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Skandinavijos 
socialistai pasimo

kė Maskvoje
Skandinavijos kraštų trys 

ministeriai pirmininkai aplan
kė Sovietų Sąjungą. Visi trys 
grizo “neatversti” i Chruščiovo 

tikėjimą. Po grįžusio Norvegi
jos ministerio pirmininko pra
nešimo socialdemokratų parti
ja nusprendė:

J

"Sovietų Sąjunga yra kraš
tas su partijos diktatūra, ir ko
munistų partija čia, kaip ir ki
tų kraštų komunistų partijos, 
diktatūrą pripažįsta kaip val
dymo formą. Kol komunistai 
laikosi tokio nusistatymo, jo- 
kis btndradarbiavimas neįma
nomas tarp įų ir darbo (social
demokratų) partijos”.

Danijos min. pirmininkas 
grįžęs trumpai pareiškė:

“Dabar kaip tik reikalingas 
Atlanto paktas”.

• Valst. sekretorius Dulles 
senato komisijoje griežtai sto
jo už tai, kad Tito ir toliau 
būtų duodama parama.

•JT LIJONĄ, Olandijos karalienė, su vyru — princu Bernhardu ir dviem dukterim — Margarita ir 
Irena.

LAIMINGIAUSIOJE EUROPOS ŠEIMOJE NELAIME, 
KURI VEDA Į KARALIENES PASITRAUKIMU Iš SOSTO

Maža yra tokių kraštų kaip 
Olandija, kurios laikraščiai pa
brėžė: “Mes neturime mažiau
sio noro kištis į privatinį ka
rališkosios šeimos gyvenimą... 
Karališkosios šeimos kambariai 
neturi būti matomi tų, kurie 
ten neturi jokio reikalo”. 
Olandijos spauda pagerbia as
mens privatų gyvenimą ir į jį 
nesikiša. Ne taip, kaip Ameri
koje.

Tačiau už pačios Olandijos 
ribų išėjo pasakojimai apie 
nelaimę, ištikusią karalienės 
Julijanos šeimą. Julijana pa
ėmė sostą 1948 po savo moti
nos Wilhelminos. Ji buvo ište
kėjusi už vokiečio princo Bern- 
hardo, nors jis buvo dvejais 
metais jaunesnis, buvo laiko
ma, kad tai laimingiausia šei
ma visoje Europoje. Bet viena 
nelaimė sukrėtė jų gyvenimą. 
Dar prieš perimdama sostą, 
1947 Julijana pagimdė ketvir
tą dukrelę, princesę Maria 
Christina, kurios abidvi akutės 
buvo aptrauktos kataraktų. 
Gydytojam tepasisekė išgelbė
ti neaiškų matymą vienai aky
tei. Daugiau nieko negalėjo.

Savo desperacijoje princas 
Bernhard išgirdo, kad moteris 
Greet Hofmans (dabar 61 me
tų) kažkokia nuostabia galia 
pagydžiusi džiova sergančią 
mergaitę. Parsigabeno ją pas 
savo dukrelę. Hofmans žadė- 
josi pagydyti Dievo pagalba.

Islandija prieš 
Amerikos bazes

Sekmadienį Islandija rinko 
parlamentą. Nors balsų gavo 
konservatorių partija daugiau 
nei anksčiau, bet daugumos 
nelaimėjo. Laimėjo kairiosios 
partijos, tarp jų ir komunistai. 
Vyriausybė turės būti koalici
nė, bet be tvirtos atramos.

Šitie rinkimai turi reikšmės 
Nato likimui, nes laimėjo tos 
kairiosios partijos, kurios rei
kalauja, kad Amerikos įgulos 
iš Islandijos būtų pašalintos. 
Susirūpino ir Norvegija. Ji 
mano, kad pašalinimas bazių 
iš Islandijos bus tiesioginis pa
vojus ir pačiai Norvegijai.

ADENAUERIS VĖL LAIMĖJO
Hamburge socialdemokratai 

siūlė nepasitikėjimą krašto 
vyriausybei, kuriai vadovauja 
CDU. Iš 120 atstovų soc. dem? 
savo 'žinioje turi 58. Tačiau 
jiem nepasisekė vyriausybės 
nuversti. Jeigu būtų nuvertę, 
tai Adenaueris nebūtų turėjęs 
valstybės taryboje reikalingos 
dviejų trečdalių daugumos.

Ji buvo apgyvendinta prie ka
rališkojo dvaro ir savo mal
dom stengėsi paveikti pusiau 
apakusį kūdiki. Bet praėjo po
ra metų, mergytės akys ne
sveiko, o Hofmans vis dau
giau įtakos įgijusi karalienei. 
Net iki to, kad kai kuriom 
progom ministerių rašytas vie
šas kalbas karalienė atidėjusi 
į šalį ir pasakiusi savas kalbas 
— giliai religingas, humanis
tines, bet ne visai tinkamas 
bendrai valstybės politikai. 
Ir kilo kanfliktas tarp karalie
nės ir ministerių. Princas 
Bernhard pareikalavo, kati

Ar mokytoją atstos televizija?
Nuo ateinančių mokslo me

tų pradžios Washingtono ir va
karinio Marylando sritvse mo
kyklose mėgins mokytoją pa
keisti televizija. Pirmiausia 
bus paruoštos bandymui dvi 
aukštesniosios mokyklos ir 
šešios pradžios mokyklos viso 
su 6000 mokinių. Susirinkę į 
klasę vaikai matys televizijos 
aparate mokytoja aiškinant. 
Klasėse Įtaisytais mikrofonais 
mokiniai galės televizijoje 
esantį mokytoja klausti. Tačiau 
mokiniai nebus palikti klasėse 
vieni. Bus prižiūrėtojai. Lai
mėta bus tiek, kad tie prižiū
rėtojai nebus reikalingi tokių 
kvalifikacijų kaip mokytojai;

Ar pasaulio komunizmas pakriko?
DULLES MATO KOMUNISTŲ PAKRIKIMĄ, BRIDGES VAKARŲ PAKRIKIMĄ

Valst. sekr. Dulles "birželio 
27 spaudai išdėstė savo pažiū
ras į tarptautinio komunizmo 
padėtį po garsiosios Chruščio
vo kalbos paskelbimo. Jis ver
tino taip:

• Tarptautinis komunizmas 
pergyvena pakrikimą Italijoje, 
Prancūzijoje, Amerikoje ir kt. 
Kilo komunistų partijose ne
pasitenkinimas vadais, neiš
skiriant nė Chruščiovo. Nepa
sitenkinimas prasiveržė atvira 
kritika.

• Toji kritika nėra iš anks
to numatyta ir patarta iš Mas
kvos. Ji tik reiškia, kad Mask
va atleido varžtus kitų kraštų 
komunistų partijom. Jose 
žmonės pajuto teisę ir reikalą 
laisviau prabilti.

• A t š i palaidavimas nuo 
Maskvos, “liberalizmas” gali 
privesti prie sunkumų ir pa
čiam Chruščiovui bei jo sėb 
ram. nes komunistinis režimas 
tegali laikytis Stalino įvestu 
teroru.

Hofmans išsikraustytų. Ji išsi
kraustė, bet jos įtaka karalie
nei paliko; ji dažnai kviečia
ma.

Pasklido užsieniuose piktas 
gandas, kad karalienė ir jos 
vyro santykiai pašliję; kad ka
ralienė norinti atsistatydinti ir 
t.t.

Jeigu karalienė atsistatydin
tų, tai sostas tektų princesei 
Beatričei, kuri yra jau 18 me
tų.

Šiaip karalienė Julijana yra 
tarp žmonių labai populiari 
savo paprastumu, žmonių mei
le ir labdara.

bus užkišta mokytojų trūku
mo spraga. Per dvejus metus 
eksperimentas norima išplėsti 
iki 47 mokyklų, kmiose yra 
47,000 mokinių.

Išlaidas padengia Fordo fun
dacija ir televizijų bei radijo 
fabrikai.

• Me! ^Teologijos biuras spė
ja, kad oras Ne\v Yorko srity
je iki pirmadienio bus vėsus, 
protarpiais su lietumi.

•
• Grasina streiku 300.000 

vokiečių, kurie tarnauja ame
rikiečiam, anglam, prancūzam, 
jei nepakels atlyginimo 6-- 
8'7. Sutinka pakelti tik 3rL

Dulles kreipėsi į Vakarus, 
kad jie laikytųsi ir toliau vie
ningi, nes tik Vakarų vienybė 
privedusi prie to, kad komu
nizmas nuo 1950 nieko dau
giau nelaimėjęs.

Pasisakė už paramą Titui. 
Pasisakė už palengvinimą pa
laikyti santykius tarp Ameri
kos ir Sovietų piliečių abipu
sės lygybės principu. Prileido 
galimybę, kad iš Islandijos ba
zes teks iškelti.

Šiandien mes esame pakrikime
Šen. Styles Bridges, respub

likonų užs. kom. pirmininkas, 
tą pat birželio 27 įspėjo sena
tą, dėl įvykių Sovietų Sąjungo
je ir Amerikos politikos. Jis 
aiškino, kad nėra jokių ženk
lų, jog Rusija būtų atsisakius 
nuo “totalistinio viso pasaulio 
komunizmo”. Nors skelbia 
“new look” politiką, bet 
“Kremliaus diktatoriai” lieka
si “banditų lyderiai” sąmoksle, 
kuris siekia suardyti ne tik 
savo priešininkes valstybes, 
bet ir laisvę, religiją bei kitas 
vertybes, kurios mums yra 
brangios. Įspėjo, kad ameri
kiečiai yra klaidinami tariamo 
liberalizmo Sovietuose. “Šian
dien mes vėl paskandinti iliu-

ANGLIJA BRAŠKA 
SAVO SĄJUNGOJE

Anglijos C o m m onwealth 
birželio 27 pradėjo savo de
šimties dienų konferencija. Da
lyvauja ministeriai pirminin
kai. Jau pradžioje susikirto 
atskirų valstybių interesai ir 
nusistatymai. Indijos Nehru 
kaltino Pietų Afrikos valstybe 
rasine diskriminacija. Ji vyk
danti kolonializmą. Pakista
no pirmininkas reikalavo, kad 
Nehru sutiktų daryti plebisci
tą Kašmire, kuriame yra 4 
mil. gyventojų ir kurie dau
giau linksta priklausyti prie 
Pakistano.

Sproginėjimai pietų 
Amerikoje

Guatemalos vyriausybė su
sekė, kad komunistai rengia 
perversmą. Įvedė karo padėtį. 
Demonstracijose prieš tai žu
vo 4 studentai ir 20 sužeista.

Brazilijoje susektas sąmoks
las prieš prezidentą Kubil- 
scheck.

Kuboje suimta 17 a.smenu- 
sąmokslininkų prezidentui nu
žudyti ir perversmui surengti.

Peru valstybėje gen. strei
kas ir demonstracijos su auto
busų bei tramvajų padegimais.

•n’NGTINtSS TAUTOSE sviratmm*. atiduoti Sauininm Tari 
ha i Hpfeati Ali.vro klauniiiiii,

Jau tą pat dieną NYT pa
stebėjo, kad Dulles turėjo taip 
optimistiškai kalbėti, norėda
mas pateisinti savo politikos 
liniją.

• Maskvos "Pravda" persi
spausdino Amerikos komunis
tų kritiką, kurioje klausiama 
buvo, ką partijos vadai pada
rė,' kad užkirstų kelią Stalino 
negerovėm.

Gijose ir pakrikime". Amerika 
negali toleruoti sistemos, kuri 
uždarė tautas į Kremliaus ka
lėjimą. Amerika negali prisi
imti minties, kad tautos pačios 
nuėjusios į komunizmą.

Pasisakė prieš Tito ir Indi
jos rėmimą.

DEMOKRATAI PADEMON
STRAVO SAVO VALIĄ

Senatas paskyrė aviacijos 
reikalam papildomai arti vieno 
milijardo dol. daugiau, nei 
vyriausybė buvo prašiusi. Tai 
demokratų nuopelnas. Jie no
rėjo parodyti, kad jie rūpinasi 
Amerikos oriniu saugumu.

ALŽIRĄ ATMETĖ
Saugumo taryba nusprendė 

nesvarstyti Alžiro klausimo, 
kuri buvo pasiūlę arabų vals- 

' tybės. Už svarstymą balsavo 
tik Sovietų Sąjunga ir Persija.

• Senatas pritarė mirties 
bausmei už narkotikų pardavi
nėjimą.

AMERIKA TURI LAUKTI. MASKVA ŽYGIUOJA
Politinės padėties aiškinto

jai prieina išvadas, kad
Maskva tebežvgiuoia pir

myn, o Vakarai nebeįstengia 
net gintis.

Kad nebūtų taip pesimistiš
ka, pasiguodžia kartais valst. 
sekr. Dulles seniau paleista 
mintim — kad ir Maskvai ne
lengva, nes tarp pasaulio ko
munistų kilęs sumišimas. Po 
C hruščiovo kalbos apie Stali
ną. kitų kraštų komunistai pa
sijuto nepriklausomi nuo Mas
kvos ir pakėlė baisa prieš pa
ti Chruščiovą.

Tai apgaulingas guodimasis. 
Komunistai savo tarpe laikosi 
daug tvirčiau nei vakariniai 
sąjungininkai.

-o-
Vakarų sąjungininkai pakri

ko. Maskva juos Įtikino, kad ji

ŠEN. R. E. FLANDERS pareiškė, kad JAV turėtų kancleri K. 
Adenaueri padrąsinti derybom su Sovietais.

Slaptas kom- 
informas

Tą pat dieną, kaip valst. 
sekr. Dulles tvirtino, kad Va
karų komunistų kritika prieš 
Chruščiovą nėra diriguojama 
iš Maskvos, spauda skelbia 
jau informacijas iš Paryžiaus 
ir Londono, kad

esąs “slaptas kominformas", 
kuris diriguoja komunistu vei
kimą Vakaruose.

Tik diriguojami komunistai 
galėjo paskelbti kritiką beveik 
tais pačiais žodžiais ir tuo pa
čiu laiku. To “slaptojo ko- 
minformo” priekyje esąs italų 
komunistų vadas Togliatti.

MASKVA NEGALI 
NESUKČIAUTI

Gen. Twiningui Maskvoje 
aprodė lėktuvų dirbtuves su... 
senais lėktuvais. Amerikos de
legacijos nariai taip pat paste
bėjo, kad tariamas vertėjas 
yra radijo korespondentas, 
kuris turėjo ir aparatą užrašy
ti delegacijos narių prasitari- 
mam, nors buvo sutarta, kad 
jokie korespondentai nedaly
vaus.

TURKAI GRASINA ANGLAM
Kipro saloje turkai 'grasina, 

kad jeigu Anglija duos Kipro 
salai savivalda, tai Turkija ga
li pasitraukti iš'Bagdado pakto 
ir nutraukti santvkius su Ang
lija.

Liga ir rinkimai saugoja 
Ameriką nuo linijos pakeitimo. 
Bet tuo metu Maskva palaužė 
Nato abu soarnus.

tenori “koegzistencijos”. Tuo 
Įtikino ir "neutraliuosius” ir 
europinius s ą j u n gininkus. 
NYT pranešė, kad Indijoje su
stiprėjęs tikėjimas, jog jei ka
ras kils, tai jį pradės Amerika, 
tik ne Maskva. Indijos min. 
pirm. Nehru pasišovęs spaus
ti Amerikos prezidentą Eisen- 
houėri. kad ir jis patikėtų 
Maskvos žodžiais. Liepos mėn. 
Nehru turėjo tam lankytis 
Bet prezidento liga sukliudė. 
O su Dulles Nehru nenorįs 
kalbėtis. Jo nemėgstąs. Liga iš
gelbėjo prezidentą ir nuo 
Prancūzijos min. Pineau spau
dimo. Ji teko atlaikyti Dulles.

Liga ir artėja rinkimai ap-
saugoja nuo Amerikos linijos 
keitimo. Bet sykiu sukliudo ir 
imtis naujos iniciatyvos pavo
jam šalinti. Tuo laiku Maskva 
naudojasi ir skuba pirmyn.

Su dideliu veržlumu Sovie
tai stengiasi sulaužyti Europos 
apsaugos juosta — Nato. Jiem 
pasiseko ne tik tos juostos ap
saugą laikyti silpna — Pran
cūzijos jėgos iš jos nukeltos i 
Alžyrą. Vokietijos jogos nu
delstos lig šiol. Jiem pasisekė 
ir pačia apsaugos- linija Įlauž
ti. šiaurinis sparnas palaužtas

Islandijoje rinkimus laimė
jo kairiosios partijos, kurios 
reikalauja Amerikos bazes iš
mesti Dulles pripažino, kad 
bazes gali tekti atitraukti dar 
ir iš kitur Rytinis pietinis 
sparnas apeitas — viduriniuo
se rytuose iš arabų kraštų an-

ŠEN. FLANDERS IR 
VOKIETIJA

Šen. Flanders senate birže
lio 26 kalbėjo, kad Vokietija 
turi tiesiogiai tartis su Sovietų 
Sąjunga dėl Vokietijos sujun
gimo. Sujungtoji Vokietija tu
rinti liktis neutrali ir neapgin
kluota.

Senatorius nepasakė nieko 
naujo — tik pakartojo buv. 
Amerikos atstovo Maskvoje 
Kennano mintis.

PREZIDENTAS ANT SAVO 
KOJŲ

Prez. Eisenhoweris išeina iš 
ligoninės penktadienį ar šeš
tadienį. Ligoninėje neteko 7 
svarų, sveria dabar 162. Šen. 
Knowlandas mano, kad Eisen- 
hovveris sutiks būti kandidatu 
rinkimuose ir bus išrinkti jis 
ir Nixonas.

21 gubernatorius kreipėsi 
raštu i prezidentą, kad jis su
tiktų būti kandidatu naujuose 
rinkimuose.

PASLAPTIS AIŠKĖJA
Dėl pasikėsinimo prieš žur

nalistą Riešei, kuriam piktada
rys išplikino actu akis, paaiš
kėjo kai kas nauja. Vienas 
suimtasis iš Bronx policijai 
prisipažino, kad jis buvo toje 
gaujoje, kurios vienas asmuo 
išplikino akis; kad jam buvo 
siūlyta už 5.000 dol. tai atlikti, 
bet jis atsisakė. Jis suminėjo 
pavardes. Bet dar nepasisekė 
nustatyti, kas yra tų pavar
džių savininkai.

glų ir amerikiečių politinė ga
lybė išstumta. Arabų pasitikė
jimą laimėjo Maskva, šiom 
dienom Maskva nori laimėti 
dar ir Persija.

-o-
J. Alsop (NYHT) rašo, kad 

Sovietų invaziją į vidurinius 
rytus palaimino pernai ketu
rių viršūnių konferencija Že
nevoje .. . Kai Maskva pradė
jo duoti ginklus Egiptui, jai 
rūpėjo, kaip į tai reaguos Va
karai. Prezidentas Eisenhowe- 
ris, kuris atvyko i konferenci
ją ieškoti taikos bet kuria kai
na, pažiūrėjo i ginklų davimą 
kaip į “paprastą prekybinę 
transakciją”. Tokio atsakymo 
Maskvai užteko toliau veikti. 
Amerikos atstovas daug sykių 
Įspėjęs, kad Egiptas norėtų 
geriau gauti ginklų iš Ameri
kos. ne iš Sovietų, bet jo ispė-
jimu niekas neklausęs. Įtaką 
perleido Maskvai.

Arabų klausimas iškilo ir 
Londono konferencijoje. Ang
lai pareiškė, kad jie visu griež
tumu gins savo interesus ara
buose. Sovietai atsakė, kad jie 
galėtu sumažinti ginklų kie
kius. jeigu Anglija atsisakytų 
nuo Bagdado pakto. Bet Ang
lija ginklo tam reikalui nepa- 
vartojo. ir šepilovas sustiprino 
savo politine ir ūkine Įtaka 
tarp arabų

Paskutinėm dienom Maskva 
parėmė arabų rezoliuciją, kad 
Alžiro klausimas būtų svarsto
mas Saugumo Taryboje. Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
balsais jis buvo atmestas. Tuo 
pačiu arabai buvo pastumti 
dar labiau Į Maskvos glėbį.
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TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO RĖMĖJAI

LIETUVI Worcesterio Lietuvių Drum and Bugle Corps
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MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, MASS

ę Beldeanu grižo ir šnipinėjo 
Jugoslavijai. Greitai k Įsitikino, 
J- kad tai nesuderinama su jo 
priesaika kovoti prieš komu-

Bob Zinkus orkestras — Šokiai

POLITIKOS pensininkai su
sitiko Londone — W. Cherchi- 
Uis ir H. Trumanas.

OPEREVERYAfnmCOM 
AMO EVEN1N&

REDUCED RATES
FOR GROUPS

ja, kad po susirėmimo šoferis 
pasileidęs automobilio link 
bėgti. Codrescui šovusi mintis, 
kad šoferis automobily turįs 
ginklą. Tada jis paleidęs šūvių 
seriją 7—8 | £ojas. Buvo nuo 
jo per tris metrus, šoferis 
virto.

Iškilmingos šv. Mišios — 11 valandą

amatininkas uždirbu daugiau 
negu kiti. Kai kas atlieka sū
nėnui”. .

tas pats laik- 
kad Olis ban- 
“Lietuvos res- 

saugotoju”... 
jis buvo savo 

kaip “prezi-

gtašląviją ’ ir paprašė azylio 
Įpobos. Bet jugoslavai vienus 

j h gėrį, o Beldeanu pa- 
lįhintė atgal į Rumuniją kovai 
•prieš Rumunijos režimą, nes 
|tada Titas jau buvo Stalino iš
driktas, ir Rumunijos komu- 
nistai kovojo su Tito komunis-

KN1GHTS OF LITHUANIA WLOA BRADDOCK, PA.

DIANA, Animann karalienė, ir 
katytė. Karalienė aukštuosius 
mokslus yra baigusi Anglijoje

Tarpininkavimas perkant ir parduodant.nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas: parupiriimas paskolų 

(mortgidžių) ir 1.1.

mas nešaudyti, nebent tik as
meninio pavojaus atveju; buvo 
Įsakymas . nesivyti bėgančių. 
Codrianuper anksti pavaitojo 
ginklą. Jis to gailisi.

"O kaip tamstos dabar žiū
rite j visą užpuolimą "

klausia teisėjas. Beldeanu 
pirmas atsako: “Daugiau tokio 
žygio nedaryčiau, bet tai ne
reiškia, kad palikčiau ramybė- 
je'komunistus”.

Codrescu: “Aš gailiuosi, nes 
nepasisekė, nes yra vienas 
žuvęs, bet šiaip aš nesigailiu”.

Chirila: “Gailiuosi, kad vie
nas žuvo; gailiuosi kad prida
rėm rūpesčio Šveicarijos val
džiai. bet paties žygio nesigai
liu. Žinoma, jo nekartočiau, 
nes tokie dalykai iš viso nepa
kartojami”. (b. d.)

Šv. Kazimiero parapijos choras 
Worcester, Mass.

• Amerikos atstovas JT-tų 
Įvairiuose pasikėsinimuose. 
Lodge jr. kreipėsi i gen. se
kretorių. kad padarytų išva
das dėl sovietinių pareigūnų 
Petuchovo ir Sapovalovo, ku
rie prikalbinėjo šatovą repat
rijuoti ar šnipinėti.

Mįntis subrendo ir buvo klo, kad kirviu butų pataiky- 
techniškai priruošta. 1955 vasa- ta. .. Toliau Codrescu pasako
rių 9 Beldeanu pasiėmė dvi 
savaites atostogų, pertraukda
mas ir koplyčios dekoravimo 
darbus, kuriuos jam buvo pran

cūzai pavedę. Vasario 15. jo 
ir jo draugų žygis Berne at
kreipė viso pasaulio spaudos 
dėmesį.

Kitų trijų jaunesnių likimas 
panašus — pogrindis, Jugosla
vija, kalėjimas, pabėgimas.

Svarbiausias užpuolime Įvy
kis — buvo nušautas šoferis 
Setu. Teisnjas prie to sustoja. 
Kaltinamųjų pasakojimą prieš 
teismo akis pakeičia nušovimo 
vaizdas. Nušovė ji Codrescu. 
Teismo akivaizdoje turi būti 
parodyta, kaip visa tai įvyko. 
Prokuroras ištiesia didelį už
puolimo vietos planą. Codres
cu parodo, kaip jis su draugu 
buvo pasislėpę už krūmų. Nuo 
stalo jam paduoda ginklus, 
kuriuos jis tada turėjo su sa
vim. Codrescu užsikabina au
tomatą, (teismo pirmininkas 
skubiai Įsikiša: Bet “ar neuž
taisytas?”), pasiima Į ranką 

žibintą, Į kitą kirvi. Jis turi 
stoti prieš aukštą vyrą, kokis 
buvo šoferis Setu. Pasisiūlo 
tada vienas policininkas. Poli
cininkas, tariamas Setu čium
pa už automato vamzdžio. Ir 
tuo metu Codrescu paleidžia iš 
automato salvę ir pataiko Setu 
i paausį (ne teisme — sode)... 
Bet kaip jis galėjo šauti, kad 
jis dešinėje rankoje turėjo 
kirvi. Ir jis turi parodyti, kaip 
jis. automato gaiduką spaudė, 
kaip jis su kirviu elgėsi. Jis 
kirvio nepakėlė, tik juo stū
mė. Ir gydytojas, kuris apžiū
rinėjo nužudyto Setu lavoną, 
paliudijo, kad nėra jokio žen-

WILSONO IR EISENHOVVE- 
RIO KONFLIKTAS *

Apsaugos sekr. VVilsonas iš
leido Įsakymą karininkam, ku
rie dirba Pentagone, nešioti 
civiliniais drabužiais. Tai lietė 
11,000 karininkų. Prez. Eisen- 
howeris iš ligoninės pakeitė 
Įsakymą taip: patys karininkai 
pasirenka, ar dėvėti civiliškai 
ar kariškai, nes tai reikalauja 
didelių išlaidų.

" Teismo pirmininko klausia
mas, kodėl jis nepažiūrėjęs 
sužeistojo ir jį palikęs, Cod
rescu atsako: “Išgirdau Beldea

nu Įsakymą pulti atstovybę. 
Tai buvo mūsų uždavinys”. .

Bet vėl 'ir vėl grįžtama prie 
tų šūvių ... Beldeanu pasako
ja, kad buvo griežtas įsaky-

bė perrašiusios pėdsakam už- 
trinti laišką iš Lietuvos. Tas 
laiškas yra vienas mažas iš 
dešimties tūkstančių vaizdų.

“Smagu, kad jau galiu pa
rašyti . ,. Pas mus jau vaisme
džiai baigia žydėti. Dabar jų 
mažai paliko: vyšnios išdžiūvo, 
obelų daug iššalo. Kai nesavo, 
nėra kam jų atnaujinimu pasi
rūpinti. Visviena t vaisiais jų 
netektų pasinaudoti”. Primi
nęs anas birželio dienas, kad 
jo sesers šeima buvo išvežta, 
tik paliko mažutis vaikas, tę
sia:

“Likau vienas su sūnėnu. 
Dabar jau jaunuolis 16 metų. 
Vidurinę mokyklą lanko. Mok
slo metu ten ir gyvena. Mane 
dažnai atlanko... Tylus, kruo
pščiai darbštus vyrukas, šiuo 
kart atsilankęs jis buvo susirū
pinęs ... Susitikom, ir jis sa
ko: “Seneli, kodęi iki šiol aš 
nieko nežinau apie mano tėvų 
likimą? Ne tu vienas slepi. 
Mokykloje kasmet mokytojai 
teiraujas, ką tėvai veikia. Aš 
tokiu klausimu apeinamas, ty
lomis visiem draugam mane 
stebint. Tas mane labai skau
dina. Jaučiu, kad ištiko baisi 
nelaimė, ir apie ją nepriimta 
kalbėti__”

Susėdom mudu po baigian
čia žydėti vyšnia. Beje, vienin
telė visoj buvusioj sodyboj iš
silaikiusį. Ir čia visa pasakiau, 
kaip buvo. Tvirtas jaunuolis, 
o bebaigiant man pasakoti, aša

ros per veidus kaip žirniai rie
dėjo . , . Pirmą kartą jis ma
ne apkabino ir pabučiavo ... 
Visą dieną ištylėjo ir vakare 
tylėdamas išėjo Į miestą .. ,

Dabar mano gyvenimo esmė 
ir prasmė tą jaunuoli išleisti į 
mokslus ... Jis mano vienat
vėje lyg anas žiedas aukšti pa
vasari pražydęs ... Verčiuos 
senu savo amatu. Sovchoze 

Naujienos birželio 15 paskel- dirbu stalium ir račium. Kaip

gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, BfOoklyn, N. Y 
Skambinti teL HYacint 7-4677
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IŠ SIBIRO
E. Lietuvis gegužio 31 pa

skelbė iš švedų spaudos surin
kęs pasakojimus latvio Adolfo 
Albato, kuris buvo suimtas 
1945 Kuršo žiede ir išvežtas 
pagaliau į Vorkutą. Jis prime

na, kad kai pereitais metais 
švedų turistai buvo vežiojami 
po koncentracijos lagerius, tai 
lagerių administracija skubiai 
nuėmė vielines tvoras, nupjo
vė sargybų bokštus ir tt. Kai 
ekskursija išvyko, grižo viskas 
po senovei.

Apie gyvenimą Vorkutoje 
pasakojo:

“Streikai ir neramumai pa
gerino darbo sąlygas, tačiau 
nereikia tikėti, kad pasidar 
si jau ir šviesesnė ateitis. Su
kilimas buvo numalšintas pa
čiu brutaliausiu būdu, o Įsi
veržę į vidų šarvuočiai šaudė, 
kur pataikė. Iš ten pabėgti ne? 
Įmanoma, nes ir geriausiu at
veju atsiras tokių, kurie už pa
bėgusio galvą norės gauti 
5.000 rublių atlyginimą. Tiktai 
nedidelis paleistųjų skaičius 
galėjęs grįžti namo. Bet ir tie 
paleidžiami daugiau propa
gandos sumetimais. Net ir to
je pačioje Vorkutoje statomos 
naujos stovyklos. Iš viso sovie
tinė sistema be suimtųjų ne
gali laikytis. Urano kasyklos 
ir Kolyno plotai reikalingi 
naujų darbo jėgų — ir jos 
siunčiamos.

Kadangi jaučiama didelė vy
rų stoka, tai moterys keliauja 
prie tokių stovyklų ir stengia
si susirasti sau vyrus. Kai ka
da moterys atkeliauja net šim
tus mylių ..,

Šie Albato pareiškimai, sako 
E. Lietuvis, yra priešingi kai 
kuriem pabaltiečių spaudos 
spėliojimam, jog pvz. esą Į Lat
viją jau grąžinta apie 80r< 
išlikusių gyvų latvių, kurie se
niau pasiųsti i Sibirą. .

IŠ LIETUVOS

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

. WBMS, 1090 kilocydes 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė. 

BROCKTON 4, MASS. 
TeL Brockton 8-1159-R.

PORTRE7TO, ŠEIMOS, VALKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, Įvairių pobūvių irpan.) 

NUOTRAUKŲ: norite-atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 155* kyloeycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

: Komunizmo nenuveiksi vie
ną jo formą remiant prieš'ki
tą. Sąžinės* konfliktą išspren
dė taip, kad pasiryžo kovoti 
su abiem. Nuo tada jugosla
vam pranešinėjo netikras ži
nias apie savo veikimą Rumu
nijoje. Jugoslavai netrukus i- 
tarė ji dirbant kuriai vakarų 
valstybei, suėmė ir išlaikė 
dvejus metus kalėjime.

1951 rugsėjyje pasisekė Bel
deanu pabėgti ir pasiekti Trie
stą. Ten susisiekė su panašioje 
padėtyje atsidūrusiais rumu
nais ir Įsteigė “laisvųjų rumu
nų sąjungą”, gavęs tam gen. 
Radescu pritarimą.

Kovai prieš komunistus Bel
deanu Įsiregistravo savanoriu 
Į Korėją.-Tačiau jam pastojo 
kelią komunistai. Ji buvb jau 
suodę. Davė apie jį melagin
gas žinias kaip apie komunis
tų agentą. Jo nepriėmė nei 
amerikiečiai nei paskiau pran
cūzai i Korėjos kovotajus. Ta
da jis griebėsi plunksnos, ko
respondavo Londono ir New 
Yorko laikraščiam (mokąs ge
rai penkias kalbas).

.Bet ilgainiui pasidarė jam 
tiek Treste karšta, kad 19d3 
ryžosi persikelti Į Vokietiją. 
Bet ten nenorėjo eiti i tremti
nių lageri. Jis stojo tarnauti 
prie okupacinių prancūzų dali
nių — nuėjo, kaip jis sakė bul
vių skusti Konstanzoje, paskui 
Tiubingene. Bet ir ten jo gal
voje nedingo mintis kovoti 
su komunistais.

stiprėjo sumanymas demas
kuoti vieną iš komunistinių 
atstovybių ar konsulatų, ku
riuose slepiasi komunistų šni
pinėjimo centrai.

IR IŠ TREMTIES
Po anų vaizdų imam kaiku- 

rias aktualijas iš tremties ...
Min. Stasiui Lozoraičiui at

vykus Į Ameriką, kilo kova ir 
dėl titulų. Kas jį pristato, sten
giasi pakelti aukščiau. Kai ti
tulai liečia ne ji vieną, bet ir 
kitus, lietuvių tautą ar Lietu
vos valstybę, tai daros jautrūs 
tokiam titulavimui ir kiti žmo
nės.

Naujienos birželio 11 pikti
nosi, kad kažkas informavęs 
estų laikrašti “Valis Eesti” 
apie Lozoraitį kaip “Lietuvos 
valstybes prezidento pavaduo- t v ■ • • v* •• v > «
toja”. Tokis titulas buvo kaip S .Lietuvių Radijo Valandos Programa 
tyčia prikergtas prie Lietuvos r perduodama sekmadieniais
atstovybės Žinutės apie Lozo- c ~ WHlL — 1430 kilocydes— Medford, Mass.
raiti ir atstovybė buvo nriver- 5 Kiek-Vieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką■ vyne UUVO priyer C nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite
sta viešai atsiriboti, kad tai ne ? vedėjui Antanui f. kneižiui — UUmaniM Radio Hour. s* c®t-
jos darbas, tas pavadinimas J tage St., Norwood. Mass. Skyriai: latbuanBUi Fuunuture Ce. — A. ir
“prezidentb -- pavaduotoju”... į O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvray. So.
Tas pats laikraštis birž. 20 C Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave„ Cam-
pranešė, kad Ųhicagoje atvy-. J bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4*18 ar
kęs St. Lozoraitis buvo prista- < 8-194*; KIrkland 7-8533.
tytas amerikiečiam kaip “Lie
tuvos egzilinės vyriausybės pa
siuntinybės Romoje galva’ 
jau birželio 21 
raštis piktinasi, 
kete jį vadinęs 
publikos raktų 
Lenkų spaudai 
laiku pristatytai 
dento Įpėdinis”.

Iš ryto apsivilkti vienais 
drabužiais, po pietų kitais, va
kare dar kitais, taip ir titulus 
dėlioti pagal atmosferos paki
timą — tai žaidimas, kada nė
ra vargo ir nėra ko kito veikti.



Aštuoni punktai Vilko sesijoje

Neregimasis žmogus
G. K. CHESTERTON

Kodėl šviesiai rudą mai- 
- paklausė Angus nuste-

atsakoma, niekada neatsako* 
ma paraidžiui. Kada tie ketu* 
ri dori žmonės pasakė, kad 
niekas nebuvo įėję į namą, jie 
iš tikrųjų nenorėja pasakyti, 
kad niekas nebuvo įėjęs. Jie 
norėjo pasakyti, kad niekas, 
ką jie galėjo įtarti esant jū
siškiu, nebuvo įėję. Į namus 
įėjo ir išėjo žmogus, bet jie jo 
nė stebėte nepastebėjo.

— Neregimas žmogus? —

. Kauno vyskupas augziliaras 
V. Bri^gys birželio baisiųjų 
trėmimų proga ėmėsi inicia
tyvos sąjūdžiui, kuris turėtų 
išsiplėsti į visą pasaulį, kaip 
laisvojo pasaulio šauksmas 
prieš trėmimą, kankinimą ir 
žudymą žmonių Sovietų Są
jungoje. Yra iš tikrųjų gėda 
kultūringam pasauliui, kad ji
sai ligi šiol vis dar pakenčia tą 
istorijoje nebuvusi nekaltų 
žmonių pavergimą ir žudymą.

Čia spausdinamas • ištisai 
vysk. V. Brizgūsžodis kiekvie
nam nekalto kraujo vardu.

— Lieka tik vieną dalyką 
padaryti, — tarė Flambeau. — 
Vis tiek, ar istorija šio pasau
lio ar ne, turiu nusileisti į 
apačią ir pakalbėti su savo bi
čiuliu.

Antra, yra kraštų, kur Lie
tuva neturi* savo pasiuntinių 
ir nėra daroma pastangų, kad 
Lietuvos reikalam ten būtų at
stovaujama. Gi žinoma, kad 
kiekviena laisva valstybe, kad 
ir mažiausia,> kuri įeina į 
Jungtines Tautas, turi balsą. 
Tas balsas mums yra svarbus 
ir gali būti labai reikšmingas. 
Ar jau taip svarbu, kieno pa
stangomis Lietuva bus kitame 
krašte atstovaujama? Čia ne 
tiek reikalas prestižo, kiek pa
čios Lietuvos. Pinnuoju gi 
punktu siekiama to, kad Vil
kas būtų visai eliminuotas iš 
akcijos rasti Lietuvai daugiau 
draugų ir palankumo kituose

rė nuo didelio smūgio peiliu į — Na, bijau, kad nepama- 
paširdę. nytumėt, jog tai taip papras-

— O vis dėlto tamsta nė- ta. Mes visados pradedame 
nuo abstrakčiojo dalyko galo, 
o šitos istorijos kitur ir nega- 
Uniapradėtt.

— Ar esate pastebėję, kad 
žmonės niekad neatsako į tai, 
apie ką klausi? Jie atsako į 
tai, į ką jiems rodos, kiti nori, 
kad atsakytų. Sakysime, dva
ro rūmuose, viena ponia pa
klausia kitą: “Ar buvo kas 
pas tamstą?” Ponia neatsako: 
“Taip, tarnas, trys liokajai, 
kambarinė ir t.t.”, nors kam
barinė gali būti kambaryje ir 
už kėdės stovėti. Ji sako: 
“Niekas”, norėdama pasakyti, 
kad niekas, ką tu turi galvoje. 
Bet sakysime, gydytojas, teV

ne tik nužudė, bet ir kažkur 
nudėjo.

— Ką? — paklausė kuni-

matei nieko įeinant? — rim
tu balsu tarė Flambeau.

— Paėjėkime kiek keliu, — 
tarė kunigas.

Jiems priėjus kitą pusrutu
lio galą, kunigas staiga pa
stebėjo:
• — Kaip kvaila iš mano pu
sės! Aš užmiršau paklausti 
policininką vieno dalyko. Ka
žin, ar jie rado šviesiai rudą

Išlaisvinti iš komunistę ka- 
lėjhnę ir vergę koncentraciję 
stovyklų visę tautę žmonės 
vienbalsiai patvirtina senas ži
nias apie pragarišką gyvenimą 
virš 15 milijonę vergę Sovietę 
Rusijos konrentracijos stovyk
lose. O kiek ję kituose komu
nistę valdomuose kraštuose. 
Nei Tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui nei kitoms Caritas 
organizacijoms neleidžiama 
jiems padėti. Komunistę val
domuos kraštuos, yra baisus ir 
be jokię perspektyvę kolcho- 
zininkę gyvenimas. Nekaltų 
žmonię krauju ir ašaromis yra 
permirkusi Rusijos žemė. Au
ga vis nauji masiniai nekaltų 
aukę kapinynai. Viso teroro 
fia trumpais žodžiais nepavaiz
duosime. '

Visa, kas vyksta Rusijoj ir 
kitur Maskvos vadovybėje, yra 
goda musę laiko visai žmoni
jai prieš būsimas kartas. Už tą 
gėdą esame kalti visi, nes lais
vas pasaulis praleido daug gė
rę progę aną terorą baigti be 
karo.

Karo mes ir dabar nenori
mo. Tačiau komunizmo vykdo
mą terorą reikia užbaigti nors 
pavėluotai. Laisvas pasaulis 
dar yra tiek galingas, kad už
tektų laisvo pasaulio žmonię 
dvasinio sukilimo grąžinti ver
gams laisvę ir nors pagrmdi-

ss.00

VHko sesijoje, kuri truko 
New Yorke tris dienas (birže
lio 22, 23 ir 24), buvo paliesti 
santykiai su Lietuvos diplo
matais, ypač min. St. Lozorai
čiu, kuris yra pateikęs ^šfrio- tą procedūrą neaiškumams ir tiek susiaurinta, kad jam te- 
nis' punktus santykiam su nesusipratimams išsiaiškinti, liktų užsidaryti. Imkime, pa- 
Vliku nustatyti Vlikn pirmi- pateikė savo reikalavimus, iš- vyzdžiui, kitų kraštų tokias 
ninkas J. Matulionis, birželio reikštus aštuoniais punktais, pat laisvinimo organizacijas, 
23 vakariniame pasėdyje, kai- Pasidarė aišku, kad jau iš vadinamus egzilus. Aišku, kad 
būdamas apie Vliko santykius anksto jie buvo suredaguoti, jos tarp savęs turi turėti ryšį, 

. ...... į. jįg yĮ.a viikui negiama tei
sė tolų ryšį turėti. Tai aišku 
ne tiktai iš pirmojo punkto, 
bet ir iš fakto, kad ieškojimas 
kontakto su lėnkų egzilais 
Vilkui buvo įskaityta priekaiš
tu. Tai buvo ir viešai pareikš
ta diplomatinės tarnybos ko
munikatu. 3. “Sulikvidtiojama Bonuos

afera, paskelbiant, kad p. 
Karvelis nebėra Vliko delega
tas Burnoje. Lietuvos tatere- 
sam Bonnojo atstovauja pa
siuntinybės patarėjas dr. Ge
rutis**. Čia visai pagrįstai gali 
būti keliamas klausimas, kas 
padarė tą “aferą”? Antrasis 
Bonnoje prisistatė ar buvo pri
statytas kaip tik dr. Gerutis. 
Tai viską ir supynė. Galima 
buvo tartis ir susitarti. Tai 
Lietuvos interesai reikalavo. 
Vokiečiai ir šiandien nori, kad 
būtų susitarta ir bendrai pa
skirtas vienas asmuo. Dabar 
susidaro tokia padėtis, kad 
tas antrasis lanko vokiečius ir 
atšaukinėja tai, ką padaro pir
masis. Tai yra įvykę su Vasa-

— Tamsta nesi iš proto iš
ėjęs, — .tarė Brown. — Tik .mis su žmogžudžiu, ir ką jte- 
truputį nepastabus. Nejaugi du pasisakė vienas kitam, nie- 
tamsta nebūsi pastebėto- nlekad nesuilnos 
kio žmogaus kaip, pavyzdžiui, 
šito.

— Todėl, kad jei tai būtų 
kitos kvailos spalvos maišas, 
visą bylą turėčiau iš naujo 
pradėti, — tarė tėvas Brown, raudamasis apie epidemiją, 
— bet jei malto buvo švie
siai rudas, na, atliktas kriu-

Braokty*. N. Y. 
HaM yaar --------
Forais*..... .......

su-kitais laisvinimo veifaariiais, ■ Vėliau paaiškėjo, kad tai ir jo 
ilgiausiai ir buvo sustojęs prie vieno punktai, nes kiti Lietu- 
tų astuoniųpunktų. ' -----

Min. St. Lozoraičio aštuoni 
punktai, kaip žinoma, buvo 
įteikti raštu Romoje Vliko pir
mininkui J. Matulioniui ir

sparčiau pavedė. Ir jie nesą
moningai paskubino. Pagaliau 
tėvas Broun su beveik grau
dinamu neaiškumu tarė:

vos Gįįplomatai nustebo, apie 
juos išgirdę, ^Gn. St. Lozorai- 
čfui buvo pareikšta, kad jo rei
kalavimai bus perduoti Vliko 
sesijai apsvarstyti.

Susipažinus, su tais aštuo- 
Devenienei, kai jiedu ten lan- niais punktais Vliko grupėm, 
kėši kovo 9—18. Pirm.J. Ma- Tisų; bnęo pastebėta, jog .min. 
tulionis Vliko sesijoje paaiški- ~* 
no, kad tos kelionės metu, be 
kitų dar reikalų, buvo norima 
asmeniškai pasikalbėti su min. 
St. Lozoraičiu, kaip būtų gali
ma sklandžiau dirbti bendrą 
Lietuvos laisvinimo darbą. 
Vliko įgaliojimų vesti kurias 
derybas neturėta, bet nuošir
džiai norėta išsiaiškinti ben- 
dradarbįąvimo principą.

Užsiminta, kad būtų gera 
tam reikalui sudaryti speciali 
ekspertų komisija iš abiejų 
pusių. Ji atliktų paruošiamąjį 
darbą abiejų šalių pasitarimui 
ir galimam susitarimui, kuris 
abiem šalim būtų priimtinas.

rio 16 minėjimu, žinoma, tai ± 
“afera”, bet jos likvidavimas 
nebepriklauso tik nuo Vliko J ||

4. “Vilkas respvL.uoja Lto’j! 
tuvos diplomatinės tarnybos? 
kompetenciją”. Norėtume pa- 
kiaus J, kana nerespektavo 
tos kompetencijos, kuri Lietu- | 
vos įstatymų, ir diplomatųM 
statuso apibrėžta. Su daugu
ma Lietuvos pasiuntinių Vlįko 
santykiai geri, reiškiama jiem £3 
pagarba. Vliko prezidiumo bu-S| 
vo pareikšta min. P. žadėk | 
kiui, kad Vilkas respektuoja- 
Lietuvos diplomatus, pasiryžęs

nt žmogaus taisos.
Viso laisvo pasaulio geros* 

valios ir humaniškumą brangi
ną žmonės sukilkime į nenu
maldomą protestą prieš nehu
manišką žmogaus traktavimą 
Sovietę Rusijoje ir kituose ko
munistę valdomuose kraštuo
se. Pasiryžkime ir įgyvendinki
me, kad nuo dabar laisvame 
pasaulyje neįvyktų susivažia
vimo, didesnio ar mažesnio su
sirinkimo be rezoliucijos išreiš- 
kančios pasibiaurėjimą ir pro
testą prieš vergiją ir terorą 
komunistę valdomuose kraš
tuose. Tokias rezoliucijas sięs- 
kime Rusijos ir kitę komunis
tinių kraštų atstovybėms ar 
misijoms savam ar kituose 
kraštuose, Sovietę Rusijos va
dams Kremliuje, UN atstovam, 
savo krašto Vyriausybės na
riams. Toms instancijoms ra
šykime tuo pačiu reikalu ma
ses individualinių ir kolektyvi- 
nię laiškų.

Laisvojo pasaulio žmonės 
sukilkime ir nenurimkime, kol 
nebus panaikinta vergija. Bū
kime nelaimingiems žmonėms 
tikri broliai ir seserys.

Patys rašykime ir kitus ra
ginkime rašyti protesto laiš
kus.

Dievo ir žmogaus meilės 
vardu išeikime kovoti už musę 
brolius ir seseris. Dievas mum

kad, jei išskirsime pašto kar
velius, kas nors turi atnešti 

— Protiškai neregimas žmo- laišką.
gus, — tarė tėvas Brown. — Ar tamsta rimtai nori 

pasakyti, —energingai pa
klausė Flambeau, — kad Wel- 
kinas nešiojo savo rivalio laiš
kus savo mylimajai?

— Taip, — tarė kunigas. — 
Welkinas nešiojo savo rivalio 
laiškus savo mylimajai. Ma
tote, tai buvo jo pareiga.

— Ak, nebeištversiu, — pra
trūko Flambeau. — Kas tas 
žmogus? Kaip jis atrodo? Kaip 
paprastai apsirengia protiškai 
neregimas žmogus?

— Jis esti aprengtas gana 
gražiai, raudonai mėlynais, 
auksu išvedžiotais drabužiais, 
— tuoj su precizija atšovė ku
nigas, — ir savo ryškiu, net 
per puošniu apdaru, aštuo- 
nioms akims matant, įėjo į 
Himalava Mansions, šalta
kraujiškai užmušė Smythą ir 
nešinas lavonu rankose vėl 
nusileido į gatvę...

— Gerbiamasis, — sušuko 
sustodamas, — ar 

tamsta esi iš proto išėjęs ar

Minutė ar dvi vėliau jis vėl 
pradėjo tuo pačiu nepreten

zingu balsu, kaip žmogus, ku
ris galvodamas traukia tam 
tikru keliu:

— žinoma, apie tokį žmo
gų, kol ^pie jį nepagalvoji, ne
gali pagalvoti. Štai, kur ir jo 
gudrumas pasireiškia. Bet 
man atėjo į galvą apie jį pa
galvoti dėl dviejų ar trijų da
lykų, kuriuos Angus mums 
buvo papasakojęs. Visų pirma, 
tas Welkinas eidavo toli pasi
vaikščioti. Be to, buvo kiek to 
paštaženklinio popieriaus ant 
vitrinos. Toliau, kas svarbiau
sia, jaunoji panelė buvo pa
sakiusi du dalykus, kurie ne
galėjo būti teisingi. Nepyk, — 
jis skubiai tarė, pastebėjęs 
staigų škoto galvos judėsį, — 
ji manė, kad visi jie teisingi, 
nors tai negali būti, žmogus 
negali būti vienų vienas gat
vėje sekundę prieš gaudamas Angus 
laišką. Jis negali būti vienas 
gatvėje, pradėjęs skaityti tik 
ką gautą laišką. Kas nors turi 
būti arti, bet turi būti protiš
kai neregimas.

— Kodėl turi būti kas nors 
arti? — paklausė Angus.

— Todėl, — tarė Brovm, —

12. ms. ?

PRENUMERATOS KAINA

— Tėve, — tarė Flambeau 
po pauzos, — prisiekiu savo 
siela, kad man rodos, jog tai 
greičiau tamstos, kaip mano, 
kompetencijoje. Į namus ne
įeita nei draugo nei nedraugo, 
bet Smytho dingta, tarsi lau
mių pavogta. Jei tai ne ant
gamtiška, aš...

Jam kalbant, jie visi pama
tė nepaprastą reginį: didelis* 
mėlynas policininkas bėgo te
kinas iš už kertės. Jis tiesiai 
pribėgo prie Brovmo.

— Tamstos tiesa, — jis pra- 
lekavo, — vargšo Smytho kū
ną rado kanale apačioje.

Angus lyg paklaikęs prine
šė savo ranką prie galvos.

— Man malonu tai girdėti,
— su nuoširdžia ironiją tarė klausimą, net kada teisingai 
Angus. — Kiek tai mane lie
čia, bylą dar nė neprasidėjo.

— Tamsta turi mums viską 
pasakyti, — su keista; sun
kiu paprastumu, kaip vaikas, 
tarė Flambeau. Einant ilgu 
kelio tarpu kitoje aukite pus-

— Nejaugi jis nubėgo ir pa- rutulio pusėje, tėvas Brown 
siskandino? — paklausė jis.

— Kad nenulipo, galiu pri- 
reikalingas, — staigiai tarė siekti, — tarė policininkąs, — 
Angus, — nes vargšą viršuje taip pat nenuskendo, nes mi-
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Min. Bt. Lozoraitis, atmetęs kitu kraštu. Vliko veikla būtų kraštuose. Vilkas su tuo nega
li sutikti, nes jis nusikalstų 
pačiai įie.uvių tautai.

v 2. Antrasis punktas, kuris 
reikalauja “panaikinti? Vliko 
užsienio tarnybą” sijosi su 
pirmuoju ir dėl jo tik tiek te
galima pasakyti, kad šiuo 
klausimu su min. St, Lozorai
čių anksčiau tartasi, kiek tai 
lietė Lietuvos diplomatų akci
ją; bet tų ankstesnių susitari
mų nebesiląikyta, ir ne dėl su jais palaikyti kuo glaudes- 
Vliko kaltės. nį kontaktą ir, pav., Ameriko

je kreiptis į JAV vyriausybę 
tik per Lietuvos įgaliotą mim 
P. žadeikį. Tokio pat nusista
tymo laikomasi ir ten, kur 
Lietuvai atstovauja ir yra pri
pažįstami mūsų diplomatai. 
Kas Lietuvai . atstovauja jos 
vardu, atstovauja visiem lie
tuviam. Vilkas tik pageidautų, 
kad ir diplomatai laikytųsi tos 
savo kompetencijos ribų. Pa
sidaro jau prastai, kai jos per
žengiamos, ir susidedamą su 
viena partija; kai imamasi net 
Lietuvių Bendruomenės rinki
mus tvarkyti ar juos paveikti 
(Vokietijoje). Vlikas norėtų, 
kad mūsų diplomatai išliktų 
savo pareigų aukštumoje ir 
viršum politinių srovių bei. 
partijų, štai, net tokios dide
lės JAV valstybes sekretorius 
Dulles savo pagelbininkam 
yra užgynęs partijose aktyviai 
reikštis, nes jie turi atstovauti 
visam kraštui ir visom parti
jom. Pas mus to neutralumo 
pristingama. Net Romoje be
sikalbant su min. St. Lozorai
čiu, buvo norima į tą pašne
kesį Įjungti vienos partijos at
stovus.

5. “Panaikinamas Vliko ko
misijos nutarimas Lietuvos 
diplomatijos šefo klausimu”. 
Tai joks nutarimas, o tiktai 
juridinės komisijos konstata
vimas, kad Lietuvos įstatymai 
diplomatijos šefo nenumato. 
Jeigu remiamasi nepriklauso
mos Lietuvos valstybes tęsti
numu, tai iš jo taip pat anas 
titulas neišplaukia. Vilkas ne
galįs atšaukti to, ko nėra.

6. “Vlikas atsiriboja nuo dr. 
Karvelio pasiūlymo Altui pa
daryti S. Lozoraičiui visuome
nės ar kaž kokį kitą teismą”. 
Tiesa, yra žinoma dr. Karvelio 
keliama mintis tam reikalui 
sudaryti arbitražą, bet tai jo 
asmeninė nuomonė ir jo rei
kalas. Apie teismus geriau da
bar nekalbėti. Lietuvą išlaisvi
nus, bus kam kalbėti apie teis
mus ir jų reikalauti vienam ar

(Nukelta į 4 psl.)
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“Ką padarysite vienam iš tę 
mano mažiausię brolię man 
padarysite" (Plg. Mat. 25, 40).

“Mes tikime, kad kovoti 
prieš tamsybię galybes mielai 
prisidės visi, kurie tiki ir gar
bina Dievą" (P. Pius XI, Enc. 
apie komun.).

Melskimės ir veikime.
b7U S. California, Avė. 
Chicago 29, Illinois

Inicijatorię grupės vardu

f Vincentas Brizgys 
Kauno Vyskupas 
Augzilijaras

Jis žengė tris greitus žings
nius pirmyn ir uždėjo ranką 
ant peties paprastam praei
nančiam laiškanešiui, kuris 
buvo pro juos prasiskubinęs 
nepastebėtas po medžiais.

— Kažkaip niekas niekad < 
nepastebi laiškanešių, susi
mąstė jis, — tačiau jie turi 
aistrų, kaip ir kiti žmonės, ir - 
net nešioja didelius maišus, į 
kuriuos lengvai įkiša mažą 
lavoną. ' '

Laiškanešys, užuot natūra- : 
liai atsisukęs, nėrė ir atsimu- ; 
šė į sodo tvorą. Tai buvo lie- 
sas šviesia barzda labai pa
prastai atrodąs vyriškis, bet, 
atsukęs išsigandusį veidą per . 
petį, įsmeigė į juos beveik vel
niškai žvairas akis.

Flambeau grįžo prie savo | 
kardų, purpurinių patiesalų ir •’ 
persiškos katės, nes turėjo į 
daug reikalų atlikti. John > 
Tombull Angus grįžo pas mer- ? 
gaitę į krautuvę, su kuria tas I j 
neapvaizdus jaunikaitis suge- T 
bėjo būti nežmoniškai laimin- 
gas. Bet tėvas Brown išvaiki- ' 
čiojo daug valandų tais ap- | 
snigtais kalnais po žvaigždė- J

paklausia: “Kas būva pas 
tamstą?”, tada ponia atsimins 
tarną, kambarinę ir kitus. 
Taip vartojama visa kalba. Į

St Lozoraičio punktai siekia 
taip toli, kad Vilkui juos pri
ėmus, neliktų nieko kito, kaip 
save palaidoti. Dėl to tie 
punktai negali būti nė derybų 
bazė.'

Toliau Vliko pirm. J. Matu
lionis, savo pranešime trum
pai sustojo prie kiekvieno 
punkto atskirai.

1. “Vlikas atsisako nuo pre- 
tenciję Lietuvai atstovauti 
tarpvalstybiniuose sąųtykiuo- 
se’\ Kadangi tarpvalstybiniai 
santykiai gali būti labai pla
čiai suprantami, tai priėmus 
šį punktą, būtų kvesįijenuoja- 
mas kiekvienas Vliko ryšys su

Jie nusileido. Leisdamiesi 
jie praėjo pro žmogų su kibi
ru, kuris vėl saikstėsi nepra- 
leidęs jokio prašaliečio, ir atsi
dūrė prie durininko , ir lūku
riuojančio kaštonininko, ku
rie dar kartą patvirtino stro
piai budėję. Bet Angus, pasi
žiūrėjęs ketvirto budėtojo, jo 
nepamatė ir, kiek susinervi
nęs, sušuko:

— Kur policininkas?
— Atsiprašau, — tarė tėvas 

Brown, — čia mano kaltė. Aš 
tik ką pasiunčiau jį keliu pa
tikrinti vieno dalyko, kuris 
man pasirodė verta patikrinti.

— Na, jis bus mums greit
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T. PR. BIZAUSKAS, O. F. M.

TAUTŽUDYSTĖS PRISIMINIMAS BELGIJOJE

laikraščių

LAISVĖS PROBLEMA
Stasio Yla:

Susipažink susiuvimo, 
piešimo.

NAUJAKURĖ Brazilijoje. P. Vosylienė prie jos pačios išaugintu kavos 
medelių.

JULIJA DRAUGELIENĖ 
Moterys Brazilijoje (3)

pranciškonus, o jiems 
didėjo ir vienuolynų

Išdiskutavus tą klausimą 
Vliko sesijos birželio 24 po
pietiniame posėdyje buvo pri
imta rezoliucija, kuri aštao-

Išvardinti punktai nesudaro nls punktus atmetė minimuose. Mes esame dar su- Hau likti.

daly
viams žuvusieji už tėvynę su
kėlė skausmo karčiuos prisi-

Gaunama: DARBININKAS 680Bushwkk / 
Brovklyn 21, N. Y.

Lietuvos Pranciškonų Jubiliejai
. Mūsų laikais labai įėjo į ma
dą švęsti įvairius jubiliejus, o 
tai daroma dėl to, kad jų pro
ga būtų galima prisiminti ju- 
bilijatų darbus ir pasidžiaugti 
jų laimėsimais. 1956 metais ir 
Lietuvos pranciškonams yra 
daugiariopo jubiliejaus metai. 
Dėl. to, ruošiantis iškilmingam 
tų jubiliejų minėjimui, liepos 
15 Kennebunkport, Maine, 
vienuolyne, sumanėme eile 
straipsnelių iškelti Lietuvos 
pranciškonų amžių bėgyje nu
veiktus darbus ir pasiektus 
laimėjimus.

1. GRIEŽTESNIŲJŲ 
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ 
" {KŪRĖJO JUBILIEJUS

Šiais metais sueina 500 m. 
nuo didžiojo pranciškonų ordi
no dvasios atnaujintojo, šv. 
Jono Kapistrano, mirties, kurio 
pastangų dėka ir Lietuvoje įsi
kūrė be palengvinimų šv. 
Pranciškaus regulą užlaikan
tieji pranciškonai — obser- 
vantai, Lenkijoje ir Lietuvoje 
bernardinais vadinami, šv. Jo
nui Kapistranui Bohemijoje 
einant popiežiaus legato pa
reigas ir sėkmingai naikinant 
husitų ereziją, Didysis Lietu
vos kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius Kazimieras kartu su 
Krokuvos kardinolu Zbignievu 
Olesnicku kvietė jį aplankyti 
Lenkiją ir Lietuvą. Tris kartus 
gavęs tokius pakvietimus ir 
net sulaukęs ypatingo jų pa
siuntinio, Jono Dlugošo, šv. 
Jonas Kapistranas 1453 m. 
'atvyko į Krokuvą ir čia su di
deliu pasisekimu sakė pamok
slus. Krokuvoje viešėdamas jis 
moterystės ryšiu sujungė ka
ralių Kazimierą su Austrijos 
imperatoriaus dukra Elzbieta, 
kuriems vėliau gimė šv. Kazi
mieras.

Šv. Jonas savo pamokslais 
ne tik gražino Dievui daugelį 
žmonių, bet ir šv. Pranciškaus 
ordinui laimėjo 130 naujų kan
didatų, kurių tarpe buvo ne
maža Krokuvos universiteto 
studentų, bakalaurų ir magis
trų. Tada Stradomijoje, šiauri
niame Krokuvos priemiestyje 
buvo įkurtas griežtesniųjų 
pranciškonų — observantų šv. 
Bernardino vienuolynas; dėl 
to paskui žmonės ir pradėjo 
šiuos pranciškonus vadinti 
bernardinais.

Netrukus šie reformuotieji 
pranciškonai — bernardinai—

įsikųrė ir Lietuvoje. Vilniuje 
juos įkurdino pats Lietuvos 
ir Lenkijos karalius Kazimie
ras, kuris jiems 1468 m. pa
statydinę bažnyčią ir vienuoly
ną. Ilgainiui šie pranciškonai 
atidarė savo vienuolynus Kau
ne (1470), Tykocine (1479), 
ir Polocke (1498), Pradžioje iš 
šių vienuolynų buvo sudary

ŠV JONAS KAPISTRANAS

tas Lietuvos pranciškonū ko- 
misarijatas, o vėliau Įkurta šv. 
Kazimiero provincija, ši pro
vincija net dviem atvejais ru
sų buvo sunaikinta, bet dabar 
jos nariams pavyko ją atkur
ti Amerikoje.

2. LIETUVOS PRANCIŠKONŲ 
ATGAIVINIMO SUKAKTIS
Šiemet taip pat sueina 25-ri 

metai nuo rusų uždaryto Lie
tuvos pranciškonų provincijos 
atkūrimo. 1864 m. Muravjovo 
Įsakymu buvo panaikinti visi 
Lietuvos pranciškonų vienuo
lynai, tačiau seneliams ir ligo
ninis iki jų mirtes buvo palik
tas Kretingos vienuolynas. Iš 
šio vienuolyno, pagerėjus lai
kams, ir prasidėjo naujas 
pranciškonų atgimimas, nes 
čia 1912 m. Įstojo jaunas 
energingas kun. Antanas Bi-

1956 m. Biržulio » <L Nr. 47

zauskas, ordine gavęs Pran
ciškaus a vardą. Netrukus jo 
pavyzdžiu pasekė dar keli pa
sauliečiai kunigai, o vėliau 
ėmė stoti ir kandidatai į bro
lius. ,..

Atgaivintas Kretingos pran
ciškonų vienuolynas aukščiau
sios ordino vadovybės' 1913 m. 
buvo prijungtas prie Silezijos 
šv. Jedyygos provincijos su 
komisarijato teisėmis, šios vo
kiečių provincijos globoje tu
rėjo atsikurti Lietuvos pran
ciškonai. čia jie turėjo atlik
ti naujokyną ir išeiti filosofi
jos ir teologijos* mokslus. Lie
tuvoje tačiau netrukus jie tu
rėjo savo koririsarą lietuvį, ku
riuo su maža pertrauka buvo 
T. Pranciškus Bizauskas.

Pagaliau Įsikūrus naujam 
vienuolynui Kaune ir atidarius 
rusų uždarytą vienuolyną 
Troškūnuose, pranciškonų or- - 
dino generolas su savo taryba, • 
šv. Sostui leidžiant, 1931 m. 
liepos 13 d. Įkūrė nepriklau
somą Lietuvos pranciškonų 
komisarijatą, kuriam tų pačių 
metų lapkričio mėn. 19 d. pa
skyrė viršininkus. Atidarius 
1932 m. šv. Antano kolegiją— 
gimnaziją Kretingoje žymiai 
padaugėjo kandidatų skaičius į

didėjant 
skaičius.

Taip 
pranciškonų provincija jau
rengėsi dideliems darbams 
Dievo garbei ir savo tėvynės 
gerovei, bet 1940 m. Sovietų 
Rusijai užgrobus Lietuvą jie 
ir vėl buvo išblaškyti ir tik 
maža jų dalis pasiekusi Ameri
ką ir čia Įsikūrusi šiais metais 
tegali švęsti 25-rių metų Savo 
provincijos atkūrimo jubiliejų.

3. LIETUVOS PRANCIŠKONŲ 
PROVINCIJOS JUBILIEJUS 

AMERIKOJE

Šiais metais taip nat sukan
ka 10 m. ir nuo Lietuvos pran
ciškonų komisarijato įkūrimo 
Amerikoje. 1941 m. pradžioje 
po platų pasaulį išblaškytus 
r JAV atvykęs T. Justinas Vaš- 
kys, subūręs aplink save kelis 
lietuvius pranciškonus, didelių 
pastangų dėka nugalėjęs mil
žiniškus sunkumus, tų pačių 
metų rugpiūčio 2 d. Pittsbur- 
ge atidarė pirmąjį laikiną Lie
tuvos pranciškonų vienuolyną. 
Pagaliau po nenuilstamo tre
jų metų T. Justino Vaškio ir 
T. Juvenalio Liaubos darbo 
1944 m. liepos 22 d. kanoniš
kai Įkuriamas pastovus' Lietu
vos pranciškonų vienuolynas 
Greene, Maine. Į šį vienuolyną 
tuojau pradėjo stoti JAV gimę 
lietuviai. Pirmieji jų buvo br. 
J. Petkevičius ir br. K. Gulbi
nas abu Scranton, Pa., o 1946 
m. pavasarį iš Italijos atvyko 
nemažas būrys jaunų mokslą 
baigusių tėvų.

Neturint ryšių su Lietuvos 
pranciškonais, ar geriau, jų 
ten nesant, betkokiam reikš
mingesniam veiksmui reikėda
vo gauti Amerikos generalinio 
delegato leidimą. Tas sudarė 
didelių nepatogumų namų vir
šininkui, dėl to T. Justinui 
Vaškini prašant generalinis 
delegatas, T. Motiejus Faust, 
savo 1946 m. birželio 7 d. duo
tu raštu JAV kanoniškai įkū
rė Lietuvos pranciškonų komi- 
sarijatą — provinciją ir pas-

kyrė to komisarijato įkūrėją, 
T. Justiną Vaškį, komisaru 
provincijolu, duodamas jam 
patarėjais T. Leonardą An- 
driekų ir T. Juvenalį Liaubą.

Datjar nuo to laiko jau pra
ėjo 16 m. Per tą laiką Lietu
vos pranciškonai JAV ir Kana
doje įkūrė 6 vienuolynus. Jų 
veikla per visą 10 m. reiškėsi 
daugeriopai ir beveik išimtinai 
lietuvių tarpe. Jie padėjo lie 
tuviams kunigams, vedė* misi
jas ir rekolekcijas lietuvių pa
rapijose ir rašė spaudoje. Pa
galiau jau kelinti metai, kaip 
ant savo pečių neša didelę da
lį lietuvių katalikų spaudos 
leidimo naštos. ,

Baigdamas turiu priminti, ' 
kad viename straipsnyje nėra 
Įmanoma visus su šiomis su
kaktuvėmis susėjusius Įvykius 
nušviesti. Tikiu tačiau, kad 
minėdami šį daugiariopą jubi
liejų, dar turėsime progos 
“Darbininko” skiltyse prasklei
sti 7-nių amžių uždangą ir 
atidengti bent vieną kitą ryš
kesnį Lietuvos pranciškonų 
veiklos bruožą. t

Birželio 10 rinkomės Belgi
jos lietuviai Lieže, benediktinų 
vienuolynan, pasimelsti kartu 
su vysk. V. Padolskiu. Aplan
kė mus svečias pakeliui iš An
glijos ir savo taurių minčių pa
moksle pastiprino ištvermin
gai ir toliau vis neduoti Liki
mų Tvarkytojui ramybės be- 
meldžiant savai tautai palai
mos ir kad Jisai pats imtų kar
tą statyti miestą, kurio nepa- 
stato daug veltui besidarbuo
jančių.

Vienuolyno išdabinton sa- 
lėn rinkomės kartu su pabal- 
tiečiais estais. Už tai pagirtini 
rengėjai, sugalvoję kiek pra
plėsti siaurus tautinius rėmus 
ir pabendrauti su kaimynais. 
Vertėjo tai jau seniau padary
ti. Lietuvių B-nės niekad nepa
vargstantis pirmininkas Pr. 
Sekmokas, atidarydamas minė
jimą, pabrėžė, kad istorija 
mums stato tokius gilius klau
simus, ko patys savo laiku he-

Astuoni punktai
(Atkelta iš 3 psl.) 

kitam asmeniui. .
7. “Vliko pirmininkas atitai

so savo pareiškimus, paskelb
tus “Tėviškės Žiburiuose” ir 
liečiančius diplomatijos šefą". 
Man neaišku, ką turėčiau at
šaukti — pareiškė Vliko pir
mininkas. Minėtam laikrašty
je tesu konstatavęs padėtį, ku
ri ir dabar palieka: su Lietu
vos diplomatais Vliko santy
kiai normalūs, o su min. St. 
Lozoraičiu to susipratimo stin
ga.

8. “Tam, kad diplomatinė 
tarnyba nebūtų vidaus kivir
čų objektu, ir kad visuomenė 
bent santykiuose su diploma
tine tarnyba būtų konsoliduo
ta, — patariu, kad Vilkas ir 
LNT tuo klausimu tartųsi”.

šis patarimas tėra įrody
mas, kad min. St. Lozoraitis 
yra tik vienos lietuvių visuo
menės pusėje —tautininkų. 
Vliko ir St. Lozoraičio ginčas 
buvo jau tada, kai tautinin
kai dar buvo Vlike. Ginčas nė
ra atsiradęs .atsiradus “Tal
kai"; nėra dėl to prasmės ir 
su ja kalbėti. Ginčo esmė yra 
sunkiai aptariamose ir nepa
gaunamose “diplomatijos šefo 
funkcijose". Kad lietuvių vi
suomenėje kokių kivirčų ne
būtų tuo klausimu,.nuo min. 
St. Lozoraičio tai pirmiausia 
priklauso.

pasitarimam bazės. Tai, ma
tyti, supranta ir pats min. St. 
Lozoraitis, kuris Amerikoje 
vienam kitam yra pareiškęs, 
kad tie punktai galėtų būti ir 
perredaguoti ar sušvelninti. 
Kam tada iš viso jų reikėjo? 
Ar privesti prie Vliko likvida
cijos? Mes nusikalstame pa
čiai Lietuvai, jei savo darbą 
pamestame ir iškriktume. Rei
kia ne to: reikia glaudesnio ir 
nuoširdesnio bendradarbiavi
mo. Bet jis pasidaro sunkiai 
Įmanomas tada, kai viena pu
sė, ar geriau vienas asmuo, 
kitai stato savo griežtus reika
lavimus.

spėjome suprasti ir tik po ke
lių šimtmečių kraujo' aukos 
prasmė praryškėja. Reikia į- 
vertinti ir pagerbti tas mūsų 
kartos aukas.

Estų atstovas P. Otteris sa
va kalba prabilo mūsų šiaurės 
kaimynams ir tautiniuose dra
bužiuose estaitės aiškino “tarp
tautine DP — vokiečių kal
ba”. Po bendro atidarymo 
vysk. V. Padolskis papasakojo 
gyvų prisiminimų apie trėmi
mus ir kvietė estus ne tik da
bar, bet ypatingai ateityje vis 
gražiai sugyventi Pabaltijo fe
deracijoj.

Lieže jau įprasta, kad minė
jimai ruošiami prie gražiai-pa
dabintų kavutės puodukais ir 
lietuviškais narstukais stalų. 
Šią tradiciją šauniai pagerbė 
dešimtis čia gyvenančių sese
lių lietuvaičių, rūtomis ir tau
tinėmis spalvomis išdabinda- 
mos stalus.

Toje pat salėje buvo nema
ža abiejų tautų meno parodėlė: 
margučių, audinių, grafikos ir 
kito meno dalykėlių. Tarp į- 
prastinių parodos vertybių ne
vieną sužavėjo Klevinio kelių 
metų laikraščių iškarpų rinki
niai ir taip patraukliai sukli
juoti albumuose, jog malonu 
ne tik pavartyti, pasidžiaugti, 
bet ir pasiryžti ima noras pa
čiam tai tesėti. Vaitikėnaitės 
irgi kelių metų renkami iš 
olandų 
darželių rengimo, 
mezgimo straipsniukai ir pa
vyzdėliai leidžia didžiuotis, kad 
yra lietuvių palikuonyse mėgs
tančių organizuotis ateičiai. O. 
stiprios tautos yra tos, kurias 
sugeba organizuotis.

Mums suaugusiems

sijuęgę su jais: už žuvusius ir 
tremtinius meldžiamės, gedi
me ir įsipareigojame tęsti jųjų 
auką. Gi po mūsų sekantiems 
— mūsų vaikučiams — ar nė
ra tai vien tik susirinkimo pro
ga? Ar nėra jie mus pralenkę 
su vis skriejančiu ateitin gyve
nimu? Mes gedime šiaudinių 
pastogių, jie gi spėjo suge
bėti moderniais Įrengimais di
džiuotis. Ar nėra jiems taut- 
žudystės minėjimas tiek sakąs, 
kiek mums Vytauto Didž. žu
vę kariai, ar kritusieji prie 
Waterloo? Mes vis heapsipran- 
tame esą išvietinti, jaunieji gi 
jaū neblogai Įsikūrę gyvenime 
tarp rastų dabartinių žmonių, 
nesudarydami sau rūpesčio ko
kios jie tautos.

Vysk. Padolskis, lydimas 
kun. Jonušo ir kapeliono, ap
lankė Liežo lietuvių angliaka
sių būreli Bružu bute, pasida
lino gyvenimo įspūdžiais ir, 
sekančią dieną paliko Belgiją.

Tai, bene, paskutinis dides
nis lietuvių susigužėjimas ir 
grąžus tautinis pabendravimas 
Belgijoje. Besibaigiant palan
kiam emigracijos įstatymui 
kone visi nori suskubti juo pa
sinaudodami išvykti iš kasyk
lų. Kun. J. Dėdinas skatina ri
zikuoti Amerikos viltimi ir ieš
ko visuose Belgijos užkam
piuose “užsimetusių” lietuvių; 
kad išvykę dar kartą pamėgin
tų iš naujo žmonėmis pagyven
ti. Amerikos lietuviams liksi
me dėkingi, kad taip gausiai 
Balfui tarpininkaujant gelbsti, 
sudarydami buto ir darbo ga
rantijas. Kelionei pinigų pa
skolina katalikų ir kitatikių 
organizacijos. Metams baigian
tis, juodojo aukso šalyje teliks 
tik ligoniai, pensininkai, gyve
nimo nevykėliai ir sąmoningai 
apsisprendę šioje Šalyje ilgė-

Scrlba

Įsikūrusiuose priemiesčiuo
se kadaise susisiekimas su 
centru-buvo vargingas. Dabar 

* kas kita. Po kiekvienų rinki
mų tai į parlamentą, tai į mie
sto tarybą “miesto tėvai”, be
gaudydami balsus, žiūrėk tai 
vieną, tai kitą gatvę sutvarko, 
riet išmeksfaltuoja.

Gaila, kad mūsų tautiečiai 
neįvertina įsipilietinimo teisių, 
dėl to mažą vaidmenį vaidina 
ir savo vilos tvarkyme.

Mudvi su O. M. prisiartino
me prie vieno dviejų aukštų 
rytų stiliaus namo, priešais 
kurį buvo darželis su fontanu, 
o namą supo didžiulis sodas. 
Pasigrožėjus pažvelgiau į 
draugę, lyg norėdama pasaky
ti-

— Nagi ir gražiai gyvena 
žmonės. ..

Ji šyptelėjo ir tarė:
— Tai mūsų tautietės N. N. 

namas..
- — Kaip tai — nesuprantu, kišką kultūrą, savo namuose
— Iš kur tokia prabanga? Pa- kalba dar lietuviškai, savo le
galiau — tas rytų stilius

— Nieko nuostabaus. Aš su 
ja kartu išvykau iš tėvynės, 
bet Santos uoste mudvi išsis
kyrėm. Aš nuvykau Į tolimos 
provincijos fazendą, o ji atsi
dūrė S. Paūlyje. Buvo labai 
graži mergaitė, bet truputi 
vėjavaikė. Kada po metų kitų 
aš pabėgau iš fazendos nuo 
vergų darbo ir atvykau į S. 
Paulį, tai netikėtai su ja susi
tikau, bet nepažinau. Gerai, 
kad ji mane užkalbino. Buvo 
išsipuošus, apsikarsčius žie 
dais, auskarais ir apyrankėmis 
ir vis su brangakmeniais. Tu
rėjo ne tik automobili, bet ir 
šituos rūmus.

— Kuriuo gi būdu — ją 
pertraukiau.

— Labai paprastai. Kažkoks 
senstelėjęs ’ turkas. turėjęs 
daugiau pinigų nei proto, visa

tai jai padovanojo.
— Ir dabar su tuo'turku gy

vena?
— Ne, turkas kažkur išsi

dangino, o gal jau ir kitą žmo
ną susirado. Žinai, turkai: jie 
pačių turi tiek, kad gatvėje 
sutikę ne visas ir pažintų, — 
nusijuokė.

— Na, ir kas toliau?.
— Toliau ? Toliau ėjo viskas 

kaip sviestu patepta: ji ištekė
jo, turi vaikų, bet mudvi ne- 
susitinkam, nes ji vengia senų 
pažinčių...

Yra ir dar baisesnių istori-

nos, kad aš čia labai trumpai 
ir toli gražu ne visas paminė
siu, nes kitų arba nepažįstu, 
arba pavardžių nežinau. Būtų 
malonu, kad geriau pažįstan
čios vietos kolonijos gyveni
mą plačiau nušviestų tas nusi- 
pelnusias moteris.

Man rodos, atžymint 30 me
tų emigracijos ir 10 metų 
tremties sukaktį, pravartu bū
tų išleisti kolonijos kultūros 
metraštį, arba bent kalendo
rių, kur trumpai būtų suglaus
ta kolonijos istorija, jos kova 
dėl savo tautiškumo išlaikymo, 
pasižymėjusių visuomeninin
kų ir visuomenininkių biogra
fijos, bendruomenės įstatai ir

jų, bet tai greičiau jau išim- naudingi ir svarbūs daly- 
tys, todėl ties jomis neapsimo-, ^aL 
ka ir apsistoti.

Bendrai paėmus, pirmosios
emigrantės išliko nepaskendu-
sios atogrąžų jūroje.

Išlaikė savo tautišką katali-

šomis pastatytoje V. Zelinos 
bažnyčioje gieda lietuviškai, 
savo namuose dar turi lietu
viškais raštais kilimu, drobu
lių bei juostų, darželiuose dar 
sėja gėles. Jos susiorganizavo 
Į Liet. Kat. Moterų Draugiją, 
jos lankosi lietuviškuose pa
rengimuose arba minėjimuose. 
Laikosi tvirtai, nei senatvė jų 
nepalaužė. Tačiau negailestin
ga mirtis smarkiai retina jų 
gretas.

Tačiau jaunoji karta, duk
relės šitų žilagalviu mamyčių, 
jau kitokios.

Jos perdaug jau pasidavė 
svetimai Įtakai, mažai intere
suojasi tėvyne, ir yra rimto pa
vojaus, kad ištirps pietų sau
lės kaitroje.

Rašant šias pastabas apie 
lietuves moteris Brazilijoje 
būtų didelė spraga, jeigu ne
paminėtume nors trumpai ke
liolikos moterų visuomeninin- 
kių.

kurios nenuilstamai, ener
gingai kovoja dėl savo tautos 
išlaikymo,

kurios reprezentuoja Lietu
vos moteris, kurios kad ir sun
kiausiose sąlygose drąsiai ir 
garbingai neša Lietuvos vėlia
vą.

Manau, kad sesės man dova-

Paimkime menininkę Abrai- 
tienę — Stančikaitę, rašytoją 
Karolę Požeraitė - Kaseliūnie- 
nę. visuomen. M. Remenčienę, 
poetę veikėją Vinkšnaitienę 
solistę Žibienę ir daug daug 
kitų, tiesa, jau rečiau besi
reiškiančių visuomeniniame 
gyvenime, kaip čiuvinskienę, 
Stonienę, Ivanauskienę. Majie- 
nę, A. čemarkienę ir visą eilę 
tylių , darbininkių. kurios, 
esant svarbiam reikalui, ar 
ruošiant tautišką šventę ar 
parodą, tuojau ateina talkon 
ir žygi paremia.

Dar viena mintį kelčiau vie
šumon:

ar nepraverstę mūsų mote
rims visuomenininkėms susi
rinkus pasitarti?

Yra labai svarbių klausimų 
tiek bendrų tautiškų, tiek
mums moterims specialių. Im
kime priaugančios kartos nu* 
taųtėjimo pavojus, lietuviškos 
kultūros savo namuose išlai
kymą, pagaliau L. Bendruome
nės kūrimo klausimus.

Šitas pastarasis reikalas be
ne bus perdaug lėtai ‘^papunk
čiui” svarstomas. Mūsipvyrai 
veikėjai gyvenimo rūpesčių 
suspausti ir pietų saulės kaiti
nami tapo per daug išvargin
ti ir nervuoti: tuoj susikerta 
ir skaidosi. Bene laikas čia 

mums moterims daryti savo 
raminančios Įtakos.

Nebe reikalo sakoma: vyrai 
valdo pasauli, o moterys —vy
rus.

246 pusi., kaina $100
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Nauja lietuviška mokykla
LAWRENCE, MASS

' ’ ' '-“f 
Lozoraičio?!
Chicagoje.

“Apie šv. Pranciškaus baž
nyčią per 50 metų lietuviai 

. Lawrence telkė visa, ką jie tu
rėjo gražaus paveldėję iš savo 
tautos ir ko buvo pasimokę 
šiame krašte gyvendami, čia 
sunešė jie darbštaus lietuvio 
triūsą statė ir. taisė, gražino ir 
tobulino savo bažnyčią, kaip 
dailų papuošalą ’ to miesto, Į 
kurį likimas juos buvo atve
dęs ir visam gyvenimui savu 
padaręs, čia jie taip pat puose
lėjo lietuviškąją kultūrą, kiek 
išmanė ir pajėgė. O pajėgė nu
veikti labai daug, jei ne tie
sioginiai, tai per savo ilgame
čio klebono prel. Pr. Juro 
triūsą. Gausiuose prel. Pr. Ju
ro leidiniuose šv. Pranciškaus 
parapija Lawrence neliks ne
pastebėta. Jos vardą jis iš
skleidė visoje lietuvių tautoje”.

Tuos žodžius ' randame šv. 
Pranciškaus parapijos Lawren- 
ce istorijoje, parašytoje prieš 
trejetą metų. Dabar Į tos ne
didelės, bet veiklios parapijos I 
istoriją Įrašomas dar vienas 
stambus laimėjimas — sava, j 
mokykla. Jos buvo siekta nuo 
pat pradžios. Parapijos jauni
mui buvo sudaromos sąlygos - 
mokytis vasaromis ir sekma
dieniais, bet stigo patalpų, 
kad mokykla būtų nuolatinė, 
pastovi. Padėti sunkino ir tai, 
kad Lavvrence ilgai stovėjo 
“mirštančio miesto” sąraše, 
kai didelės audyklos išsikėlė į 
pietus. Nedarbo atžvilgiu Law- 
rence buvo žinomas visoje 
Amerikoje kaip Nr. 1, ir jo

rūpesčiai vienu metu buvo 
svarstomi net prez. D. Eistn- 
howerio ministerių posėdyje.

Vis dėlto miestas gyvena, o 
lietuvių parapija laikosi, ir lai- 

# kosi tvirtai, tiek tvirtai, kad 
miestas palankiomis sąlygo
mis, rūpinantis veikliam jos 
klebonui prel. Pr. Jurui, per- . 
leido jai vieną savo, mokyklą.

Dvi miesto mokyklos Law- 
rence buvo nutarta uždaryti 
dar 1954 metų pavasarį, kai 
ėmė jom trūkti mokinių. Tė
vai savo vaikus vis daugiau 
leidžia į privačias katalikiškas 
mokyklas, šios mokinių nebe- 
sutalpina. o valdinės mokyklos 

---- jų trūksta. Taip jų pritrūko 
ir Gen. Donovano mokyklai, 
vienai iš seniausių Lawrence, 
Įkurtai dar 1852 metais. Dar 
1928 mėtais joje mokėsi 245

PREL. PR. JURAS.

me-

išsirinko

Statlerio 
suruošė

1$ WASHINGTONO 
LIETUVIŲ MOTERŲ 

KLUBO VEIKLOS

Washingtonė jau antri
z ' tai veikia lietuvių moterų klu

bas. Neseniai klubas 
naują valdybą.

Birželio 18 klubas 
gražiame viešbutyje
arbatėlę sostinėj priimti V. 
Lozoraitienei. Į pobūvi susi
rinko gausus būrys Washingto- 
no lietuvių moterų. V. Lozorai
tienė šia proga gyvai ir išsa
miai papasakojo apie Moterų 
Tarybos, kuriai ji vadovavo 
septynerius metus, veiklą Ne
priklausomos Lietuvos laikais. 
Viešnios žodis buvo išklausy
tas su dideliu susidomėjimu, o 
valdyba jai pareiškė nuošir
džią padėką. Ta pat proga bu
vo pasikalbėta ir apie klubo 
veiklą.

Liepos 8 klubas ruošia išky
lą laivu j Mt. Vernon, kur gy
veno pirmasis Amerikos prezi
dentas. I J. A.

mokiniai, o 1954 metais beliko 
74. Jie buvo perkelti Į kitą mo
kyklą, ir Gen. Donovano mo
kyklos pastatai tiko tušti. Prel. 
Pr. Jurui rūpinantis, toji mo
kykla, erdvi ir geram stovyje, 
Įgyta šv. Pranciškaus parapi
jai.

Rudsni pradedamos pamo
kos. Joms vesti pakviestos 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys,

kurioms prie mokyklos nupirk • 
tas namelis.

Taigi, Šv. Pranciškaus para
pija Lawrenėe pagarsėjo dak 
vienu gražiu darbu.

i }

Baisiųjų birželio dienų mi
nėjimas parapijos salėje Įvyko 
birželio 10. Minėjimą pradėjo 
A. L. Bendruomenės Lawren- 
ce skyriaus pirm. J. Valiuko- 
nis, maldą atkalbėjo prel. Pr. 
Jūras kuris tarė ir reikšmingą 
žodį. Paskaitą “Šventė ir ver
govė” skaitė EI. Vasyliūnienė. 
Parapijos choras, vadovauja
mas Iz. Vasyliūno padainavo 
“Op, op, Nemunėli” A. Kača- 
nausko ir “Tėvynei” Budriū- 
no. Vyrų choras • pagiedojo 
“Tėve Mūsų” Gruodžio. Minė- 

-jimas baigtas giesme “Marija 
Marija” ir himnu. Fortepijonu 
palydėjo V. Vasyliūnas.

Iškilmingos p a g erbtuvės 
prel. Pr. Jurui, jo 65 metų 
gimtadienio proga, suruoštos 
birželio 17, Katalikų Federaci
jos Lavvrence skyriaus inicia
tyva. Komisiją pobūviui ruošti 
sudarė kun. Al. Janiūnas, kun. 
A. Klimas, J. Jozokas, P. Jas- 
kelevičius, S. Raznauskaitė, E. 
Švencionienė, ir kt.

Pobūvin atsilankė didelis 
skaičius svečių, kalbėjo ir svei
kino miesto majoras John Bu- 
ckley, So. Bostono klebonas 
kun. Pr. Virmauskis, kun. J. 
Jančius. MIC. Prel. Juras pa
dėkojo kalbėtojams ir prane
šė apie naujai steigiamos mo- 

' kyklos darbus ir planus.
Meninėje dalyje solo daina

vo F. Saslavičiūtė - Barry, St. 
Šimkaus “Pavasario dienelės” 
ir A. Penn “Carissima”; Jur
gis Lisauskas — ariją “Vesti 
lagiuba” iš operos “Pajacai”. 
Parapijos choras sudainavo 
“Vai žydėk” A. Kačanausko ir 
“Piovėjas” Jeronimo Kačins
ko. Choras ir visi susirinku
sieji giedodami palinkėjo prel. 
Jurai Ilgiausių metų. Meninę 
programą paruošė Iz. Vasyliū-

(Nukelta Į 8 psl.)

• Kitas Dąrbininko numeris
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PH1LADELPHUOS ŽINIOS
Julijos M. Žilinskaitės ir 

Liutavero K. Jurskio 
naujai sukurta lietuviška šei
ma susilaukė daug nuoširdžių 
speikinimų ir linkėjimų. Svei
kinimuose ypač buvo pabrėž
tas pasitenkinimas, kad buvo 
sukurta lietuviška šeima. Su
tuoktuvių apeigas atliko ir šv. 
Mišias aukojo kun. J. Bagdo
nas. Sutuoktuvių metu giedojo 
operos solistė Juzė Augaitytė 
ir L. Meno Ansamblio choras.

T

Sv. Jurgio parapijos katėki- ir rankdarbiai. Vadovauja Nu
kryžiuotojo Jėfaus seserys. *, 

Sesuo Thomas Aquinas iš
vyksta studijų pagilinti. Lin
kime geros sėkmės moksle ir 
tikimės, kad rudeni vėl gris 
į Norwoodą. K.

zacijos ir lituanistikos mokyk
la baigė savo darbą ir sekęia- 
dienį, birž. 10, 3 vai. p. p. pa
rapijos salėje, vadovaujant 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserim, 
buvo surengtas mokinių meti
nis pasirodymas. Publikos pri
sirinko pilnutėlė salė. Progra
mos Įvairumas ir sumanus su
statymas visus maloniai nuste
bino. Buvo suvaidinta pasaka 
“Karalaitės rūmuose”. Vaidi
nime dalyvavo apie 50 moki
nių. Pasidžiaugta gera vaidyba 
ir kostiumų turtingumu. Įpin
tos lietuviškos dainos ir šokiai 
darniai sutapo su pasakos se
kimu. Viskas buvo atlikta lie
tuviškai. Atsižvelgiant, kad 
daugelis mokinių dar neįgudę 
lietuviškai kalbėti, teko stebė- 

, tis išpildymo sklandumu.
Sveikintos Nukryžiuotojo 

Jėzaus seserys už jų atsidėji
mą ir Įdėtą kruopštumą mok
slo metų bėgyje ir baigimo pa
sirodyme. Tikimasi, kad tėvai 
paragins savo vaikus lankyti 

* katckizacijos ir lituanistikos 
pamokas, tuo palengvindami 
seselėms tęsti jų darbą.

Vasarinė mokykla prasidės 
„_PQ liepos L Bus dėstoma lie

tuvių kalba, dainos, žaidimai

PADĖKA

Nuoširdžia padėką reiškiu 
visiems lankiusiems mane li
goninėje ir teikusiems man 
sunkioje ligoje paguodos, vil
ties ir ramybės, kaip kun. K. 
Balčiui, kun. Grabiui. kun. J. 
Grigoniui, kun. P. Jonaičiui, 
Hartfordo Svč. Trejybės para
pijos kun Pranskiečiui, dr. A. 
šerkšnui, p. E. šerkšnienei, 
adv. J. Giedraičiui, dr. J. Gie
draitienei, p. B. Zelicnei, p. 
Kuprevičiams. p. Nenortienei. 
p. Ruseckienei, p. Skrupske- 
lienei, p. Banaitienei. Ateiti
ninkų sendraugių Hartfordo 
skyr. valdybai, p. A. Giedrai
čio šeimai ir visiems man pa
dėjusioms malda ar kitokiu 
būdu užjautusiems dar kartą 
iš širdies dėkoju.

Teatlygina Dievas visiems 
už jų geras širdis.

Dėkinga
Aniceta Krisčiūnienė

Vestuvių vaišėse dalyvavo apie 
200 asmenų. Svečių buvo iš 
Baltimorės, Clevelando. Chica
gos, Hartfordo. New Yorko ir 
kit. Jaunosios tėvo, išvežto į 
Sibirą vardu Sveikinimą per
davė Adolfas Gaigalas. L. Me
no Ansamblis, kurio nariu vi
sa laiką jaunoji buvo, įteikė 
jaunavedžiams adresą ir dova
nėlę. Jaunoji ruošiasi magistro 
laipsniui, o jaunasis tęsia in
žinerijos studijas.

L. Bendruomenės Balso ra
dijo valandėlė pradėjo ‘ atosto
gas, programos nėgirdėsime 
iki rugpjūčio 5.

Kun. Vaclovas Martinkus 
lankėsi Priladelphijoje ir su 
moksleiviais ateitininkais ap
tarė vasaros stovyklavimo rei
kalus.

Ona Rozniekienė su dukra 
persikėlė į nauja butą 3136 N. 
7th St. ' '■

šv. Andriejaus parapijos ži
nios. Dar nepaaiškėjo ar žaibo 
apgadintas bažnyčias bokštas 
bus atstatytas senoje formoje. 
Klebonas kun. Juozas čepu- 
kaitis buvo išvykęs vienai sa
vaitei Į kunigų rekolekcijas.
Liucija A. Gruostas išteka už 

dr. Tomas Miglio. Sutuoktuvės 
įvyks birželio 30 d.

Povilas Bu n don is 62 mėtų 
mirė birželio 22 d. Gyveno 328 
Thompson 
Pa.

Parapijos 
nikas įvyks
parke. Autobusai i pikniką va
žiuos nuo šv. Andriejaus baž
nyčios tuojaus po pamaldų. 
Autobusų bilietus reikia įsigy
ti iš anksto klebonijoje.

Albina Puodžiūnaitė birželio 
30 susituokta su Ramundus 
Busz Sutuoktuvės įvyks II v. 
dieną, šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. K. C.

Avė. Springfield,

gegužinė — pik- 
liepos 8 B a bu los

LAIVRENCE, MASS.- Prel. Pr. M. Juro įkurta šv. Frau eRkaus parapijom mokykla. Greta mokyklos nupirktas 
seselėms mokytojoms namelis. Mokykla atidaroma rugsėjo mėn. Jai vadovaus seselės iš Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų vienuolyno Brockton. Mass. ■

I0MMĮ LAUŽAM LIEPSNOJANT NEPRIK. LIETUVAI
Nepriklausomai Lietuvai
(Lietuvos šaulių Sąjungos 

šūkis)
Toli nuo Tėvynės uždegda

mi savo tradicinius Joninių • 
laužus, šauliai ir šaulės giliai 
lenkia galvas prieš bendros 
idėjos draugus, paaukojusius 
savo gyvybes dėl Lietuvos lai
svės, ir su dideliu skausmu 
širdyje prisimena šiuo metu ‘ 
baisioje komunistų vergovėje 
kenčiančius brolius ir seseris.

Žuvusiųjų kraujo testamen
tas ir tyliai krintanti Tėvynės 
skausmo ašara šventai ir nepa
mainomai įpareigoja tremtyje 
iš naujo besirikiuojančias šau
lių gretas savo troškimus, min
tis, jėgas, darbą ir pastangas* 
skirti Nepriklausomai Lietu
vai.

Šiauliai sveikina ir reiškia 
nuoširdžią pagarbą Vyriausia
jam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui, Lietuvos Diplomatijos 
Šefui ir visiems Lietuvos Dip
lomatams, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir visoms organi
zacijoms bei asmenims, dir
bantiems Lietuvos išlaisvini
mui.

Šauliai spaudžia rankas Sa
vanoriams — Kūrėjams, Ra- 
movėnams, Vyties Kryžiaus 
Kavalieriams, Lietuvos Laisvės 
Kovų Invalidams, buvusiems 
Lietuvos Kariuomenės kariam, 
visiems lietuviams, tarnaujan
tiems Jungtinių Amerikos Val
stybių ir kitų Vakarų Galybių 
ginkluotosiose pajėgose ir Lie
tuvos Kunigaikštienės Birutės 
Draugijos narėms.

šauliai linki visokeriopos 
sėkmės naujiesiems knygne
šiams ir tautos žadintojams — 
lietuviškosios spaudos darbuo
tojams ir dėkoja visiems mū- 

.. sų laikraščiams ir žurnalams.
kurių skiltyse šauliškoji mintis% 
randa jaukų bei šiltą prieglob
sti.

Šauliai taria “ačiū!” visiems1 
betkuriuo būdu pagelbėjusiem 
Sąjungos atsikūrime, ypač Lie
tuvos Nepaprastam Pasiunti
niui ir Įgaliotam Ministeriui 
VVashingtone ponui Povilui 
Žadeikiui.

Šauliai tvirtai tiki, jog kan
čia ir vargas mūsų tautas ne- 
palauš ir nesunaikins, bet už
grūdins kaip plieną ir padės 
sulaukti laisvės ir laimės va
landos.

šauliai tiki, jog ta valanda 
tikrai ateis, ir mūsų tautos 
budeliai išgirs jiems lemiamus 
žodžius:

“Tavo darbus ir kelius
Taip skriaudingus, atkaklius. 
Ant svarstyklių jau pasvėrė 
Dievo teisė amžina 
Ir atrado, kad gana 
Žemė ašarų prigėrė!” 

(Maironis)
Šauliai tiki, jog Tėvynė* gy

nimo ir kovos dvasia ras atgar
sį mūsų tremties jaunimo šir
dyse: jog mūsų jaunųjų sielos, 
tos dvasios vedamos, taps tvir
tos, pasiryžusios , ir nenugali-

Lietuvos Šauliu Tremtyje 
Žodis Broliams ir Sesėms 

Lietuviams Šaulių Sąjungos 
Metinės šventės Proga

mos, o per tai, atėjus laikui; 
bus nenugalimi ir jų kardai !

šauliai tiki, jog atkurdami 
Lietuvos Šaulių Sąjungą Trem
tyje pagal Vlado Putvinskių 
Putvio ideologiją bei principus 
kaip griežtai nepartinę, bet gi
liai Demokratinę ir Tautinę 
organizaciją, jie yra pasirinkę 
tiesų ir teisingą kelią į šviesia 
tautos ateitį;

šauliai tiki, jog, nepaisant 
visų likimo smūgių, lietuvis 
sugebės paduoti ranką savo 
broliui lietuviui, ir LSS Įkūrė
jo žodžiai, tarti nepriklauso-

H. J. Gailiūnas 
naujas daktaras

mybės kovų metu, bus kelro
dė žvaigždė kiekvienam lietu
vių tautos sūnui ir dukrai: 
“Siaurinkit savo asmens reika
lus, pamirškite asmens ir par
tinius vaidus, dėkitės Į bend
rąjį darbą. Tegul pavojaus su
pratimas sustiprins jūsų širdis, 
ir, patys sutvirtėję, tvirtinkit 
nusiminėlius, įtikinkit netikė
lius, sujudinkit apsnūdėlius, 
taikykit susivaidijusius, moky
kit neišmanėlius. Tegul visos 
jėgos susivienys bendrajam di
džiajam savo laimės gyvenimo 
darbui.”;

Pagaliau, šauliai tiki, jog 
gimtosios žemės balsas bus 
stipresnis už “trupini aukso, 
už gardaus valgio šaukštą”, ir 
tie, kuriems silpsta tikėjimas 
Lietuvos prisikėlimu, kurie su
klumpa. pavargsta akmenuo
tam. ilgam kelyje, sunkiomis 
valandomis girdės tą balsą sa
vo sielos gelmėse, raminanti, 
guodžiantį, stiprinanti, drąsi
nantį, keliantį aukštyn: — 
“Ir atsakė( ji — tėvų žemelė. 
Kaip gėlė dejuodama šalnoj: 
—Eisit ištrėmimo sunkų kelią. 
Klupsit pakely ir darganoj. 
Vėl mane sugrįžę rasit žalią. 
Saulė auksą vėl žarstys languos. 
Vėl puoš Sekmines žali berže

liai.
Amžiais Baltija laisva ban

guos!" 
(Brazdžionis!

Dieve, Laimink Lietuvą!
Lietuvos šauliu Sąjungos 

Tremtyje Laikinosios Centro 
Valdybos Darbo Prezidiumas

1956 m. birželio 24 d.

Hcn- 
gabu- 
buvo

Šiais metais birželio 11 Ge- 
orgtown universitetas Washin- 
gtone, D. C., suteikė dontolo- 
gijos doktoratą lietuviui Hen
rikui Jonui GailiūAui.

Būdamas universitete, 
rikas pasižymėjo savo 
mais ir atidžių darbu,
priimtas į Amerikos dantistu 
Omieron - Kappa - Upsiion. 
valstybinę garbės draugiją —

H. J. Gailiūnas, sūnus Jono 
Antano ir Konstancijos Matu
lytės Gailiūnų, gimė Athol. 
Mass.. 1928 m. balandžio 30 d. 
Ten pat lankė pradžios mokyk
lą ir gimnaziją. 1952 m. užbai
gė Bostone kolegiją, gaudamas 
BS (Bachelor of Science) laip
sni.

Nors gimęs ir augęs Ameri
koje, Henrikas gražiai kalba 
lietuviškai. Tai išmokė jo tėve
liai, kurie uoliai reiškiasi lietu
viškoje veikloje Athol. Mass.

Būdamas VV’ashingtone, D. 
C., nežiūrint Įtempto darbo 
universitete. Henrikas sugebė
jo prisidėti labai daug prie 
vietinės lietuvių veiklos, kur 
jis per dvejus metus buvo Wa- 
shingtono Lietuvių Bendruo
menės sekretorius.

šiuo metu Henrikas lanko 
savo tėvelius ir sesutę Ireną 
Barborą Athol. Mass.. ir ruo
šiasi Įstoti dviems metams į 
Amerikos laivyną.

GREENFIELD, MASS.

šv. Onos draugija rengia 
pikniką, kuris įvykę liepos 8. 
sekmadieni, Franklin» County 
parke. Pradžia 1 vai. po piet. 
Įvažiavę i parką, tuojau rasi
te gegužinės vietą. Atsivežkite 
ir vaikučius, nes jiems 
speciali programa.

Veiks bufetas su skaniais 
valgiais ir gėrimais. Bus ir ki
tų Įvairumų.

Renginio komitetas, kuri su
daro A. Stepankevičienė. M. 
Oguonicnė. A. Tamash ir P. 
Palesnienė. maloniai kviečia 
visus lietuvius atvykti ir daly
vauti šiame piknike.

A. Dėdinas

bes švantė* iieis 
liepos 3, ir bus tik 
vaitėje.
• Ministerio St. 

oficialus priėmimas 
įvyko birželio 19 d. Union
gue klube. Liet, konsulas sik- 
ruošė priėmimą, kuriame daly- 
vavo konsularinis korpusas, Si 
miesto tarybos atstovai, lat--W| 
vių, estų, baltgudžių, ukrainie- 
čių ir lenkų atstovai, viso per 
200. Chicagos spauda paminė--O 
jo Lozoraičio atvykimą ir įsi- 
dėjo nuotraukas. <?||

• Pranas Zaranka, Detroito 
konservatorijos senijoras, bir- -O 
želio 22 d. dainavo konservą-^ 
torijos graduacijos iškilmėse. -S

• Balfo Chicagos apskrities 
surengtas piknikas birželio 10 
d. visais atžvilgiais buvo sek- 
mingas. Gryno pelno" liko 2,-"||| 
312.54 dol. Piknike dalyvavo ’fl 
apie 4000 broliškos šalpos bi- W 
čiulių. Rengėjai yra dėkingi 
visiems talkininkams, aukoto- ^ 
jams ir pikniko dalyviams.

• Ekskursiją i šveicarę tau- 
tinęs šventoves Marija Ein- 
siedeln ir Sachseln surengė 
Memmingeno LB apylinkės 
valdybos pirm. kun. A. Bunga. 
Buvo atlaikytos pamaldos už 
Lietuvą ir uždegtos Tėvynės 
žvakutės. Pontifikalines mišias 
atlaikė vysk. V. Padolskis, o 
įspūdingą pamokslą pasakė di
delis lietuvių bičiulis vokietis 
abatas Villis Maier. Ta pačia 
proga atlaikytos pamaldos už 
persekiojamas pasaulyje Baž
nyčias. Vėliau sporto salėje 
lietuviams ekskursijos daly
viams. kurių buvo apie 250, ir 
šveicarams buvo suruoštas 
bendras birželio tragiškųjų į- 
vykių minėjimas. Jame trum
pą žodį lietuviškai ir vokiškai 
tarė vysk. V. Padolskis. o pa
grindinę paskaitą skaitė prof. 
J. Eretas.

• Martynas Ziminskas Ar
gentinoje sukūrė prekybos 
bendrovę. Jis stambiais kie- 
kiais superka avių kailius sū

' vilnomis visoje Argentinoje ir 
eksportuoja į JAV.

• Dr. S. A. Bačkis ir prof. 
J. Baltrušaitis Prancūzijoje 
dalyvavo ir atstovavo lietuvius 
Centro ir Rytų Europos Komi
sijos posėdžiuose, kur buvo- 
svarstoma "Vakarų kraštų po
litika pavergtųjų atžvilgiu ry
šium su pastaraisiais įvykiais”.
• Lietuviai sportininkai Can- 

beroje. Australijoje, laimėjo 
vyrų krepšinio sąjungos šių 
metų rungtynes, šis lietuvių 
sporto klubas per 6-ris metus 
Canberoje dar nė karto nebuvo 
nugalėtas. ’ —'

,:įy

bus

Vytauto Augustino ą
Lietuvos Vaizdu Albumas

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtu.
Kiekvienam vertu šj gražų le.dinj pa

čiam jsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: A T E I T l S. f»lS Willoughby

Avė.. Brooklyn -21, N. Y.
Jj gairina gauti:

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

DON
Jau išėjo

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
KAMIL1AUS IR PEPONES NUOTYKIUS 
ir "Don Kamiliaus mažasis pasaulis" II dalis 

kaina $3.00 
palengvinimas Įsigyti abi šios knygos dalisDidelis

dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00 
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS. 6B0 Bushwick Avė . Brooklyn 21. N. Y.

Siunčiu S3.OO. prašau prižiurti "Oon Kamiliaus H dalį
Siunčiu prašau primušti "Dėn ■ Kamiltan*" abi dali

Mano adresas



IKI PASIMATYMO CHICAGOJE

IMIETOHYTO:

HELP W. FEMALE

KETURI POBŪVIAI OMAHOJE
GILLETTE BLUE BLADES

HELP W. MALĖ

For personai interview in your city write:

VENDOPAK CORPORATION

BARANAUSKUI REMTI FONDAS
COMPOUNOEO SEMIANNUAL

ENGINEERS

ma

ELECTRICAL 
TOOIJNG

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES

r NEW REPORT 
REVEALS AMAZING

AMERIKIEČIAI laimėję regata varžybas tarp New Port, R. I. 
ir Benaudos * ••

"Planas Toks, dūlmėdamas 
irštą dieną pamario, vos ne- 
šiupoaut riedė jtso kamuo 
k Pasispaudę jį pa pažastim 
t tarsi nieko nedėtas, kiuti-

Depo^it* made on or before .hity 16th wil1 
draw interert from July Ist if left until 
the end of Jhe interert period.

čia pasakius,— 
ride-

CIIIEF PROpCCTION 
MECHAMCAL

Clerical Positions as 
STĖNOS AND TYPISTS 

Permanent openings with 
Fast Growing Company. 

Pleasant Associates.

YOU’LL ŪKE IT HERE 
Interesting, Permanent and 

NO MONOTONY!
DICTAPHONE 

OPERATOR
June Graduates uelcome 

Mušt have some knouledge of 
SHORTHAND 

Starting Salary Good.
Many Company Benefits.

PRATT A VV’HFr.SEV 
4649 W Fullerton

HU'9-1626

ENGINEERS —
The AHIancr Manufactoring Company

ras ir solo J. Kazėnas. Tuoj po 
pamaldų šv. Jurgio parapijos 
salėj įvykusiame minėjime kal
bėjo Alto skyriaus pirm. L. 
Leknickas ir dr. Ad. Damušis. 
Buvo* priimta rezoliucija. Porą 
dalykų padainavo V. Bakūnas, 
Pr. Ambrazo pianinu palydi
mas. Sekmadienį, birželio 17, 
sumos mišios buvo atlaikytos 
už lietuvius kankinius.

Šią vasarą turėsime net ke
turis pobūvius mokyklos nau
dai. Kiekvienam pobūvy bus 
duodama didesnė dovana atsi- 
lankusiems, bus įvairūs žaidi
mai, užkandžiai, gaivinantieji 
gėrimai ir šokiai iki vėlaus lai
ko. Pobūviai bus parapijos 
aikštėje. Pirmutinis bus liepos 
3 dieną.,

galvelėje oro 
tam išpūstam

Ateitininkų iškyla birželio 
17 d. Skrinskų rezidencijoj 
buvo ir gausi, ir jauki. Sveikin
tina tradicija reikia laikyti 
jaukesniųjų draugų prisimini
mą. Pvz. šiemet buvo Įteiktos 
liet, knygos visiems ateitinin
kams, baigusiems augštąsias ir 
vidurines mokyklas (gimnazi
jas). Pirmųjų grupei priklau
so J. Puškorius, V. Kasperavi- 
čiūtė. E. šikšniūtė ir Aid. Va
laitytė, antrųjų — G. Bartkus. 
R. Kasperavičius, R. Laniaųs- 
kas ir J. Valaitis. Juos visus 
pasveikino naujosios Ateities 
klubo valdybos nariai B. Grau
žinis ir S. Laniauskas.

Never before sold through a single modern merchandis- 
ing dispenser. The modern method of selling merchand- 
tse today. An unusual ooportunity to secure your fvtvre. 
Will not interfere with your present employment. To 
ųualify you mušt have $1.399 cash available for inventory 
and the necessary time and investmenL

Pastabėlė dėl pačios vietos. 
Apylinkės valdybai nebuvo 
lengva ją rasti, nors pastangų 
buvo padėta nemaža. Pagaliau 
buvo apsistota prie dabartinės 
vietos, kuri yra oficialiame 
parke, bet prie vandens. Lie
tuviai telkėsi vienoje vietoje, 
tačiau negalėjo išvengti mai- 
šymosi ir sU kitais. Tai pa
grindinis vietos 'trūkumas. 
Tam tikru minusu reikia laiky
ti ir maudymąsi: nuogalių bu
vimas silpnino šventinį Lietu
vių dienos pobūvį. Bet kaip 
būtų viskas pavykę apskritai, 
neįmanoma net spręsti, nes 
užėjęs lietus viską apvertė 
augštyn kojomis. Buvo nemaža 
balsų, kad Lietuvių dieną rei
kėtų dar vykdyti kitu kartu, 
nes Bendruomenės firma Įgali
na visus krūvon telktis. .

ARTH R ITIS 
BEINC CONQUERED BY NEW DISCOVEUES! 
4 Normai Hand

SEVVING MACHINE 
OPERATORS 
Experienced

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week
8 to 4:30 P. M.

Near North Side
Scholl MFG. Company 

21XW. Schiller

LATEST 
INTEREST 
RATE

Vestuvės
Birželio 16 ištekėjo Bernice 

Baltutė už Juozapo Leyindbe- 
cekerio. Vestuvės buvo su šv. 
Mišiomis. Pokylis buvo labai 
kuklus jaunojo motinos na
muose, kur‘jaunųjų pora ir gy
vens bei priklausys mūsų pa
rapijai.

Birželio 23 Julius Radas ve
dė Reginą Nelsaitę. Net 6 po
ros palydėjo jaunavedžius prie 
altoriaus, kur kun. dek. J. 
Tautkus suteikė motervstės

Bendruomenės įvesta ir tra
dicine tampanti Lietuvių die
na šiemet buvo jau ketvirtoji 
ir turėjo įvykti birželio 24 d. 
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet 
apylinkės valdyba rūpinosi ją 
padaryti visų lietuvių švente. 
Oficialiojoj daly buvo numa
tytas pirm. J. Virbalio atida
rymas ir K. Žuko žodis, pro
gramą atlikti turėjo Juliauą 
Kazėno vadovaujamas Ąžuolų 
oktetas, J. Kazėno vadovauja
mi jaunieji akordeonistai (jų 
orkestre dabar jau 12 asme
nų), turėjo įvykti jaunimo 
sportas, vakare suliepsnoti Jo
ninių laužas ir t. t. Priešpietis 
žadėjo taip pat gerą orą, ir vi
si buvo pasikėlę į Lietuvių 
dieną vykti. Tikrai nemaža ir 
atvyko," tik; deja, viską suardė 
popiečiu kilęs labai stiprus ir 
ilgas lietus, neleidęs Įvykdyti 
numatytos programos ir išgai
niojęs svečius. Gaila, labai gai-

Coilegc dcgree preferrrd or equiva|ent cxperience. Allitnce man- 
u f ar turės smntl motorą. nntenna rotator*. phonograph drive units 
and rlcetronic part. Experienee in any of theae Ii net hlghly d«- 
irahlc.
Pleasant workinjt eonditlons tvith a full program d tnptoyte 
benefits. This is an opportunity to beęomo asaociatod with • fast 
ĮirowinE organization with a future.
Send resume to R. L, Reeder. Pcrsonnel Manager.

CANCER
SeaJ tedey te tfch free reąertthet

Kanados lietuvių girtina ini
ciatyva solistui Stasiui Bara
nauskui sūteikti galimybę pasi
tobulinti dainavimo mene pa- 
siunčiant ji į Italiją plačioje 
visuomenėje sulaukė gražaus 
atgarsio. Įsikūręs fondas pra
neša sekančius fondo rėmėjus:

Dr. A. Pacevičius — $300.
J. Strazdas — 300. K. P. Ažu
balis — 300, Toronto Tėvai 
Pranciškonai —150, J. A. Mar
gis — 100. VI, Germanavičius 
— 100, inž. V. Balsys — 75,
K. J. Gutauskas — 50, inž, J.

Dainų šventė čia pat. Nebe
reikia nurodinėt laiko ir vie
tos, tikslo... Dainų šventės 
komitetas tikrai smarkiai dar
bavosi, informavo. Jau 15-tą 
pranešimą skaitome. Ir rengė
jai ir chorai atliko didžiulį 
darbą, kultūrinį darbą. Drįstu 
teigti, kad pirmą kartą taip 
vieningai, nuoširdžiai ir sutar
tinai veikė ir senieji ir naujieji 
ateiviai, ir bažnytiniai ir pa
saulietiškieji chorai. Gražiai 
prisidėjo ir lietuviškoji spau
da, talpindama visus komiteto 
pranešimus (kurie kartais net 
nebūtini buvo visai visuomenei 
žinoti, nes chorai juos gaudavo 
tiesioginiai).

Mūsų pastangas gražiai įver
tino Chicagos burmistras, ofi
cialiai paskelbdamas pirmą lie
pos — Lietuvių dainos diena. 
Tuo džiaugtis reikia. Tačiau 
pats svarbiausias dalykas yra 
mūsų visuomenės dalyvavi
mas! Ne pasauliui pasirodyti 
norim — pirmiausia sau. Kad 
pajustume, kokį turtą perve- 
žėm per Atlantą, kad žinotu
me, kiek gėrio ir- grožio atve- 
žėm Amerikai — mūsų antra
jai tėvynei. Todėl stenkimės 
kuo gausiausiai dalyvauti. Jei 
Chicaga’ didžiąją Dainų šven
tės darbo dalį išnešė ant savo 
pečių, didžiausią ir klausytojų 
būrį duos. Norėtųsi tačiau, 
kad ir kaimyniniai miestai.—

sakramentą o paskui laikė šv. 
Mišias jų intencija. Mečio Leš- 
kio choras gražiai ir balsingai 
giedojo mišių metu. Pokylis 
buvo parapijos salėje. Svečių 
buvo net iš Chicagos ir kitur.

Atskrido iš Vokietijos
Birželio 21 Emilis Retikis at

skrido iš Vokietijos su 6 vai
kais. Vokietijoje jis palaidojo 
žmoną,, kuri prieš mirti labai 
maldavo jį, kad važiuotų Į 
Ameriką su vaikais, jei tik bus 
profa, nes gal ten suras ge
resni duonos kąsni, 
čios moters 
kai prieš 
Jusevičius 
šeimai.

Laikinai

Birželio 8 d. mirusiam ir 
birželio 9 d. labai kukliai, daly
vaujant vos keletui artimųjų, 
palaidotam aušrininkui prof. 
Juozui Bagdonui paminėti 
iniciatyvos imasi Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 18 
kuopa. Minėjimas — pagerbi
mo akademija būsianti rengia
ma vasaros pabaigoje. Jau da
romi paruošiamieji žygiai ir 
sudarinėjamas minėjimo gar
bės komitetas.

AND 

RED BLADES (THIN)

Birželio mėnesi įvykdytą 
masinį lietuvių trėmimą i Sibi
rą ir kitas Rusijos laukines vie
tas Alto skyriaus iniciatyva 
Clevelando lietuviai minėjo 
birželio 16 ir 17 dd. Birželio 16 
d. vakare šv. Jurgio bažnyčioj 
Įvyko religinė valanda, kurią 
pravedė kun. B. Ivanauskas. 
Giedojo Pr. Ambrazo vadovau
jamas šv. Jurgio parapijos cho-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

EĮjnrisnrijusi mergina.
K- — Mielu noru, nusilenkė 

Toks gražindamas ka- 
muojį. — Tik prašau kitą kar- 
tą prie manęs nesikabinti.

KaĮL —- Aš. .. prie tamstos?...
— mergina susilenkė, kad su- 
laikytų savo kvakenimą. Pas- 
kui atsitiesusi prašneko: 

. — Aš tamstos ir nemačiau.
^- Sviedinys pats atriedėjo.
ĮĮĮi^ — Tai gražiausia! — bumb- 

telėjo ponas Toks. — Tokių 
dalykų nesu dar matęs, kad 

< žemėje daiktai patys ridinėtų- 
si. Gal tamsta ne iš šio svieto? 
Arba tamstos 
daugiau negu 
'pūzre?

taKį — Aš, kaip
Oi< z surimtėjo mergina, 

nau sviedinį į vieną pusę, o
IsB; jis nuriedėjo į kitą...

— Reikėjo taip iš karto 6a- 
i&iil kyti ir negaišinti man laiko. 
ĮĮĮtel Laikas ne oras — jo nepripūst 

Be to, gerai apžiūrėk, ar iš 
kamuolio oras neina?

Raudoni moteriški nagučiai 
apčiupinėjo sviedinį iš visų pu- 

. šių, dar .pamaigė. Pridėjusi 
prie ausies paklausė.

nešvilpia? — pasitei- 
ravo ponas Toks.

• Ne, nieko nesigirdi.
— Vadinasi, neprakiuręs.

Taip.
Na, pabandyk!

Kad aš ir be to žinau.
Ar bandei?

J. Kšivickas — 25. J. Matulio
nis — 25, S. R. Simonavičius 
— 25 ir K. Baronas — 25.

Fondo Valdyba yra pasiry
žusi sol. Baranausko studijoms 
remti sukelti bent S3000. Tam 
tikslui Fondo Valdyba arti
miausioje ateityje žada kreip
tis į solisto Baranausko pažįs
tamus ir gerbėjus Kanadoje ir 
JAV prašant keliamam fondui 
aukų. Speciali fondo sąskaita 
yra atidaryta Kredito bankely
je ‘•Parama”, sąskaitos Nr. 
545, "S. Baranauskas Fund” 

Sližys — 50, inž. P. Lelis —50. vardu.
K. J. Tadarauskas — 50, inž.

48 hr wk paid vacation, ' 
Group Insurance fra* 

Hospitalization othar benefits 
C. P. LLARE t CO.

3101 W. Pratt.

Vasara iau artėia. Ką veiksi po 
darbo ilgais ir šviesiais popie-

TELEPHONE:
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

Miršta n- 
noras išsipildė, 

metus kun. Juozas 
padarė sutartį visai

The company will extend fioancial assistance for full 
time if desired. This opportunity is offered to a depend- 
able person who is interested in his or her future.

Ali cash bosines — Depression proof — No credlt riale.

JANITOR—WATCHMAN 
for nšgiit shift in modern 

Aircomfttionod Plant

TYPIST
Experience, Not over 40 years 

$73 per week.
5 day, 40 hr. week 

Free hospital Insurance. 
Excellent vvorking conditions 
The Pullnm Co. 
Mechandise Mari 

ROOM 535 19A

. ; — Tai iš kur žinai
— Žinau, ir tiek, — numy

ki kė mergina nesuvokdama, ką 
atsakyti. — Pagaliau, ko tams- 
ta prie manęs prikibai?

— Aš ... prie tamstos? — 
. nusikvatojo ponas Toks visa 

gerkle. — Et. ir galvelė! Ar 
nebus tiktai vėjo pripūsta?

. Ponas Toks nudūlino toliau 
patenkintas, kad pamokė lo- 

01? giškiau galvoti.

Prof. Bagdonas yra sanda- 
rieČiams iš tikrųjų artimas 
žmogus, ir jie gerai daro norė
dami jį tinkamai pagerbti. Bet 

.prof. Bagdono asmenybė ne- 
besutilpo tos vienos mūsų vi
suomeninės bei politinės gru
pės ribose, Bagdonas kaip vei
kėjas ir kaip mokslininkas yra 
brangus visiems lietuviams, 
tad ar nebūtų prasmingiau, jo 
minėjimą organizuoti plates
niais pagrindais? Ar ne geriau 
būtų, jei minėjimo rengimą 
pasiimtų Bendruomenės apy
linkė?

į Dainy šventę ir Kultūros 
Kongresą Chicagoj vyksta 
Čiurlionio a 'sai bl; -, šv. Jur
gio parap 'o cb r? < ir visa ei
lė kitų Clevelando lietuviu.

Clevelandas, Detroitas, Grand 
Rapids ir kiti —_ ne dešimti
mis, o šimtais automobilių 
tautiečių atgabentų. ■*

Iš 1000-tinio jungtinio cho
ro didžiojo meno nesitikėtina. 
Kamuosis dirigentai, norėdami 
tempą pagreitinti, pagyvinti. 
Didelis choras nebūna lanks
tus. Tačiau bus momentų, ka
da daina užburs ir dainininkus 
ir klausytojus.

Buvo prašyta aukų. Kai ku
riems chorams tikrai ilgos ke
lionės, o ne visi choristai pajė
gūs patys užsimokėti. Aukų 
daugiausia sukėlė Chicaga. O 
jų lauktina visur. Nebūtinai 
didelių. Ir doleris prie dolerio 
šimtus sudaro. Lietuvi, kuris 
negalėsi pats Chicagon vykti, 
padėk savo- chorui tą kelionę 
atlikti, paremk auka. Įduok 
vieną kitą žaliuką vykstančiam 
Chicagon, paprašyk, kad tau 
Dainų šventės ženkliuką at
vežtų. Aš esu tikras, kad tą 
ženklelį nešioti galės ir ne 
vien šventėj dalyvavęs, bet ir 
kiekvienas lietuvis, kuriam sa
va daina yra miela, brangi. 
Tu, kuris Chicagoje būsi, ne 
tik savo krūtinę ženkleliu pa
puošk, bet parvešk lauktuvių 
savo tėvui, motinai, sūnui, 
dukrai, pažįstamiems.

Laimingos kelionės visiems 
ir iki pasimatymo Chicagoje!

P. Natas

čiais? Nepamiršk, skaityk
DARBININKĄ

E. Retikis sustojo 
pas savo brolį, kuris jau ge
rai yra įsikūręs ir turi savo 
namą. Laikui bėgant ir Emilis 
suras sau butą mūsų rajone. 
Mat, nors jis nėra katalikas, 
bet labai nori visus savo vai
kus auklėti katalikiškai ir lie
tuvių dvasioje.

Brooklyno kunigai pas mus
Birželio 24 Omaha aplankė 

net trys Brooklyno kunigai.—- 
kun. J. Pakalniškis, kun. V. 
Pikturna ir kun. J. Parenccvi- 
čius. Kun. V. Pikturna pasakė 
pamokslą lietuvių mišiose. Jis 
ypač pabrėžė vyrams gerbti sa
vo žmonas, kas moterims labai 
patiko ir ilgai kalbės apie ta 
pamokslą bei karts nuo karto 
primins savo vyrams. Svečius 
maloniai ' apgyvendino savo 
namuose, vaišino ir parodė 
Omahos didesnes ir žymesnes 
vietas vaišinga Pratkelių šei-

Toutiotis

— Taip ir turi būtu — pa
aiškino ponas Toks. — Jei 
sviedinys neprakiuręs, tai ir 
nešvilpia. Bet jei bakštertum 
kokiu smaigaliu, švilptų. Ar

• INCOME STARTS IMMEDIATELY.
• BUSINESS SĖT UP FOR YOU.
• NO SELLING OR SOLICITING.

apply 
PERSONNEL

SAVINGS BANK

Company Benefits — Good 
Starting Salaries- 40 hr. 
wetk — Time and one half 

for overtime.

5316 Sheridan Road 
Tel. RAvenswood 8-1000

ai« sumteed nMeft Writ« te 
frea «f tendta and mirti «f
praeraaa asainst *aajr ĮribliM diaeasea.

Spean tturejradfc Įtaptai
DEPT. 1U95 DENVEB 20, COLO.

New recardt are Mac a»ad» !■ 
life-aaviac aad Httet. Eaaa if 
ya* have beea taU theve ia aa 
hape. dea*t dve e*. Aafc yaar 
iaeal ehiiepraeter aad avite 
teday fer literatai* — ftee areef 
eC aaadac reealt* fer yeareelf 
aad dek frteade.

Opportunity to secure your future! 
Men-Women for Added Income. Reliable imn or 

women for the area to handle world farnout



RESORTS

KREMINISUŽDAVINYS NR. 4

The DeBruce Inn

GOLDEN BEACH
The American Riviera

VACATIONS

SEA BREEZE

CANCEL OR CHANGE
CALL LO 3-7291

DISPLAY

McDONOLGITS

MOUNTAIN RĘST

HICKLEY’S SUNSET FARM
PIKE COUNTY

Woodhaven 21, N. Y.

1BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

RESORTS

BROOKLYN, N. Y.349 RIDGEWOOD AVĖ.

GEO. LYNIS, Mgr. 
Prospect 4-9554

GREIČIAUSIAS BODAS SIŲSTI SIUNTINIUS | LIETUVĄ 
YRA ORO PASTAS. MES SIUNČIAME VAISTUS, RŪ
BAMS MEDŽIAGAS IR MAISTĄ GREIČIAUSIU KELIU.

PRAŠYKITE PRISIŲSTI ILIUSTRUOTĄ KATALOGĄ

•(efonąeui ZJZ fr 8^3 ‘8§A
8 8UM W Z ‘ZJZ *l)

Sbere’s hm fcr Everyone 
V At Motiniain Resort

Hae $65 to.$1Q5 Per Wk.

Are there the kind of people you vvant to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And nowhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment for as little as $250 per couple for the season — with every- 
thing you vvant for your vaeation — swimming, Cshing, surf, sun 
and fun. No children permitted, For further Information and our. 

unbelievable low vveekly and monthly rates call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

The Lionei. Kismet Beach — Fire Island

Vokietijos didmeisterį W. Un- 
zicker, santykiu 6—2. Keres 
laimėjo keturias partijas ir ki
tas keturias baigė lygiom.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio. 
stiprintuvai (ampiifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Dartaa atliekamai prityrusio techniko, pripažinto 
BOA Instituto, N«w Yorke.

Darkė vatedes: ĮraniAm aua • vaL ryta Bd 8 vaL rak.

WILL0W 
DELL

Juodi: Kh8, Vd7, Ba8, c8, 
Re7, Pa7, b6, g7, hT (9)

Baltieji pradeda ir 4 ėjimais 
užmatuoja.

MINISINK IHLLS 
PENNSYLVANIA

• Heated dabins, private bath
• Main beūse accomodations
• Ali sports • Sainuniną Pool
• Casino Orchestrą • Coctail 
Bar • Sočiai Director O Ex- 
cellent Meals • Late Break- 
fasts • Facilities for Childi— 
en • Roller Skatiną, golf, 
horseback ridiną and churches 
nearby.

Rates $53 — $69.50 
Write for color booklet

E. SCHNEDDER 
Miidsink HlUs, Pa.

Phone: Stoudsburą 2515

A Home away from Home 
COUNTRY FARM HOME in 
Catskills. Accommodatps 12-15 
guests. Ali churches and sports 
nearby. House cooked meals. 
Rates 825.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vincent Lavvrence, R. D. 
No. 2, Jefferson, N. Y. Tel.: 
Stamford 6940.

Be Brace, New York 
Phone: Livingston Mano r 489 

Vaeation or weekend on the beau- 
tiful Willowemoc. Catskills, Route 
17, Tennis, Golf, Swimming Boat
ing, Baseball, Badminton, Ping’ 
Pong, Dancing, Childrens Papadise, 
Private Lakęs, 1100 acte grounds, 
American Plan from $10.00 to 
$12.00 per day. Special Weekly 
Rates from $50.00 to $75.00. Write 
for free booklet.

WESTHAVEN — By-The-Sea 
Ocean and Brighton Avė., Sea- 
side, N. J. Rooms with or with- 
oųt private batbs; homelike 
atmosphere. Bathing direetly 
from Westhaven. Breakfest 
served. Free parking. Mrs. 
DELLA MAHONEY. Telepho- 
ne: Seaside Park 9-0226.

Croonink Pines
On Echo Lake in Adirondacks 

PH. WARRENSBURG 3181
Ali sports on grounds. Boats. sandy beach. giant pines, entertain- 
ment led programs. Near churches, golf. Direct train and bus 
travel. Send for booklet. Rates $42 up. • > • 
WARRENSBURG 3, N. Y. JOSEPH P. LYNCH, MGB.

The Cenacle, Mt. Kisco, N. Y 
Retreats for Women and Gi|4s 

July 6-8,1956, General 
July 27 — Auąust 2, 1956, General 

Reservations Availabte —' MO 6-8981

O K S ES H O E LAKE 
Friendly and Informal 
2% hrs. via scenic thpuway- 
quickway> 500-acre mount- 
ain estate. Large private 
lake, sand beach. Ali sports, 
fine golf course nearby. 
Terrifie choice food. Ex- 
celent orchestra. Cpcktail 
lounge. Free bus to church
es. Rates $45 up. Open 
June 22.

Write now ‘for booklet 
G. L. Neuhaus, Bethel, N. Y.

Phone Liberty 2123

į THE HOME ON THE RANGE
į GUEST HOUSE

SHOHOLA PIKE COUNTY PENN.
TeL: Milfoni 2316 N. Y. Tel.: BU 4-9692
106 ACRES OF FUN. HEALTH. PLEASURE, ONLY 80 MILĖS 
FROM N. Y CITY, DELICIOL'S AMERICAN COOKING. FISH- 
ING. BATHING. HIKING. SWIMMING. POOL. BEAUTIFUL 
ROOMS & PRIVATE SHOVVERS, HOT - COLD RVNNING WAT- 
ER. CHURCH NEARBY.

RATES FROM 84« TO $45 PER WEEK 
(ChiMrcn half p|4ce) 

ELEVATION 1600 FEET
JOHN J. HICKEY. OWNER WINES & LIQUORS

Oirections: Lincoln Tunel to Route 3 to Doute 46 to 15 to 
Route 206 to 6.

Haines Falls 2, Greene Co.
Haines Falls 595 

Dan Addesso. Prop.
The beautiful catskills Panoramic view — 2700 ft. elevated 

Frequented by friendly and select elientele — accomodations — 
and spacious with large bed rooms and hot and cold vvater — 
Italian and American food — send for booklet — or reservation— 
openš — Decoration Day. Special June rate $35 one week Mode- 
Dining and dancing orchestra each nite — all sports.
rate rates from $35 up. Swimming pool 100x100. Coctail lounge.

’HOURICAN
CONTRACTING CO.

227 Fifth Avė. Brooklyn 15, N Y. 
Store Fronts — Store Fixtures 

Alterations — Maintenance
Display Woyk 

Store Relocation 
House Modernization

And Conversions
Free Estimates

Financing Arranged 
Custom Built Kitchens

^Formica Sink Tops
Tel. ULster 7-5834

Rooms by Day, Week or 
Season

K. Ward. Mgr.
198 Beach 103rd St. 

GRanite 4-8619; 4-9327 
FEderal 9-2378 

Rockaway Beach, Long Island

Motei’ on the Ocean 
Edgewater Avė., Montauk, L.l. 

20 attractive rooms, private 
showers, heat, twin beds, 2 
blocks to cljurch and Stores.

For Reservations Phone:

Philidoriškas deimantukas 
Balti: Kgl, Vd5, Bal, f 

Žd6, Pa2, b3, f2, g2, h2 (10)

In the beautiful Pocomo Mountain’s 
SLEEP — EAT — RĘST

Enjoy <juiet relasątion on our 12 aeres of noodland lav n and 
stream. Catholic church nearby, folder on reųuest.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

BAYVIEWLODGE .
556 B. 130 St.

BELLE HARBOR, N. Y. 
Rooms with or vvithout meals 

Farrelly & McGuinness, Props, 
GRANITE 4-8595

CATSKILL MOUNTAINS.
Near Leeds. Gloria’s Moderri 
Housekeeping Cottages 2’4 
and 3j2 large rooms. All con- 
ventiences. Near Greens Lake. 
Boating, fishing and swim- 
ming. $45 and $55 vveekly. 
$450 and $500 season. Truway 
Exit No. 21. Write Gloria Cot
tages, RD 2, High Hill, Cat- 
skill, N. Y. Phone Catskill 
922 R 2.

COMPLETELY RENOVATED, REDECORATED CLEANEST 
BEACH IN N Y. C.

840 DEAN AVĖ., BRONX 61, N. Y.
Lafayettė Avė. Troggs Neck Subway Pelham Bay to 23 Bus.

By car, East River Dr. T. Bruckner BlvdL Riąht on E. Tremont 
and Left at Lafayette Avė. Make youp reservation ąuiekly. 
Kari Strautneeks Prop.

ENJOY YOURSELF
■ This Summer at the 

MARIAN GABLES INN
Roscoe, Ncw York 
At the top of the 

Catskill Mountains 
Cleanliness, Excellent Food, Swi ra
miną - Boating - Fishing - Golf. 
Dancing - Plėnies - Parties - Hik- 
iną. ITALIAN - AMERICAN COU- 
SINE. $45 per week and up. 
Friendly. homey atmosphere.

IVRITE FOR FOLDER 
or phone In New York City 

TA 8-2584 
In Roscoe, N. Y. 

Roscoe 2710

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
380 Maple Avenue, Hartford. Conn

The IMuąhters of Mary Help of Christians 
(Salesian SOsters of St. John Bosco) 

AN INTERNATIONAL CONGREGATION
invite young ladies under 25 years of age to join in their viork 
among children of the working classes. Although the Sisters are 

"devoted primarily to teaching. they also do sočiai work anxTdom- 
mestic work. For further Information write:
Rev. Mother Provineial 41 Ward~ St., Patenon, N. J.

CARNEY’S HOTEL
On Beautiful Lake George

1 family resort for peace, rela_x- 
ation and fūn. American Plan. 2.100 
ft. private sand beach. Coating, 
tennis, swimming, fishing. Write 
for Booklet. J. C. Carney, Silvei- 
Bay N. Y., or Phone Hague 2682.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

TO PLACEj
YOUR AD

WINTREX AND CO LTD 
51 Brompton Rd. 

LondonS.W 3 
England

Hot and cold water in rooms 
Hot and cold showers 

WARDS NEW YORK HOTEL

BERNADETTE LODGE
Ali roonts hot and cold water. Some with private shouer. 8 aeres. 
Beautiful location. near Jake and church. Good meals, home bak- 
ing. Sports. Booklet Bemetta Meszler Prop.

BEACH LAKK PA. PHONE 9-649R-12

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir | 
t. L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- I 

kos. taip gi aliejiniai portretai |
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- 1 : 
lyne ir Amerikoje) dąrbą Jums padarys tikrai greit, gerai | 

ir pigiau nei kas kitas. |

AMo. Zujus laimėjo lietu
vių surengtą žaibo turnyrą 
Chicagos Naujienų piknike. 
Antroj vietoj amerikietis An
gelo Sandrin. Be jų dar lošė 
Kazys Jakštas, Vladas Karpuš- 
ka, J. Kaunas ir K. Rama
nauskas.

Dr. A. Nasvytis, lošdamas 
už Atlantic Internationals Cle- 
velando tarpklubinėse laimėjo 
tašką iš Stepans (Latvių klu
bas), bet pralaimėjo prieš E. 
Stearns (Cleveland Chess 
Club).

G. Žilinskas laimėjo tašką iš 
Australijos meisterio John 
Purdy, jo duotam simultane 
Camberra šachmatininkams. 
Purdy sukorė 20—5, sužinome 
iš Sydnejaus Chess World.

Latvis E. Madnis, N. Y. val
stybės meisteris davė simulta
ną Marshall klubo šachmati
ninkams. Mednis laimėjo 19 ir 
7 baigė lygiom.

JAV Open p-bės bus liepos 
16—28 d.d., Oklahoma City, 
Oklahoma.
. Kanados pirmosios Open p- 
bės bus rugpjūčio 25 — rugsė
jo 2 d., Montrealio mieste, 
Quebec. Įdomu, kas iš lietuvių 
rengiasi jose dalyvauti.

Hamburge Sovietų didmeis- 
teris estas Paul Keres įveikė

RENA FARM East Chatham, 
N., Y. Tel. Chatham 5-5811 
Well known picturesųue resort 
of the Berkshirts, 25 minutes 
from Tanglevvood Festival, 
Lenox, Mass. Has a 4 large 
bedroom housekeeping cott- 
age for rent at $75 vveekly. 
Modem rooms, $35 to $40 a 
week per person. Excellent 
food, recreation hall, games, 
sports.

Z. DE CHETMICK

ŽOD5S IR GYVENIMAS 
Religinei-tautinei rimčiai

“Tomo žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romaną. Mums kren
ta į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. Dr. A. Ramūnas).

“Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyvenimina” (Sal. Narkeliūnaitė).

“T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).

“Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis).
“Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus).
“Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.

Pirmosios vasaros krepšinio 
lygos pirmenybių rungtynės 
Lietuvių Atletų Klūbui nekaip 
pavyko. Prieš stiproką Green- 
pointo YMCA pralaimėta 72: 
94 (28:47). Lygoje dalyvaujan
čios komandos, atrodo, tikrai 
ne iš kelmo spirtos. Atletai, 
nors ir turėdami po sužeidimo 
pirmą kartą Žaidžianti Vyšnių, 
pralaimėjo ūgiu žymiai prana
šesniam priešininkui. Pas mū
siškius šlubavo šį kartą ne tik 
mėtymai, bet ir dengimas. 
Bet, atrodOi nusiminti nebūtų 
prasmės. Pripratę prie aikšte
lės lauke, mūsiškiai, atrodo, 
galėtų būti lygus priešininkas 
kitomis komandomis.

Šį penktadienį LAK žaidžia 
prieš Farragut Pool. Rungty
nių pradžia 7,45 vaL vak.

Tolimesnis rungtynių tvar
karaštis yra toks: liepos 2 
“Dan Palmers”: LAK; liepos 
13 — LAK: Big Mike’s; liepos 
20 — LAK: Beavers; liepos 27
— LAK: Shriners; rugpjūčio 3
— O. LPH: LAK; rugpiūčio 10
— LAK: Lilleen’s Tavem; rug
piūčio 17 — LAK: Ridgewood 
Sports Shop.

Kaip matome, mūsiškiai žai
džia penktadieniais. Visų run
gtynių pradžia 7:45 vai. vak. 
Vieta — Grover Cleveland par
kas (Stanhope St. ir Grand- 
wiew Avė. kampas), Ridgewoo-

LYNHURST HOTEL 
217-2nd Avė. Asbury Park, N.J. 
Single rooms, $15 to 24 week. 
Double - rooms, $20 to $50 
week. Rooms with or vvithout 
bath.

for FUN and
FROLIC 

July 4th &

A HAPPY SUMMER

STROUDSBURG. PA.
RFD 3

Tel.: MtraoMrarą 1-4I8R2
N. Y. City Tel. IL 7-7766 eveniagM,

i HAGUE TOWN HOUSE
ON LAKE GEORGE

Private 200 ft. beach, European 
Cuisine

American or European Plan 
Near Catholic Church 
Write for booklet “L” 

Hague, 'N. Y.

RETA NAUJIENA,
Kad įvairių pažiūri) rašytojai pasirodžiusią knygą vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

TALARSKI
FUNERAL HOME

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

American and European Plan 
123 South Afkansas Avenue 

Atlantic City, N. Y.
Rooms and Meals 

$40 per week and up per person 
Rooms only $20 per week and up 

per person.



Aidę birželio numeris 
šią savaitę išsiuntinėtas, skai
tytojams. Svarbesni straips
niai šių autorių: V. S. Vardžio, 
J. Brazaičio, P. Gaučio, P. Bū
tėno, Z. Ivinskio, A Merkelio. 
Numeris gausiai iliustruotas 
religinio meno parodos paveik
slais.

T. L Andriekus 
išvyko į Chicagą, kur Kultūros 
Kongrese atstovaus Aidų žur
nalą.

T. Jurgis Gailiušis,
■- pranciškonų provindolas. Kul

tūros Kongrese atstovaus lie
tuvius pranciškonus.

Z ■

Julija Kunigėlienė
Sporto Klubo gegužinėje bir
želio 24 d. laimėjo televizijos 
aparatą.

kongrese atstovaus Darbinin
ką ir Ateitininkų Federacijos 
Vyriausią Valdybą. ’

L. Jarošikas,
buvęs studentų kvarteto va
dovas, pasinaudodamas atos
togomis lankėsi New Yorke ir 
dalyvavo Liet Sporto Klubo 
gegužinėje .

Pral. J. Balkonas,
einąs Balto pirmininko parei
gas, išskrenda į Chicagą, kur 
dalyvaus Kultūros Kongrese ir 
Dainų šventėje. Taip pat Chi- 
cagoje jis turės posėdį su vie
tine Balto apskrities valdyba 
ir kitais darbuotojais.

Mirė
Ieva Gylienė palaidota bir

želio 25 d. iš Apreiškimo para
pijos šv. Jono kapinėse.

ŽINIOS
Bjga 
■■■

galvos. (Kast Meadei

j. B. SHALINS ’ 
SAI. 1NSKAS

; Laidotuvių Direktorius 
84-4)2 JAMAICA AVĖ.

<prie Forest Parkway Stationi 
Woodhaven, N. Y. *

' Suteikiam garbingas laidotuve*.

miesto dalyse: veikia ventiliacija.* j-
TeL VIrghria 7-4499

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir. Bostono kolonijas fe- ■ 
miausiomis kainomis. Kainos toa 
pačios ir j kitus miestus.'
Reikale Saukite : TeL TR S-S434

WA1TKUS 
r CNERA L HOME 

197 Wehster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY FVBUC

F U N E R A L HOME
251 W. Broadway 

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVIČIUS

Laidotuvių Direktorius i
TeL ANdr«w 8-2590 <

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. ;
Brooklyn, N. Y. Į

j TeL STagg 2-5043 •

! Matthew P. Baltas j

Skautę įteisinimo ir stovyklos reikalu
bes išlaikymo darbą. Diskusi
jose išsiaiškinta, kad įregis
travimas BSA ne tik šiam tiks
lui nekenkia, bet gali net pa
dėti išlikti mūsų jaunimui są
moningiem lietuviam (IRed.) 

įregistruotus vienetus sutiko 
globoti (sponsoring institut- 
ion) gen. konsulas J. Budrys, 
šiame susirinkime dar nepri
eita galutinio sprendimo, re
gistruotis ar ne. Tėvai prašė 
Tauro tunto vadovybę dar šį 
reikalą pastudijuoti.

Po diskusijų Tauro tunto 
tuhfininkas R. Kezys painfor— 
rnąvo, kad rugpiūčio 25 — 
rugsėjo 3 d. Waterburio-Hart- 
fordo apylinkėse Įvyks viso 
Atlanto pakraščio skautams ir 
skautėms bendra stovykla. 
Berniukų stovyklos viršininku 

. pakviestas patyręs skautinin
kas A. Saulaitis iš Waterburio, 
Conn. Skaučių stovyklos vado
vybė dar nesudaryta. Stovyk
los mokestis pramatytas 15 
dol. asmeniui. Po šio praneši
mo vilkiukų draugovės draugi
ninkas Alg. Alksninis trumpai 
painformavo apie vilkiukų sto
vyklą, kuri Įvyks liepos 14— 
28 d.ch So. VVoodstock, Conn.

Susirinkimui pirmininkavo 
A. Reventas, sekretoriavo p. 
Klivečkienė. R. K.

Birželio 22 d. Piliečių Klubo 
salėje Brooklyne įvyko New 
Yorko skautų tėvų visuotinis 
susirinkimas. Pradžioje skautų 
tėvų — rėmėjų komiteto pir
mininkas J. Audėnas padarė 
pranešimą iš komiteto veiklos, 
jis prašė tėvus ir visą lietuvių 
visuomenę padėti surasti patal
pą, kur skautai galėtų Įsireng
ti sau būklą, nes metus laiko 
turėta puiki patalpa buvo pra
rasta, kai SLA ją pardavė ki
tataučiams. Laikinai skautai ir 
skautės naudojasi Piliečių Klu
bo patalpomis, už ką jie. nuo
širdžiai dėkingi P. Gudui, nau
jam klubo pirmininkui, kuris 
taip pat yra skautų tėvų — 
rėmėjų komiteto narys.

Po to pranešimo skautų Ša
rūno dr-vės draugininkas J. 
Ulėnas išsamiai referavo apie 
New Yorko skautų Tauro tun
to trijų draugovių įregistravi
mą amerikiečių skautų sąjun- 
goję, šis klausimas pasirodė

Komp. Jeronimas Kačinskas 
lietuvių visuomenės, šv. Petro 
lietuvių parapijos klebono 
choro prašomas, pasilieka 
toliau Bostone.

ir 
ir

Vasaros metu,
§v. Petro bažnyčioje nuo lie

pos 1 sekmadieniais nebus gie
dotų mišių nei mišparų, šv. 
Valanda bus pirmaisiais mėne
sio penktadieniais. Šv. Teresė
lės pamaldos ir vasaros metu 
bus trečiadienių vakarais 7:30.

Vyks piknikan
Liepos 4 Marianapoly Įvyks

ta Marijonų lietuvių diena — 
piknikas. Bostoniečiai organi
zuoja atskirą stalą. Iš Bostono 
vyks autobusai, kuriems bilie- 
tus galima -gauti pas Brazaus- 
ką ir Ivaškienę, Lithuanian 
Forniture Co .

Aplankys šventovę
N. Anglijos lietuvių parapi

jų sodalietės liepos 7—B ren
gia ekskursiją i Aurisville, N.

Y., kur buvo nukankyti pir
mieji Amerikos apaštalai jėzu
itai. Autobusai liepos 7 d. 9 v. 
rytp išvyks nuo Park Sųuare. 
Kelionė ten ir atgal kainuoja 
5 dol. Norintieji gali vykti 
kartu su sodalietėm.

Tikybos pamokos
Paulistų vadovaujamas Ęa- 

talikiškos Informacijos Cent
ras, 9 Park St., Boston, vasa
ros laikui skelbia šią tvarka: 
pamokos pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 8 v. v., antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5:30 v. p. p., o nuo liepos 
24 dar antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 8 v. v.

niais valgiais ir gerais gėri
mais. Bus šokiai ir dainos. Vi
siems atvykusioms bus užtek
tinai džiaugsmo linksmai pra
leisti laiką. Kvieslys

ALB. BALTRŪNAS-BALTON M
Reikalų Vedėjas į

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 8

NOTARY PUBLIC S

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski š 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborins-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

[? lė gyvas diskusijas, čia aktv- 
| viai reiškėsi Klivečka. Remė-
Z: za, Šetikas, dr. Nemickas, P.

Gudas, J. Audėnas, Nemickie- 
nė, V. Alksninis, P. Ulėnas, A. 

■f"' ■ Reventas ir kit. Kai kurie tė- 
E v vai abejojo, ar toks Įsiregis- 
Ų travimas į Boy Scouts of Ame- 
1 rica nepakenks dirbti lietuvy-

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS 
METINIS 

PIKNIKAS 
įvyks

LIEPOS-JULY 8 DIENĄ .
JAMAICA POUSH NATIONAL HOME

108-11 SLTPHIN BOULEVARD, JAMAICA, L. L

Puiki vieta, geras privažiavimas. Iš Richmond Hill 
ir Woodhaven — tik vienas žingsnis

---------------------- Kelrodis važiuoti: ............................... 
Jamaica, 8th ar 6th Avė. traukiniu važiuoti iki Sut- 

phin Boulevardo.stoties. Iš ten galima eiti pėsčiomis (apie 
10 blokų), bet geriau važiuoti autobusu, kuris eina Sutphin 
Boulevardu. Važiuoti iki 108 Avė. (iki raudonų plytų di- 
---------------  dėlės šv. Juozapo bažnyčios). < ...............  
✓ Gražus parkas, puiki vieta šokti, geras orkestras, 

linksma nuotaika, šokiai iki 10-tos valandos nakties 
Puiki proga susitikti su pažįstamais bei draugais ir 

linksmai praleisti laiką.

VISI Į ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS PIKNIKĄ

Kviečia Angelų Karalienes parapijos klebonas 

ir Draugijos

MISS FORNITCRE 195S Hrinkta 
Chicagvje Dianne Danaher. Jos 
KapalHIuM vainikas — iš medžio.

REAL ESTATE

CAMBRIDGE, MASS.

Kun. P. Juškaitis, parapijos 
klebonas, buvo sunkiai susir
gęs ir paguldytas ligoninėje. 
Po operacijos, išbuvęs dvi sa
vaites ligoninėje, grąžo j na
mus ir palengva sveiksta.

Mokslo metę užbaigimo ak
tas parapijos mokykloje įvyko 
birželio 17. Brandos pažymėji
mus Įteikė vikaras kun. J. Pet
rauskas. Šiais metais gimnazi
ją baigė: P. Remeika^ M. Dau- 
kantaitė, A. Jutkins, E. Sama- 
lis, P. Calnan. J. Capezuto, E. 
Girdvainis, V. Janiūnas, R. 
Kittredge, R. Marrorco, J. Sni- 
netti, P. Stec, J. Walsh, M. 
Walsh, M. Jeskutis, D. Cento- 
la, J. Currier, K. Davanage, A. 
Dobrickaitė, M. Jurgeliūnaitė, 
L. Karbauskaitė, D. Narkevi
čiūtė, G. O’Zeary, T. Paliulytė, 
B. Rudgis, L Walsh.

Baigusieji šią mokyklą turi 
visada pasisekimą kolegijose 
ir universitetuose, nes yra ge
rai paruošti. Didelė baigusiųjų 
dalis stos Į aukštesniąsias mo
kyklas.

Pirmosios laidos abiturien
tai (1931 m.) šiemet mini si
dabrini jubiliejų. Ši mokykla 
buvo atidaryta 1926 m„ pirmo
ji lietuvių aukšt. mokykla Bo
stono vyskupijoje.

Lietuviu gegužinė ruošiama 
liepos 8, Romuvos parke, Bro- 

' cktone. Veiks bufetas su ska-

ISLAND PARK 
CATHOLIC ARE A

Modem House Suitable 2 Fa- 
mylies, 8 Rooms, 2 Baths.

14,500 GE 1-4184

RIVERDALE — 6116 Field- 
ston Rd., Bronx, 1 family at- 
tached house. Fieldstone rock 
foondation; brick and stucco. 
6 rooms and sun parlor with 
unattached garage. Near St. 
Margaret’s Church and schoool. 
Immediate occupancy. Phone 
YO 34639.

H. W. FEMALE

CLEANING W0MEN
to work 6 p. m. to 12 p. m. 
cleaning offices in large build- 
ings. Up 
A. M. Apply all week.

NATIONAL CLEANING

45. Apply 10

CONTRACTORS 
9 West 29th St. New 
City.

York

birželio

Lawrence, Mass.
(Atkelta iš 5 psl.) 

nas, fortepionu palydėjo Vyt. 
Vasyliūnas.

Sukaktuvininkui ypatingas 
dovanas Įteikė ponas ir ponia 
J. Flyn ir dr. P. Oskar.

Pobūviui pirmininkavo J. 
Jozokas, darbu prisidėjo E. 
Švenčionienė ir" V. Kaupinie- 
nė.

Motinu Arki broli ja
19 suruošė pobūvi graduan- 
tams. Pobūvio metu kalbėjo 
prel. Pr. Juras ir svečias kun. 
J. Jančius, MIC..

Kun. J. Jančius MIC, pava
duoja kun. A. Janiūną, išva
žiavusi atostogų.

šv. Elžbietos narių pobūvis 
Įvyko draugijos pirmininkės 
namuose — pas J. Stepulio- 
nienę.

Parapijos choras pradėjo 
vasaros atostogas. Metų bėgy
je chore dalyvavo: sopranai— 
St. Raznauskaitė, Iz. Zolubai- 
tė, ES. švenčionienė, Ir. Libey, 
F. Saslavičiūtė - Barry, M. Pi- 
lipienė, P. Penkus, E. Vasyliū- 
nienė, R. Vasyliunaitė, C. Ver- 
ville. Altai — Ona Songailai- 
tė, M. Songailaitė, J. Aridru- 
kaitytė, A. Malinauskaitė, G. 
Malinauskaitė, B. Jaskelienė 
(Zolubaitė), P. Goodwin.

Tenorai — J. Lisauskas, S. 
Sapka, J. Blaževičius, J. Lalis, 
P. Ulanavičius, J. temis, Dr. 
W. Libbey. Bosai — Jonas Va- 
liukonis, Jurgis Valiukonis, J. 
Strelčiūnas, prof. Al. Lešins- 
kas, J. Černiauskas. I. Slosek, 
J. Stakeliūnas, A Micevičius, 
A. Fife, J. Balčius.

Choristai dalyvavo bažnyti
niame giedojime ir Įvairiose 
parengimuose. Už jų nuošir
dų darbą lietuviškai dainai ir 
bažnytiniam giedojimui pagar
ba ir padėka. S. J.

William J. Drake-
Dragūnas

- - •

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Nervin
Alexander’s Nervi- 

A nė veikia nuo viso- 
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 

' kvaišimų ir skau-
\ dėjimų, rūpesčio ir
O, susikrimtimo, iste

rijos ir bemigės, 
išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykintų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieką kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
Broadway 

So. Boston 27, Mass.

tingumo,
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Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notarinių doku
mentų tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11. N. Y.

EVergreen 7-8247.
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^RADIJĄ Į LAISVE!

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

savininkas

Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

■ VYT. ĘELECKAS savininkas .

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki' 

marus, etc.
1183 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.


