompos, pil
nai Įrengta, duoda geras pajamas, 
parduodama už $6500, savininlnii 
ateiguhM ligoninėje. Jei esate ge
ras mechanikas, nepraleiskite šios

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:

STATEN ISLAND 
ONE-TWO family home* irom 
$9.000. Sunyner bungalovv frora 
$3.500. Vacant hmd from $1999. 
AR property. near catholic tastttot- 
ions. MANOR AGENCY. 
GIBLARTAR 8-0870 .

IRVTNGTON—NEW JEBSEY 
Luncheonette. Fountain. Modern 
Homemade Ice Cream. Eęuipment. 
Two room ant. Air Conditioned. 
Moderate rent. 10 yr Lease. 6 days. 
Chanch of a life time. YVonderfuI 
Potential .to inerease present in
come of $40000 yeariy. Selling for 
$13000 to right party.
Esex 2-9834

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

Kur ilgos atostogos 
virsta trumpom...

THE ESSEX and SUSSEX
Spring ti Boaeh,

New Jorsey
Garsi pajūrio viota. Privačios 
maudynės. Arti kat. bažnyčia.
Rašyk knygutės "L"

F. U Abd, vod.
Tol.: Gibson 9-7000

HAMPTON BAYS, L. I. Room- 
ing fikuse, established business, 
income up to $40 per nigth. 
Low prices, easy terms. Owner 
retiring. Write Joseph E. 
Squires P. O. Box 216 or 
tel.: 0569-J.

Box No. 347, Wair*town, N.-J.
"Right on our own 1 mile lake" 

For booklet or reservatioa call GI 7-8302 
or write direct to lodge.

VACATION OR WEEKEND

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių figų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

65 MILĖS from N. Y. C., at fevv 
vacteucies for boys and giris 6-11 
yeprs, ta Candlewood Lake distriet; 
ąfi etadeor acttvities, ideal stepping 
stone to targėr čamp; supervisėd by 
Engtah Indy, references ezchanged, 
moderate rates. Call Danbury, 
Conn^ Pioneer 8-99&S.

ROUND TOP HOUSE
ROVND TOP, N. Y. CAIRO 9-2773 

NEW FILTERED SWIMMING 
POOL

FIRE PRECAUTION FOR YOUR 
PROTECTION

Beautiful mountain scenary. Modern 
throughout; ideal for hildng, sporte; 
gotf, shuffleboard and etc. German- 
American cooking, homemnde bread 
and cake just likę Mother- used to 

make. Catholic Churcheš nearby.
Write for Booklet “L” on reąuest.

MRS. N. DALSEND

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE 

Noreen Shea
Twenty-six North Water Street 
Nantucket Island, Mašs. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet 1

Telu 720

PfCTVBE—Framing - Art - Lamp 
Shap - For Sale - .in Westchestei 
Well Rst Lowe Rent Good Lease. 
6 Dhys. Centrally Located in Sėlect 
Growing Section. Sacrificing. Due 
to ūlness for $6500.

MO 4-3729.

BAR & GRILL 
Long Island 

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

VI 7-3880 .

ELAAHURST - Eilioti Avė Sect
ion. Near Asention Church. 
Modern all brick. Atiached. 
Three bed rooms. Wall to wall 
carpenting. Excellent condition. 
Call: HA 9-1350.

"Life" žurnalas įdėjo 
nuotraukas iš Maskvos, 
užakcentuoti Reshevskio 
jimą prieš pasaulio meisterį M. 
Botviniką. Vienoje, Reshevskis 
apsuptas Kruščiovo, Bulganino 
ir kitų raudonųjų valdovų, ki
toje — aųįpgrafų ' rinkėjai 
skverbiasi gauti Reshevskio

Near CathoHc Church. Write for Booklet HL’ 
AVALON 7-3121

THE STRATFIELD 
"Hotal vitk Chamt, Traditfon" 

DAILY SPECIALS 
Breakfa$| ...... 50^ te 1.15 
Lunchoott

fcomplote) . . . . 900 to 3.00 
Dinnor (eOTįjįiliti) 1.90 to 430 

INCSjDMNG 8UNDAYS
THE ŠTRATFIELD

1241 Makt Shr, Bridgeport Conn. 
Phone: FOrest 6-4321

The Connecticut House 
7 “H” Street 

Hampton BeachN. H. 
TeLWAveriy 6-3781

BOOMS COTTAGES
Whep vaeatioidng. at Hampton 
Besek, piaa to stay where you can 
rehtT and feel at home in a friendly 
atmoephere. Twenty, large, modern, 
airy rooms vvith hot and eold run- 
uing vrater in each room. Located 
ta ttė eenter of all activities; sev- 
enty yards from the water, twb 
bteeks from the Cosino. Television, 
spaeious veranda and hot riiowers. 
Rate $15 per person, per week. Ow- 
ner management Ruth and Rob 
MėKenna. WaBdng distance to Ca
tholic Church. Write for book
let “L”

terr. Extras. near catholic 
school and catholic church. 
$28.500. 
SC 3-7507.

DINER - For Rent! Ėst. 20 yrs. 
Moderate rent, good income, 5 yr 
lease, 6 days, Business area.
Kldyn. Pk $500 neeesa
Wonderful. opportinity 
whr.
1015 Atlantic Avė. BHyn. 
MA 2-0464.

BEACHHAVEN, N. J. — ‘The 
Evelyn". Liberty St. Airy at- 
tracthre rms. krkh privlleges, 
parking. Near Catholic Church. 
Ask for Mis$ "Kay". 
Beachhavon, 3-2202.

Tel. CAiro 9-2250 
DEEPHAVEN LODGE

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

• A nice Vocation Home for People 
who enjoy a tpiiet Home, Aity 
Rooms^ Home Cooking.. Near Cha- 
tolic Church. Modern. Booklet “L”

CONNECTICUT. DAVIS FAMM. 
Offen Re»t. Qutet. Comfort and . 
good food to reftaed eueota. Near 
Lake. Bathlng, and CathoHe Ch. 
Wrtte for booklet "L" or phonet 
Rentwalker (Coom.) 7-3091. P. B. 7 
Xew Preston, Connecticut.

MERGAITĖMS 
prižiūrint 

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

Berniukai nno 6-10. mergaitės nuo 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
rugpiūčio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusių vadų. 

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

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

BAR & RESTAURANT
On Route 9 mad., fully equip- 
ped, 3 rm. living ųuarters, in
come plūs home, low taxes, 
aeres faverable for cabins, 2 
čar garage, price $26.000. 
Phone: Garrison 4-3447

NORTHEAST 
LODGE 

SfH PMiflc An. D«pt. "L'

FLYNN'S HOTEL
Ocean Bay Park Fire Island, N. Y. 
Vienintelis prie pat okeano kotelis 
Fire Islande. Specialios kainos nuo 
pirmadienio Kgi trečiadienio per. vi
sas savaites. Informacijom rašyk j 
Dept. “L” Rezervacijai skambink: 
Fire Island 4-5895

SWEENEY 
119 Beach 91$t St.

Rockaway, L. L, N. Y.
2—3 kamb. butas, galimi at
skiri kambariai, su ar be viri-, 
ino, į pajūrio tilto pusę, pės
čiom Į kat. bažnyčią, pigiai.
BE 5-9350 •<.

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

AU 6-9073

Ftvo teafies ėd oėeek 'taMMh. Modenu 
bot and eold vater ta aU rooms. 
StattttetaasdL ■ haroMboe ptkehtag 
ėa$ atasr' tesitatetatsrite. TVaHdng 
dtaaaee te; CteOtefie Church. 
Ataerfam ftaa. Wrtte fer rate* and 
scoecvatira* to Dept. .

JAMES CCNLUN8, Prop., 
TWL Wateh Hm 7107

KASDIEN TRYS PUSVALANDINES PAMALDOS 
8:00 A. M. 7:00 ir 8:00 P. M.

į-S. . In Rip Vau
VVlnkle Land

Igj^pO Varied program 
sporte and activ- 
itžes. Golf,- swfan- 

mtag. Modern facHtties, earefree, 
casual atmosphere. Superb cuisine. 
Coektail lounge, danetag nitely. 
Near Catholic Churcheš. Write to- 
day for free booklet “L” Special

Sept. rates—$35 and up.

Mn. K. Gooe, 
Mgr„ Mtadham 5, N. Y. 

Tel.: Wlndham 364 or 365

NUO LIEPOS 17 LIGI LIEPOS 23 
§V. ONOS ŠVENTE LIEPOS 26 D.

SACRED HEART CHURCH

HIGH PEAK VIEW
Box 93, Aera, Greene County, N. Y. 
.New ftttered swimmtag pooL Hot 
and eold water ta all rooms. Shuf- 
flebeard. SoftbalL Television. Hal 
tor čaating and parties. Horsebaek 
riding. Bicydes meahy. Weekly 
movtag on premises. Plentifirl home 
style American cooking. , All at 
reasonable rates. Short walk to St. 
Edmund's ChapeL Ideal and friend
ly surroundings. Choice rooms. 
Available lašt two week*-in August 
and in Sept. Write Dept. “L**. .For 
rates. Write for Information,

C. SOBBADO
Or. phone Cairo 9-9460.

SCARSDALE GREENACRES> 
Charm 7 rm. 2 bth. Eng house. 
Pert. cond. siate rf. mod. lot.

HARBOR INN HOTEL and Cottages
MATTnUCK, L L PHONE 8092

<ta the taiet of Long lite n d Sound
A famfly vraatlMi wbere chBdrea tad adutte get the atmest ta plearare. 
The best tafooi aat ctaan, airy roaraa. Csmprtotag seras aere* grounds. 
Starffletaard ftafta* tabtag, tatattaten and *wimnfiag. Near CMMfc 
Chund*. Wrfte jtor Beoktat *L*.

Savtataka* - Vedėjas 
Mr. A Mrs. John Gant 

Patogfts kambariai ir butai 
Prieinamos kainos 
Wlkhrood 2-5064 

WDdwood Crest, N. J.

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

Hariey E. Thompson 
Autor, nejudomo turto pard. 

TeL: Netcong 2-0556

‘ ' P. Tautvaišos -didelio laimė
jimas Trans - Mississippi p-bė
se nuaidėjo po visą Ameriką. 
“Chess I4fe” ir “Chess Rev- 
iev” įdėjo plačius aprašymus 
apie buv. Illinois State Champ- 
ion’o Povilo Tautvaišos triumfą 
tose p-bėse. “C. R.” Ontario 
žimose pateikia Povilo Vaito
nio laimėjimus Hamiltono ir 
Ontario p-bėse.

A. Zujus Čhicagos šachmati
ninkų žaibo turnyre laimėjo 
pirmą vietą, surinkęs 7:1 taš
kų. Buvo 9 dalyviai, iš jų 5 
lietuviai. Su laikrodžiais buvo 
lošiamos 5 minučių partijos.

Ignas Žalys (MontrealisJ lai
mėjo 1953 Postai Prize Tourn- 
amentą su 5:1 tš„ skelbia “C. 
Review” liepos nr. Kiti lietu
vių pasiekimai: Žalys sudorojo 
Howell (52-Ns), Škėma įveikė 
Lozanc, bet pralaimėjo prieš 
Amburn (52-Nf), Karalaitis 
įkeltas į 1952 Golden Knights 
baigmę. Racaitis įveikė Martin- 
son (55-C). HOTEL BINNS

SARAH J. BINNS 
56 ATTRACTIVE ROOMS 

PRIVATE BATH.
Moderato Rates. Coffee Shop.
Bathtag from Hotel. Walking Dist

ance to Catholic Church. 
Write for Booklet “L” 

WHJ>WOOD 2-8061
3906 Atlantic Avė. Wildwood. N. J. 

(One Block from Beach)

Tteivtag te Mftė Flanagten'8 Orch- 
Ffahtag. Write ter 

Ntar Catholic Church.
J0BNSUraDQČMyTeL: MO 9-8439 

FtataM N. Y. 7456.

or a day in the country 
Stay near -and niake your racation dullar 
go far. Only 65 miles of easy driving 
froin Staten Island. In the cool mountains 
of New Jersey near the Delawarc Water 
Gap.
WEEKLY RATE $45-$52, DAILY 

(Children rates according to age) 
Incl. meals. rm. swimming. sportą, cktail 
lounge, orch. telev. Reservations štili 
available for openįng Weekend, June 24th. 
2 days $20. Jul. 4th Holiday Wkend, 3 
days $33. Orch every night Churcheš & 
golf course .1 mile. Transportation* arrged 
for tbose who dėsi re it.

moct yeung; • rm*. Htace tas 
Mother, attocbed gar, eU ht sta» 
doors and wtadsws; i rnittan bltata 
refrigerntor, aute, wa*her and Rįy- 
er. Coovml te scheel, traaap. stafi- 
ptag; $MA52Jitar CMtafie Sdtool

CRUISE ON A YACHT!
. . 2 Bauitiful 96-ft.

/rdk safling schooners.
/nA'IN Long Island
/ Sonnd to Block
/ / Ih. Island and re-

tuTn’ Sen* 
illustnted folder.

, $75 A up per
week. Seaaon June 27 to Aug. 29.

SČHOONER CHOSĖS
Box 64 Dept. “L” Pelham. N. Y.
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Eufomija ir Mykolas ęibai

D-RAS V. KANAUKA

TeL-EV. 8-9794

K and L AUTO COLLISION VORUS

fVWUWWUWWWWVWRAftft»'

Laidotuvių Direktorius 
84-82 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Fore* Ru'kevsj Statioa)

AUGUST P. GUSTAS* INC 
Laidotuvių direktorius

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

Gilią užuojautą reiškia 
Groat Necko Lietuvių Vyrų Choras

LIETUVIŲ SIUVĖJU 
PIKNIKAS

Pikniko vietą galima pasiek
ti važiuojant Broadway Jamai- 
ca linija ifcf ^Sutphin stoties. 
Nuo čia tik 9 blokai iki Jamai- 
ca Polish Park. Galima priva
žiuoti autobusu.

ATEITININKŲ MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLAI,

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

Moterų Sąjungos 
53 kp. Lindene 

priklauso daug narių iš kaimy
ninių miestelių: Elizabetho, 
Keyporto, Point Pleasant; dar
ko ir Cliffwoodo.

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

kai kaimyninė lietuviška para
pija paskutiniam patarnavimui 
bažnyčioje irį kapus atsiuntė 
ne lietuvį, bet airį kunigą. Ne
buvo kam tarti paskutinio lie
tuviško žodžio. Tas tik. rodo, 
kad ir bažnytinėje srityje mes 
lietuviai turėsime susijungti 
velionies pavyzdžiu kietai ko
vai, kad lietuviai kunigai galė
tų ateiti prie Dievo altoriaus į 
lietuviškas parapijas.

J. Prapuolenis

SO. BOSTON — CITY POINT 
išnuomojamas antram aukšte 4 
kambarių butas su vonia, balta 
sinka, ąžuolinėmis durimis ir 
kitais patogumais. Teirautis: 
597 E 7th St., antras aukštas, 
So. Boston 27, Mass.
Tel.: AN 8-2814.

Lietuvių siuvėjų 54 Lokalo 
A. C. W. A. metinis piknikas 
įvyks liepos 30, šeštadienį, Ja- 
maica Polish' National Park, 
108-11 Sutphin Blvd. Įėjimas — 
75 c.

WAITKUS 
FUNEBAL H O MB 

U97 VVehster Avrne 
Cambridge, Mmb. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotoįas 
NOTAEY PVBUC

K. Brazauskas, 
pranciškonų spaustuvės tar
nautojas, liepos 18 išvyko atos
togų Į Kėnnebunk Port, Maine.

Šaukiamas susirinkimas
Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 

rėmėjų susirinkimas įvyks lie
pos 27 d. 8 vai. vak. parapijos 
salėje. Susirinkime bus taria
masi, kokiu būdu bostoniečiai 
galėtų prisidėti prie seselių 
rengiamo pikniko Darbininkų 
diendje, rugsėjo 5.

Bostoniečiai atsisveikino
Liepos 15 d. Gimbutų bute, 
Rožbury, įvyko atsisveikinimo 
vakarienė su Bernardu Braz
džioniu, kuris šiom dienom iš
vyksta į Kaliforniją, kur eis 
Lietuvių Dienų redaktoriaus 
pareigas.
Liepos 16 d. bostoniečiai atsi
sveikino su Lūšių šeima. St. 
Lūšys jau keletas mėnesių ei
na Balfo reikalų vedėjo parei
gas Brooklyne. šiom dienom ir 
visa Lūšių šeima iš Bostono iš- 
sikėlėr

Atvyko prof. A. Kučas
Šv. Petro parapijos istoriją ra
šąs dr. A. Kučas liepos 18 d. 
atvyko į So. Bostoną galuti
niam parapijos istorijos me
džiagos surinkimui. Bostone 
pasiliks ligi rugpiūčio 1 d.

Kun. Antanas Kardąuskas 
kuris prieš 3 metus atvyko iš 
Gili valstybės ir dabar vikarau
ja Grand Rapids, Mich. vysku
pijoje, liepos mėn. 19 d. ap
lankė šv. Petro parapijos ku
nigus.

Autobusai į Putnam
Į Lietuvių Susirtinimo šventę, 
kuri įvyksta ateinantį sekma
dienį, liepos 24 d., N. P. Sese
rų vienuolyno sodyboje, Put
nam, Conn., iš South Bostono 
autobusas išvyksta nuo Piliečių 
klubo sekmadienį 7:30 vai. iš 
ryto. Iš anksto bilietai gauna
mi pas Ivaškos (Lithuanian 
Fumiture). Brazauskus ir V. 
Kulbokienę, o išvažiuojant 
prie autobuso. *

Ona Rudonienė
su sūneliu Robertu, atskridusi 
lėktuvu iš Phoenix, Arizona, 
svečiavosi So. Bostone pas Bal
čiūnus ir Benzevičius. Išbuvusi 
visą mėnesį, taip pat lėktuvu 
grįžo į tolimąją Arizoną.

Su giliu skausmu širdyse lin- 
denieriai liepos 15 palaidojome 
Stasy Žiuriį. Velionis prieš 17 
metą gimė Vėžuonių kaime, 
Kupiškio valsčiuje. Kūdikystė
je liko našlaičiu. Nors Staselis 
ir labai mylėjo knygą, bet apie 
mokslą negalėjo nei svajoti 
Sunkus gyvenimas ir kietas 
vargas jo nepalaužė. Rusų 
griežtai draudžiamos lietuviš
kos knygos ir laikraščiai išug
dė jame karštą meilę Dievui 
h* tėvynei Nenorėjo tarnauti 
okupanto kariuomenėje, tad 
emigravo Argentinon. Patyręs, 
kad lietuvybei ten ateities nė
ra, atvažiavo Amerikon, čia 
New Yorke, sutikęs iš savo gim
tinio kaimo, vedė Onutę Kriš- 
čiukaitę. Vėliau su šeima per
sikėlė ir virš 30 metų gyveno 
Lindene.

Velionis buvo labai aktyvus 
lietuviškų patrijotinių ir kata
likiškų organizacijų narys ir 
veikėjas. Kūrėjas Lindeno Lie
tuvių Pašalpos ir Politikos 
Klubo, kūrėjas it veiklus na
rys kadaise kurto Lindeno Lie
tuvių Romos Katalikų parapi
jos fondo. Labai aktyvus kū
rėjas, narys ir rėmėjas Linde- 
no Lietuvių Laisvės Parko 
bendrovės. Jis kūrėjas kadai
se veikusios Lindeno lietuvių 
liaudies mokyklos. Ten jo abi 
dukrelės ir daugelis Lindeno 
jaunosios kartos lietuvių gra
žiai išmoko lietuviškai Visą 
laiką nuoširdus Lietuvos ir jos 
žmonių rėmėjas. Net savo tu
rėtus Lietuvos Laisvės Pasko
los lakštus paaukojo Krikščio
nių Demokratų Partijai. Ak
tyvus Lietuvių Katalikų šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjungos 
narys ir Darbininko skaityto
jas. Jis ir BALFo Lindene kū
rėjas bei ilgametis skyriaus 
kasininkas. Ilgametis Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimo 
Amerikoje Lindeno kuopos 
sekretorius. Nuo įsikūrimo iki 
mirties aktyvus šito skyriaus ir 
Lietuvių bendruomenės narys.

Apie jo gerumą liudija visas 
būrys jo iš Vokietijos atsivež
tų tremtinių. Buvo laikas, kai 
jo namuose asmeniškų pakie- 
tų pakavimas ir siuntimas 
tremtiniams nenutrūkdavo išti
sus mėnesius. Kai nevienas 
tremtinis čia pat Lindene leng
vai dolerius leisdavo karia
moje, tai Čiurlys ir su skauda
mom kojom važiuodavo New 
Yorkan ir ten viešosiose rink
liavose su aukų dėžute rinko 
aukas tremtiniams Vokietijoje 
sušelpti. Jis vienintelė Linde
ne iš senosios kartos lietuvių 
su plakatu rankoje piketavo 
komunistus.

Prie jo karsto ašaras liejo 
ne tik lietuviai, bet ir žydai 
bei kiti jį pažinę svetimtaučiai 
Gilus skausmas ir kartus pasi
piktinimas kilo lindeniečiuose,

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

284 EASTERN PARKWAY,
SUBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Muaram arba.‘“Fr»nklin Avė., 

BMT—Botanic Garden (Eaatern Parkway).

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Liepos 24 d. Jamaieoje, Po
lish National Home gražiame 
parke* 108-11 Sutphin BlvcL, 
įvyks metinis Apreiškimo para
pijos piknikas. Gros Joe Tho- 
mas orkestras, bus gardžių val
gių ir gėrimų. Privažiuoti gali
ma Jamaica traukiniu ir Metro
politan busu iki Stuphin Blvd., 
iš ten persėsti į Sutphin Blvd. 
busą. Pradžia . 2 v. p. p. Visus 
kviečiame dalyvauti.

Baltų Stud. Federacijos 
išvyka, įvykusi liepos 16 ir 17 
d. į Highland Falls, N. Y., su
traukė nemaža pabaltiečių stu
dentų. Daugiausia buvo lietu
vių. Įvyko tinklinio varžybos, 
kurias laimėjo estai, bendri 
pietūs, vakare laužas, kurį pra
vedė Ričardas Kontrimas. Prie 
laužo kiekviena tauta padaina
vo savo dainų. Vakare buvo 
šokiai. Sekmadienį neturėta jo
kios bendros programos.

Mirė
Ona Janiūnienė, apie 60 m. 
amžiaus, gyveno Brooklyne. 
Palaidota iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios liepos 20 d. šv. 
Trejybės kapinėse.

Antanas Žalys, 
gyv. 154 Bradford St., Brookly
ne, sunkiai serga.

St. Lūšio,
Balfo reikalų vedėjo, šeima 
liepos 18 d. iš Bostono persikė
lė gyventi į Brooklyną.

Kun. dr. J. Vaišnoro, MIC, 
generalinis marijonų vienuoli
jos prokuratorius, liepos 26 d. 
iš Romos atvyksta į New Yor- 
ką, kur sustos pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne.

4-30-5^30
SMH WEVD _ .
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A i A. ONAI URBONIENEI mirus* jea vyrą Simą ir 

šeimą nuoširdžiai užjaučia

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Banker Avė., Brocktoa 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

Vytautas Gobužas,
New Yorko skautų vyčių drau
govės vadas susituokia su A. 
Jesinskaite, Amerikoje gimu
sia lietuvaite. , Jungtuvės bus 
liepos 30 d. 11 vai. V. J. Atsi
mainymo bažnyčioje, Maspe- 
the. Jungtuvių metu giedos 
skautų vyčių oktetas, vadovau
jamas M. Liuberskio.

V. Mikalauskas,
New Yorko skautų vietininki- 
jos adjutantas persikėlė į nau
ją butą — 210 Huron St., 
Brboklyn, N. Y.

R. Šilbajoris, 
Columbijos universiteto dokto
rantas ir “skautų veikėjas porai 
mėnesių išvyksta į Angliją.

Skautų išvyka 
organizuojama liepos 24 į Jo
naičių ūkį Patchogue, L. L Iš
vykstama 11 vai. nuo skautų 
būklo, 195 Grand St Prieš .iš
vykstant prašoma išklausyti 
mišių. Skautai vyčiai renkasi 
pusvalandžiu anksčiau savo su- 

Visi lietuviai nuoširdžiai eigai. Praneša draugovės vadas 
kviečiami atsilankyti.

Rengimo Komitetas

BAYONNE, N. J.

Metinis vyčių,
New Yorko - New Jersey ap
skričio, piknikas įvyks liepos 
24 šv. Mykolo lietuvių parapi
jos sodely, 15 E. 23 St., Bayon- 
ne, N.J. šokiams gros Belveder- 
es orkestrą. Pradžia 3 vai., įėji
mas 1 doL Visi apylinkės lietu
viai, o ypač jaunimas kviečia
mas atsilankyti. F. V.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

WBMS, 1090 kBocydes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balk 
(BIELIAUSKAS)

FUNEEAL HOME

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
F U N E R AL HOME 

254 W. Broadvay 
South Boston, Mam 

JOSEPH BARACEV1ČIU8 
Laidotuvių Direktorus 

TeL SOnth Boston 8-2508 ;

SAVINOS BANK

Groat Necko Lietuvių Vyrų Choro Nariui SIMUI URBONUI 
ir šeimai, liūdintiems mylimos žmonos ir motinos

ONOS URBONIENĖS,

liepos 24 d. rengia išvytą | 
Cape Cod. Iškylautojai plotos- 
majorės Mašidlauskaftėa viloje.4

Rugpiūčio 14 d. įvyksta pran
ciškonų rengiamas piknikas 
Kennebunkporte. Piknikas pra
sidės šv. Miškunb, kurių metu 
giedos šv. Petro parapijos cho
ras. Po pietų, choras išpildys 
koncertinę programą. Nors 
choras dabar atostogauja, bet 
rugpiūčio mėn. 2 d. 8:30 vaL 
vak. susirinks pirmai praktikai, 
kad galėtų tinkamai pasiruošti 
minėtai programai.

kuri Įvyks Marianapolyje 
(Thompson, Conn.), jau visai 
pasiruošta. Stovykla truks dvi 
savaites — nuo liepos 31 iki 
rugpiūčio 14. Stovyklos vadovy
bę sudaro: kun. V. Martinkus, 
kun. V. Paulauskas, kun. dr. 
J. Grabys, stud. K. Pliuškonis 

. ir stud. L Banaitytė. šeiminin
kaus E. Valiukonienė su sūnu
mi. Stovyklautojų jau užsirašė 
arti 80. Stovyklos reikalais 

. kreiptis į kun. V. Martinkų, 
350 Smith St., Providence 8,

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Deposfta made on or before the lOth busineM day 
of Janrauy. April, July and October and -the 3rd 

busineM day of all other month* dr*w interest 
from the flrst df euch month U left to the 

end of tbe quarterly dlvidend pertod.
THE ZZ / <____

Muz. NL Čižauskienei 
vadovaujant, vietinis kuopos 
choras gražiai pasirodė jubilie
jinėse iškilmėse Kearny ir Ne- 
warke. Tarp kitų dainų, ypač 
publikai patiko pačios muzikės 
trim balsam harmonizuota dai
na “Ko liūdi, žalia giria.” Cho
ras stengiasi* prisitaikyti žmo
nių pageidavimams — atgaivin
ti senovės liaudies dainas. Dėl 
vasaros karščių choro repetici
jos laikinai nutrauktos.

K. Klimienė ir 
česnavičienė

po sunkesnių operacijų ilsisi 
pajūry. Ten pat atostogauja 
Krotulienė, Ašmontienė, Straz
dienė, Smithienė, Varneckienė 
ir inž. M. Klimas. .

S. Zupkienei 
pagerbti sąjungiečių choras su
rengė išvyką į Keyport, N. J., 
kur Zupkienė turi savo rezi
denciją.

K. Šukienė, 
Moterų S-gos 53 kuopos pirmi
ninkė, uoliai rūpinosi N. Y.— 
N. J. apskričio sąjungiečių su
važiavimu, kuris Įvyks Linde
ne šį rudenį. . Programai pa
ruošti pakviesta muz. M. či- 
žauskienė, talkinama kitų są
jungiečių.

Liberty Parko 
direktorių metiniame susirin
kime liepos 17 perrinkta valdy
ba: pirm. J. Ašmontas, vice- 
pirm. St Bundonis,. rašt. Ed. 
Pribušas, iždin. ir spaudos in
formatorius D. Budreckas, lai
dotuvių direktorius. Reikia pa
minėti, kad valdybą sudaro čia 
gimęs jaunimas. Ž. R.

Kolegai Simonui Urbonui
. ir jo šeimai, mirus brm-

• giajai jo žmonai

; ■ ONAI URBONIENEI,

liūdesio' valandoje gilią
užuojautą reiškia

Lietuvių Žurnalistų S-gos
t New Yorko skyrius


