
AR VAKARAM PRIARTINA LENKIJOS LIKIM U

Per dešimtmetį padėtis pasikeis: 
Sovietai .satelitus patys, paleis

Taip tikisi valstybės sekretorius J. F. Dūlias

ir joje

kaip žinią apie Eisenhowerio 
sutikimą priėmė pozicija te 
opozicija. Aišku, tai didelis, 
džiaugsmas republikouam ir 
snarlminimas „ demokratam.

Su ta pat diena spauda jau 
kalba apie būsimą Eisenhowe- 
rid vyriausybę po rinkimų. 
Skelbiama, kad iš jos 
trauksią dabartiniai

M
10 CENTŲ

laisvės komitetų

bū
doje. “Die Weltwoche” pabrė-

lenkai Poznanėje žuvo ne tik'
ke pasisakoma:

rie

MANEVRAI

Liepos 9 taip pat.
Sovietai laiko, kad lėktuvai 

buvo įskridę žvalgybos tiks-

tam.
Dėl šio galimo projekto laiš-

Kokią pamoką Vakarai turėtų 
pasidaryti iš Poznanės sukili
mo. Dvejopi lenkų balsai dėl 
Vakarų rolės Lenkijos likime.

• Nuo vėžio ligos Anglijoje 
buvo išgelbėti 250,000 ligonių 
operacijos būdu. Taip buvo 
pranešta Anglijos gydytojų są
jungos susirinkime.

PREZIDENTAS EISENHOWERIS sutiko būti vėl kandidato į prezidentus. Apie tai pirmas pa
skelbė republikoną senate lyderis W. F. Kn<m landas (dešinėj), jį lydi taip pat ats. J. W. 
Martin (kairėj) ir šen. L. Saltonstall (užpakaly)

• Japonijos inrtrrrolegtjB 
pranešė, kad liepos 11 Amerij 
ka turėjo susprogdihti didžiau
sią lig šiol vandenilio bombą 
prie Bikini, nes visame krašto 
pastebėti stiprūs atmosferai 
pasikeitimai, kurie kyla nX$ 
bombos susprogdinimo.

Jeigu dabai* kolektyvinė 
Kremliaus vadovybė nuspręstų 
panaikinti nelegalius inkorpo
ravimo aktus, tai būtų tam 
tikras žingsnis atitaisant dide-

GAVO RAKTĄ iš savo miesto St. Clair, MIcIl, VTiffi Smith. 
kuri golfo žaidynėse nugalėjo Amerikos vardu anglus ir 
prancūzus. '

Dėl Amerikos lėktuvu virš Lietuvos
SOVIETŲ KALTINI MUS TERITORIJOS PAŽEIDIM Ų AMERIKA ATMETĘ

ją pobtiką. Klausiamas 
pavergtųjų išlaisvinimą, Dul- || 
les pakartotinai tvirtino, kad 
jis tegali ateiti tik iš vidaus 
anapus geležinės uždangos. || 
Bet kurios pastangos iš Šalies 'J| 
padėtį pablogintų. Geriausiai.
ką Amerika gab padaryti, tai || 
rodyti savu gyvenimu laisvės 
švyturį pavergtiesiems... Čia | 
jis dar paneigė komunistų tvir- ; 
tinimą, kad Amerika prisidėjo J 
prie darbininkų bado demon
stracijos Poznanėje.
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Sulkovvskio, kuris anksčiau bu
vo Poznanėje profesorius, o 
dabar Amerikos Katalikų Uni
versitete. Savo rašte jis skel
bia, kad Poznanės sukilimas 
kenkia pradėtai satebtinių 
kraštų laipsniškai liberalizaci- 
jai. Tam kenkia taip pat Ame
rikos pakartoti išlaisvinimo 

; žodžiai. Kenkia ir susijęs su 
tuo senato svarstymas skirti 
tam tikras sumas rezistencijai 
Sovietų valdomų satelitų kraš
tuose, nes tai kelia Sovietų įta
rimą ir reiškia kišimąsi į vi
daus reikalus.

Prieš Sulkowskį pasisakė 
(NYT) Zygmunt Nagorski. Jr. 
Jis patenkintas Vakarų pa
reikšta simpatija. Pabrėžia, 
kad sukilimas yra padaras de
speracijos. kada žmogus eina 
į darbą ir žino, jog šeimą pa- — 
lieka badauti. Sukilimas reiš
kia įrodymą, jog totalizmas yra 
nesuderinamas su demokrati
jos laisvėm, ir jokia “liberali- 
zacija” neįmanoma.

Tai dviejų lenkų balsai.
Vienas reiškia mtsivyfimą \ ’S 

kova ir Vakarais; reiškia 
maždaug: nesikiškite į paverg
tųjų likimą, nes jūsų kišimasis t 
nieko nepadeda, tik gyvento
jam kenkia; jh pasidavęs iba- / 
zljai, kad savaime ateis “Ube- 
ralizacija”. Antras reiškia kų- 
vą, pasitikėjiną Vakarais tr 
tam pasitikėjimui išlaikyti km 
binimąsi, kaip už šiaudelio, nž , >* 
Vakarų bent simpatijų pareis- 
kimo. . _ jas

- . . Sovietų Sąjungos atstovas 32 minutes. lių). Išbuvo 1 vai. 20 min.
‘ t He- Liepos 5 d. 7.41 vai. r. Mask- Tą P»t dieną kitas dvimoto- 

■- vos laiku lėktuvas, vėl dvimo- ris bombonešis buvęs įskridęs, 
toris, skrido Bresto, Pinsko,

l. Karabau- 
įskridęs į 
teritoriją”

100 my-

kūrentą, na reikšdami džiaugs- Ldepos o u- v;
mnukad tosv^tot&sustitoč' P03" įteikė valstybės sekre- vos laiku lėktuvas,
š tiek, jog gali stoti i torim J.F. DuUesprot^toraš- toris, skrido Brest

tą Jame skelbiama, kad Baranovičių, Kauno 
fiepes 4 <L 8 vaL r. Maskvos eiaus keliu. Buvo 
laiku dviejų motorų vidutinis “Sovietų Sąjungos 
Amerikos bombonešis iš vaka- 150 kilometrų (api 
rų Vokietijos įskrido į rytų . *
Vokietiją ir Lenkiją ir pro Gar- ■ ,,
diną, Minską Vilnią Kauną NlXQnasAzij 
Karaliaučių (Kaliningradą) su- RolfiiAc Ii t

pasi- 
valst.

sekr. Dulles, apsaugos sekr. 
Wpsonaš, žemės ūkio Benso- 
nas, , prekybos Weeks. Tatai 
turės būti susiję ne" tik su 
žmonių, bet gal ir, su linijos

su-
Tatai * Vokietiją. Lėktuvas bu- 

cn. vo įskridęs 320 kilometrų (200
11“ vi 1\ ou

ir, su linijos myl«J) į “Sovietų Sąjungos te
išbuvo 1 vai.

Nixonas Azijoj apie 
Baltijos likimą

Viceprezidentas Nixonas grį
žo iš kelionės' po tolimuosius 
rytus. Ten jis stengėsi paro
dyti, kad saugiau tautom yra 
ne “neutralumas”, bet “kolek
tyvinis saugumas”. Kalbėda
mas Filipinuose sakė:

Palyginkite savo pastangas 
ir saugumą su likimu mažų 
tautų, kurios nebuvo sudarę su 
mumis savitarpio sąjungos. 
Jūs esate nepriklausomi. Bet 
ar nepriklausomos yra Latvi
ja, Estija ir Lietuva? Ar yra 
kokia laisvė rytų Vokietijoje, 
Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Ven
grijoj, Rumunijoj, Bulgarijoj ir 
.iJbanijoj?..

Valstybės sekretorius J. F. 
Dulles liepos 11 spaudai pa-( 
reiškė savo pažiūras apie įvy
kius Sovietų Sąjungoje.

TURI PALEISTI TAUTAS 
Iš NELAISVĖS

Dėl stalininio terorizmo, ku-. 
rį pasmerkė kom. partijos cen
tro komitetas, Du’les pastebė
jo: jei jų akys tikrai atviros, 
tai jie pamatys, kad smurtas 
ir teroras buvo įvestas ne tik 
Sovietų vidaus, bet ir užsienių 
politikoje. Ištisos tautos pa
vergtos. Jų paleidimas iš ne
laisvės tegali jas įtikinti, kad 
Stalino padarytos skriaudos 

lais, ir reikalauja nubausti yra atitaisomos ir tokia pob- 
“kaltininkus”.

Šu savo protestu Zarubinas 
išbuvo pas Dulles dešimt mi
nučių. Valstybės departamento 
spaudos atstovas pareiškė , 
spaudai, kad departamentas 
apie įvykius neturi jokių žinių.

AMERIKOS ATSAKYMAS
Kai valstybės departamen

tas per apsaugos departamen
tą kreipėsi į Amerikos karinių 
jėgų vadovybę Europoje, iš 
Wiesbadeno, kur yra Amerikos 
aviacijos centras, gavo atsaky
mą:

“Jokis lėktuvas iš Jungtinių 
Valstybių aviacijos Europoje 
nepažeidė Sovietų ar satelitų 
teritorijos”.

tika nepasikartos.
Tik įvedant demokratines in

stitucijas bus garantija, kad 
-despotizmas nebegrįš.
KĄ AMERIKA GALI PADĖTI

Klausiamas Dulles kartojo 
tikįs, kad Sovietai patys paleis 
savu noru satelitus iš nelais
vės, ir atstatys jų nepriklau
somybes, vykdydami savo nau-

‘LIBERALIZMAS’ Iš VLĮAU3 J
Dulles pasisakė tikįs, kad ; J 

“liberalizmo jėgos” veikia ir Z" 
stiprėja pačioje Sovietų Sąjun- 
goję. Jos nesustabdomos. Jos -į 
padarys įtakos ne tik viduje, 
bet ir Sovietų užsienių politi- ,|| 
koje. Tai nėra, —sakė Dulles,' 
— šių ar kitų metų reikalas, 
bet aš tikiu, kad kitą pokario į 
dešimtmetį tos jėgos paims vir
šų, ir mes galime tikrai tikėtis 1 
pasikeitimų tarptautinėje sce
noje. 3

Pabaltiečiai pasisako dėl satelity
Baltijos

pirmininkai — estų A. Peran- 
di, latvių A. Blodnieks, betu
riu V. Sidzikauskas — pa- 
skelbdino “N. Y. Times” laiš
ką dėl Baltijos valstybių padė
ties. Laiške primenama žinia, 
iš Suomijos spaudos kilusi ir. 
perbėgusi visą Europos spau
dą, apie Baltijos valstybių ga
limą išjungimą iš Sovietų Są
jungos ir prilyginimą sateli-

NEŽINIA, KADA CHRUŠ
ČIOVAS NEGIRTAS

Estijos, Latvijos ir Lietu- Tik dabar išaiškėjo, kad gen. 
vos gyventojam tai reikštų tik 
Sovietų viešpatavimo formos 
pakitimą. Jų atstovai laisvaja
me pasaulyje nepaliaus dėl to 
kovoję prieš sovietinį imperia- 
bzmą, iki nepriklausomybė bus 
atstatyta.

Tai pirmas pabaltiečių įstai
gų viešas atsiliepimas dėl to 
galimo Baltijos valstybių “su- 
satelitinimo”.

AŠ IŠKELIAUJU SU MAMA...
Anglijoje 48 metų mūrinin

kas Mercer paliko raštelį: “Aš 
iškeliauju su mama — sudiev”. 
Raštelį rado jo dukterys, bet 
rado taip pat tėvą ir motiną 

lį tarptautinį nusikaltimą, abudu be sąmonės. Ligoninėje 
įvykdytą Sovietų Sąjungos, 
vadovaujant Stalinui.

Sovietai iš to laimėtų tiek, 
kad jiem sumažėtų kaltinimai 
dėl jų kolonializmo; jie tuo pa
ruoštų sau galimybes gauti 
tris papildomus balsus Jungt. 
Tautose; susidarytų palankią 
psichologinę atmosferą laisva
jame pasaulyje.

abu atgaivino. Pasirodė, Mer- 
cer buvo davęs stiprią dozę 
miego miltelių savo žmonai, 
kurią ligino dvejus metus vė
žiu sergančią. Dabar jam trū
ko viltis, kad ji pagis, ir buvo 
ryžęsis palengvinti jos kan
čias ir sykiu su ja “iškeliauti". 
Žmona liko ligoninėje, o jį pa
ėmė j .kalėjimą. Teismas atsi
žvelgė į desperaciją, ir skyrė 
trejus metus kalėjimo lygtinai.NAUJI NUSIKALTĖLIAI 

VAIKO PAGROBIMO BYLOJ
Žinių apie Weinbergerių pa

grobtą vaiką — jokių. Pikta
darys neatsiliepė. Išaiškėjo tik, 
kad telefonu Weinbergeriam 
buvo skambinęs ne grobikas, 
bet kiti du nenaudėliai, kurie 
norėjo , išgauti pažadėtą atly
ginimą. Jie stumti. Gresia jiem 
po 25 metus kalėjimo. Pagal 
įstatymus po 7 dienų nuo nu
sikaltimo, bylą perima FBI.

• Du laivai susidūrė Atlan
te 450 mylių nuo Bostono dėl 
tirštų miglų. Vienas buvo Pa
namos, kitas Italijos. Panamos 
laivas nuskendo. Įgula buvo 
paimta italų prekinio laivo.

Twiningo priėmime Maskvoje 
partijos bosas Chruščiovas nu
sigėrė ir iškoliojo Amerikos ir 
kitų valstybių bei satelitų avia
cijos atstovus. Už jį atsiprašė 
kiti, aiškindami, kad vodka 
kalta. Pernai Jugoslavijoje 
Chruščiovą įnešė jau nešte į 
automobilį. (Gal ims aiškinti, 
kad ir Staliną koliodamas 
vęs girtas).

ATMETĖ SOVIETŲ 
PROTESTU

Vokietijos vyriausybė atme
tė Sovietų protestą, kad Vo
kietija nevykdanti pasižadėji
mų ir negrąžinanti Sovietų pi
liečių.

• Prancūzija nori pakelti 
pajamų mokesčius 10'.;. Pa
kelti yra jau tabako mokesčiai. 
Tie mokesčiai turi duoti papil
domai 285 milijonus dol„ ku- 

reikalingi karui Alžire.

Graikijoje ve! že
mės drebėjimas

Graikijoje Egėjaus jūros sa
las liepos 9 ištiko žemės drebė
jimas. Blogiau^ią bųvo Theros c 
saloje, kuri yra 12-3 mylių dy- * 
ožio, bet turi 10,000 gyventojų. 
Ją nusiaubė žemės drebėjimas, 
išsiveržusi ugniakalnio lava, 
sukilusios jūros bangos. Pri- 
skaitoma žuvusių 54, dingusių 
20, sužeistų 10. Namų sugriau
ta 2000. Theroje 60'c gyven
tojų ūko benamiai.

Amerikos ir Anglijos pasiū
lytos globos graikai atsisakė. 
Paaiškino, kad išsiversią sa
vom atsargom. Manoma, kad 
graikai nenorėjo imti iš Angli
jos, kuri skriaudžia graikus 
Kipre, o Amerika toleruoja tas 
skriaudas. Tokia yra graikuo
se nuomonė.

APIE ANKSTESNIUS 
PROTESTUS TYLĖJO

Tik dabar paskelbta, kad So
vietai buvo protestavę prieš 
Amerikos lėktuvus, įskridusius 
į Sovietų Sąjungos teritoriją 
balandžio 5, 12, 15, 18. Tai 
buvo padaryta iš Aliaskos ba
zių. Bet apie tai nebuvo skel
biama. Manoma, dėl to, kad* 
buvo laukiama gen. Twiningo ~~ 
ke'ionės į Maskvos aviacijos 
šventę.

Balsai dėl Lenkijos darbinin
kų sukilimo Poznanėje dar ne
nutilo. Tarp jų dėmesio verti 
tie, kurie rodo, ar Vakarai ko
kių išvadų savo darbam pasi
darė ar tik džiaugsmo, kad ko
munizmas viduje laikosi ant 
silpnų kojų. Ar Vakarai, pa
siūlę Lenkijai duonos, pareiš
kę užtarimo sukilėliam, simpa
tijas nukentėjusiem.' yra pa
reigą atlikę ir “Poznanės bylą 
uždarę"?

Tokius klausimus randam iš
keltus šveicarų spaudoje, ku
rioje laisvės principai yra gy-

Amerikiečiu bai
mes epidemija

Lenkijos komunistų spauda 
dabar skelbia, kad Poznanės vesni nei kitoje Europos spau- 
įvykius buvo sukurstę Ameri
kos agentai. Eilė jų buvę su- žia, kad 
imti dar prieš sukilimą su T 
amerikoniškais doleriais. Tą už savo šeimas. Jie demonstra- 
pat skelbia ir rytų Vokietijos vo solidarumą už visų Vakarų 
komunistų vadai. Esą rytų Vo
kietijoje suimti 137 amerikie
čių agentai po to, kai vienas 
vokietis parbėgęs į rytus su 
nedegamąja spinta, išvogta iš 
Amerikos žvalgybos centro 
Vokietijoje. Toje spintoje bu
vusi kartoteka ir kitų doku
mentų. Amerikiečių kariuome
nė Vokietijoje |>askelbė, kad 
istorija apie spintą išgalvota.

iiiteresą, kaip ir 1953 rytų Vo
kietija. O ką Vakarai padarė 
šitam solidarumo reikalui? — 
teiraujas laikraštis. Primena, 
kad prezidentas Eisenhoweris 
mandagiai, pastebėjęs Ženevos 
konferencijoje 1955, kad eilei 
rytų Europos valstybių tebėra 
atimtos nepriklausomybes. Pa
saulis tada laukė užėmęs kva
pą. kas bus toliau. Bet Bulga-

Asnerflua tankas Briketu kvantų

ninas atšovė, kad tai “jų vi
daus reikalas”, ir viskas buvo 
baigta. “Nieko daugiau nebuvo 
padaryta pavergtosios Euro
pos reikalui”.

Laikraštis mano, kad Vaka
rai, priešingai, savo pačių ini
ciatyva susidarė puikią “ko
egzistencijos”, “stalinizmo be 
Stalino” iliuziją. Iliuzija vedė į 
diplomatinius santykius, turiz
mą. fantastinius receptus At
lanto paktui ir t.t.

Tie visi receptai, — sako 
laikraštis, — nepriartino Len
kijai laisvės. Bet kiekvienas iš 
tų receptų artina Vakaram 
Lenkijos likimą...

Laikraštis abejoja, kad Va
karai pasidarytų išvadas...

Su kartumu baigia vedamą
jį ir Die Tat”. Girdi. Vakarų 
galybės. įsitaisiusios “koegzis
tencijos” fotelyje, gal nejau
kiai jausis, girdėdamos mirš
tančiųjų balsus iš Poznanės... 
Tačiau laikraštis nurodo, kokią 
išvadą Vakarai galėtų pasida
ryti. Esą 
kiekviena Vtikarų vyriausybė 
turės kelti sau klausimą, ar 
kuklią prezidento Eisenhowe- 
rio užuominą apie rytų Euro
pos padėtį Ženevos konferen
cijoje 1955 vasarą nereiktų iš
kelti iš naujo ir daug energin
giau. Rusija norinti ir esanti 
reikalinga susipratimo, tarp
tautinio atoslūgio. Jei negali 
mokėti Vokietijos kainos, turė
tų už tai mokėti bent mažiau
sia rytų Europos kainą.

Tokioje atmosferoje supran
tami dvejopi lenkų balsai. Vie
nas gana keistas, pasirodęs 
"N. Y. Times”, prof. Joseph



PIRMYN, VERGAI... (2)

Kovos tvarka žygiuoja partizanai
Kingiri stovykloje streikas 

buvo krauju užlietas, “tvar
ka” atstatyta, tvoros vėl at
skyrė vieną lagerio dalį nuo 
kitos.
' Kaliniam, kai jie grįžo iš 
darbo, buvo paskelbta, kad 
j tuos, kurie artinsis prie tvo
rų, bus be jokio įspėjimo šau
doma iš kulkosvaidžių sargy
bų bokštuose.

Tokiu gąsdinimu lagerio va
dovybė ‘ norėjo užkirsti kelią 
naujam sukilimui.

..... Valandą po to jau nusilei- 
do stovykloje sutemos. Staiga 

. moterų skyriuje nuskambėjo truko 40 dienų, ligi birželio 26. 
ukrainiečių kovos daina: “Ko- Tuo metu ukrainiečiai pa- 
vos tvarka žygiuoja partiza- skleidė lagery tūkstančius la
pai...” Iš abiejų pusių pasipy- ^pelių. Iš butelių jie pagamino

7 *' tvorų. Buvo
vaizdas. Iš' sargybos

į supoškėjo kulkosvai- 
Lagerio plotą nušvietė 
įsios raketos. Užtvaros

buvo nugriautos.
' Kalinių laimėjimas truko 
neilgai. Į lagerį atvyko vėl

daliniai, ir pasikartojo 
tai, kas buvo gegužės 6 ir 7.

----100 vyrų

Ukrainietes moterys pakeltom 
galvom miršta nuo tanky

ir moterų. Tačiau likusieji ne
pasidavė. Gegužės 20
streiko komitetas perdavė la
gerio vadovybei reikalavimą, 
kad kariuomenė būtų paša
linta iš lagerio ribų. Trečią 
valandą popiet reikalavimas 
buvo įvykdytas.

Ir šiuo kartu MVD kareiviai 
išsigabeno užmuštuosius ir su
žeistuosius. ’

Prasidėjo derybos, kurios

Tuo metu ukrainiečiai pa

lė žmonės
baisus vai

džiai.

tuojau

Buvo

skiria nuo 
nių.

RBO, filmų žvalgi- 
»jusi šviesti, nesi- 
savo tamsių aki-

SAVINGS

“granatas” — pripildę bute
lius iš sanitarijos skyriaus pa
imtų chemikalų. Jie pastate 
barikadas ir globojo sužeistuo
sius. Vyrai . gaminosi šaltuo
sius ginklus iš geležinių virbų, 
kuriais buvo apkalti langai ir 
kitokių geležgalių. Laukė įsa-

kymo. Birželio 18 
veikė jau trumpųjų bangų 
siųstuvas, kurį kaliniai pasi
gamino patys.

Vėliau mes patyrėme, kad 
pranešimai buvo girdimi Al
ma Ata ir Karagandos lage
riuose.

Tuo tarpu lagerį apsupo ke
li batalijonai sovietų kareivių, 
sutraukti iš kelių-artimiausių 
miestų. Kelis kartus per die
ną viršum mūsų galvų pra
skrisdavo MVD lėktuvai, Die
ną ir naktį kalinių sargybos 
budėjo — vyrai ii- moterys. 
Birželio 24 gen. Byčkovas ka
liniam paskelbė, ultimatumą: 
jie turį pasiduoti ir visi išeiti 
iš lagerio. Kaliniai atsakė:

“Mes neisime nė žingsnio iš 
lagerio, kol neatvyks partijos 
centro komiteto atstovas”.

Birželio 26 apie 3 vai. naktį

Turtingiausias kandidatas į prezidentus
DIENOS VEIDAI

Kai H. Trumanas grįžo iš 
kelionės po Europą, korespon
dentai mėgino jį išprovokuoti: 
katrą kandidatą jis palaiko į 
prezidentus — Stevensoną ar 
Harrimaną. Trumanas tepa
sakė, kad jam abudu bran
gūs. ..

kus ir šovė kiekvieną, kurį su
tiko. ,

Į . - ■ . „
Kruvina egzekucija truko 

nuo 3 valandos nakties iki 8 
su puse ryto. Žuvo daugiau 
kaip 700 moterų ir vyrų.

Apie’ 9 vai. tuos, kurie liko 
gyvi, išvarė iš lagerio ir pra
dėjo “rūšiuoti”. 1600 vyrų tuo
jau išgabeno į geležinkelio sto
tį ir išvežė į Kolymą. Moteris, 
kurios sutiko dirbti, kitą die
ną grąžino į lagerį.

Apie 600 moterų ukrainie
čių atsisakė ir buvo išgaben
tos drauge su vyrais į Koly- 
mą, kuri vadinama mirties la
geriu.

Visus streiko komiteto na
rius suėmė. Jų likimas nežino
mas.

Tai-vienas iŠ kruvinų vaiz
dų, kurie sprogdina sovietinį 

kito ritosi per gyvąją užtvarą, kalėjimo režimą. Vergų suki- 
Motorų ūžimas * sumišo su limai vykdo didįjį išlaisvini- 

mirštančiųjų šauksmais. Tuo- mo žygį ir... gelbsti Vakarus 
jau kareiviai įsiveržė į bara-

staiga įsiveržė | lagerį-7 tan
kai tipo “T 73*’. Prieš juos 
puolėsi vyrai ir moterys. Byč- 
kovas įsakė 1600 kareivių, 
ginkluotų automatiškais gink
lais ir kulkosvaidžiais pulti 
kalinius. Jiem buvo atsakyta 
akmenim ir 'buteliais. Tankai 
riedėjo pilnu greičiui Prieš 
juos
staiga išėjo' eilė 500 ukrainie
čių moterų, viena kitą už ran
kų susikabinusios. Jų galvos 
visų buvo pakritęs. Mums už
ėmė kvapą. Pagalvojom, kad 
tankai sustos prieš šią gyvąją 
sieną. Bet ne, tankai nesulė
tino nė greičio, ir vienas šalia

nuo vergijos grėsmės.

KAS KUO RŪPINASI

jų vamzdžių, iš draudimo, iš 
lėktuvų bendrovės, iš pieno 
bendrovės ir iš “real estate”. 
Visur jis turi akcijų.

Kapitalus jis paveldėjo iš 
tėvų. Jo tėvas, bankininkas ir 
geležinkelių statytojas, mirda
mas paliko apielOO milijonų.' 
Jie teko motinai. Bet kai po 
23 metų ir ji mirė, turtai bu
vo padalyti dviem sūnum ir 
trim dukterim. Tekusią sau 
dalį Averell Harrimanas pa
pildė savom pastangom. Ži
nia, kaip sunkiaisiais 1932 
metais, tapęs geležinkelių

Jeigu brangumą matuotum 
“amerikoniškai” — pinigais, 
tai brangesnis yra Averell 
Harrimanas, jis brangiausias 
iš visų kandidatų į preziden
tus, nes jo turtai siekia apie 
50 milijonų. Jis nėra toks 
“brangus” kaip Rockefelleris,
Fordo šeima, Du Ponts, bet bendrovės direktorium, Harri- 
jis brangiausias tik iš tų, ku- manas prie geležinkelio bilie- 
rie nori ar norėjo būti prezi
dentais.

Harrimano pajamos plaukia 
jam iš banko, iš geležinkelių 
bendrovės, iš natūralinių du-

COMPOUNDED SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY

l>e|Mxs_its nriade <>n or before July 16th vvilJ 
• iravv intci ėst from Jtily Ist if left until 
the en<l of the interest period.

THE

SAVINGS BANK
Incorporated 1860

13S RROADWAY at REI>FOP.P AVĖ.
539 Easb-rn Parkwriy at Nosrtrand Avinti* 

Your Dopo^its jn This Rank Are Fully Invured 
I'p to $10.000.

Mt-rnber Fcderal liepvsit Insurance Corporation

to davė ir pietus už 30 cn. 
Kad tik išlaikytų konkurenci
ją su autobusais.

Harrimanas mėgino biznį 
padaryti ir su Sovietais. Bet 
tai buvo iš tų biznių, kuriuos 
Harrimanas prakišo. Jis pa
darė sutartį su Sovietais 1920 
eksploatuoti Kaukaze manga- 
nezijų. Bet tuo pačiu metu 
Sovietai padarė sutartį ir su 
Vokietijos kompanija, daug 
palankesnę vokiečiam. Harri- 
manui biznis neapsimokėjo, ir 
po kelių metų darbą nutrau
kė.

Iš ekonominio gyvenimo į . 
politiką įsitraukė Harrimaną 
prezidentas Rooseveltas. Jį 
paskyrė ir Amerikos atstovu 
Maskvoje.

Kai pakilo į gubernatorius, 
atsirado noras kilti ir į prezi
dentus. Politikoje dalyvauti 
gali, nes pinigų pakankamai 
duoda visokios akcijos. O ir 
gubernatoriaus alga yra lygi . 
50,000 dol. metam. Tačiau, sa
koma. kad su savim jis pinigų 
neturįs. Dažnai skolinąsis ni
kelį, kai reikia šokolado gaba
liuką iš automato nusipirkti.

Amerikos akcininkai
Amerikos akcinėse bendro

vėse dabar dalyvauja apie 8 
milijonai amerikiečių. Prieš 4 
metus buvo 6.5 mil. Pagal 
New Yorko biržos surinktas 
žinias, daugiau kaip pusė vi
sų akcijų yra moterų ranko
se. Vidutiniška akcininke per 
metus turi 6,000 dol. pajamų.

Vokietijos šoferiai
Taksi automobiliuose įtaisy

toj ašarinės bombos užpakali
nėje dalyje. Kai tik šoferiui 
yra pavojus, jis ranka ar koja 
paliečia spaustuką, ir per se
kundę automobilis pilnas bal
tai melsvų dujų, kurios už
puoliką priverčia sprukti iš 
automobilio. (Sykiu su dujom 
automatiškai, ima kaukti ir 
aliarmo signalas. Išradimą su
galvojęs Diųsseldorfo šoferis 
Remaikat,. kuris pats sykį bu
vo keleivio užpultas.

Švedijos nauja liga
Pastebėta, kad Švedijoje as

besto fabrikuose darbininkai 
suserga liga, kuri ir vadinama 
asbestozė. Asbesto dulkės atsi
liepia kvėpavimo organam, li
gonis naktim ima .sausai 
sėti, per anksti vakarais 
junta nuovargį.

Prancūzijos karas
Prancūzijos karas Alžirc 

pereitais metais atsiėjęs apie 
100 milijardų frankų (arti 300 
mil. dol.); dabar skaičiuoja
ma. kad kasdien išeina po vie
ną milijardą frankų (po tris 
milijonus dol).

Sovietų Stalinas
Maskvos automobilių fabri

kas, kuris vadinosi iki šiol Sta
lino vardu, dabar pakrikštytas 
jau Lichačiovo vardu. Mat 
prieš 25 metus Lichačiovas 
buvo šio fabriko vedėjas.

Literaturnaja gazeta reika
lauja reabilituoti Stalino nu- 
smerktus rašytojus — Jasens- 
kį. kuris buvo kaltinamas šni-

pinėjimu Lenkijai, Kolcovą, 
Kiršoną, Babelį ir kt.

Anglijos nusiginklavimas
Angiai karo reikalam, suma

žino 50.5 mil. svarų, bet sako, 
kad saugumas nuo to nieko 
nenukentės. 0 kad taip visai 
nubraukus, gal irgi nenuken
tėtų?

GERAIS DRAUGAIS virto buldogas ir nuo medžio nukritusi ir 
prijaukinta voveraitė Albany, N. Y.

AŠ NEGALIU UŽMIGTI: GALVOJU IR GALVOJU

ko- 
pa-

Komunistus, eilinius ar tik 
komunistų sukvailintus sim- 
patikus, 1 ' 
Chruščiovo kalba apie Staliną. 
Komunistų vadai, skaityda- 
miesi su masėje kilusiu sumi
šimu, turėjo paskelbti savo 
abejojimus, ar Chruščiovas 
teisingai pasielgė Staliną kri
tikuodamas; ' ir net i: prikišo 
jam, kodėl taip ilgai tylėjo. 
Buvo įdomu stebėti, kaip atsi
lieps mūsų komunistai — ne 
tiek bosai, kurie klausė ir 
klausys Maskvos, kiek eiliniai 
jų suklaidinti simpatikai. 
Laisvė liepos 6 prisipažino:

“N. Chruščiovo kalba apie 
asmenybės kultą, iškelianti J. 
Stalino klaidas, sukrėtė nema
ža mūsų žmonių.

Viena moteris sako:
— Aš negaliu užmigti; aš 

galvoju ir galvoju, klausdama 
savęs, argi taip galėjo būti?

Kitas geras laisvietis (iš' 
Middletown, Conn.) sako:

— Galėjo Chruščiovas Sta
liną kritikuoti — bet, man ro
dosi, jis per aštriai jį kriti-

SPAUDA

labai pritrenkė kuoja. Kam taip aštriai?!
Viena skaitytoja šitaip sta

to klausimą:
— Ar jūs manote, kad da

bar Tarybų Sąjungon nebus 
grąžintas kapitalizmas?

Veikėjas iš Worcesterio (J.
S.) primena:

— Mane visas šis dalykas 
(Chruščiovo kalba apie Stali
ną) sukrėtė. Daug mūsų žmo
nių nenori tikėti tuo, ką 
Chruščiovas iškėlė...

Ką gi begalima į tai atsa
kyti? Kaip atsakyti? Pagaliau, 
trumpai negi galima viską iš
aiškinti. kadangi reikalas yra 
labai platus, klausimai 
gilūs.

Aš jiems atsakinėjau 
daug taip:

—t Chruščiovo kalba

masę nuraminti. O bemėgin
dami nuraminti įsipainioja į 
naują bėdą. Tik spėjo “Lais
vė” paaiškinti apie kritikos 
laisvę, jau tuojau turės skelb
ti, kad dabartinių sovietinių 
vadų kritikuoti jau nevalia. 
Tada skaitytojas turės vėl ne
migti ir galvoti, ar jau Tary
bų Sąjunga, anot “Laisvės”, 
tokia netvirta, kad “išsikriti- 
kuoti” uždraudė...

Ocmeio.

labai

maž-

apie 
asmenybės kulto žalą, apie J. 
Stalino padarytus gerus ir ne
gerus darbus, mus sukrėtė ne
mažiau kaip jus. Daugiau: 
Chruščiovo kalba apie J. Sta
lino klaidas sukrėtė viso pa
saulio marksistus, nežiūrint, 
kur jie begyventų. Dėl to 
šiandien ir vyksta visame pa
saulyje plačios ir gilios disku
sijos... Tik dėl to. kad socia
listinė šalis (TS) tokia tvirta, 
ji gali be jokios baimės savo 
padarytas klaidas atidengti, 
išanalizuoti, išsikritikuoti”...

Taip paaiškino lietuviškų

^OUTHKSiPMMCS
SANBYBEACH 

FRESHNKFERPOOL 
BOATING 

PICNIC GROVES 
? AMBSEMENTS 
REFRESHMENTS

• Bemard Barneli, 85 metų, 
(lenkių - Amerikos prezidentų 
patarėjas, dabar Londone lan
kė savo bičiulį Churchillį.

• Prancūzijos LB krašto 
valdyba birželio 17 — 18 d.d. 
Paryžiuje sukvietė apylinkių 
bei atstovų suvažiavimą. Per
siorganizavus šalpos Draugi
jai į bendruomenę, tai pirma
sis toks platesnio masto apy
linkių atstovų pasitarimas.

. Buvo atlaikytos pamaldos už komunistų bosas. 
Sibire kenčiančius bei miru
sius. Posėdžiuose aptarti ir iš
siaiškinti svarbiausieji Pran
cūzijos lietuvių gyvenimo rei
kalai.

Visai suprantamas komuni
stinės masės sumišimas. Bet 
teisingai ir bosai prisipažino, 
kad sukrėtimas jiem nema
žesnis, nes jiem dabar reikia

OPEN EYERv'ĄFTEWW 
ANO EVENING

REDUCED RATES 
FOR GROUPS

KONIGIN INSTITUTE 
■■Where a little extra help makes 

regular school a pleasure” 
Day and Evening Courses tn 

Remedi.nl re.iding 
Elementary and 
h'gh jchool subjects 
Engiish for new American* 

“repare yCur child for a successful 
chool year by enrolltng him »n a 

summer course. 
32-50 86th Street

(Just north of Northern Bfvd.)

.. - =

LIETUVIU SUSIARTINIMO ŠVENTĖ
LIEPOS 22 D.

N. P. SESERŲ SODYBOJE,

■ ' PUTNAM, CONN.

11:00 vai. Mišios ir procesija
12:30 Pietūs ir pikniko pramogos

Visais keliais liepos 22 dieną vykstam j Putnam, Conn.!

PIKNIKAS
4:30 Šimto mergaičių atliekama programa 
5:30 Jaunimo šokiai „

Svcntovf Putliame. N. P. Seserų sodyboje

Remedi.nl


4 darbininkas 1956 m. liepos 13 d. Nr. 50

VISI Į PRANCIŠKONŲ
RENGIAMĄ

Vvaterburio Šv. Juozapo parapijos choras. v?, d. prof. A. J. Aleksis. dainuos piknike

KENNEBUNKPORT, MAINE

Sekmadienį, Liepos-July 15 d.
Šiemet tą dieną bus kartu ir 25 metų sukaktis (jubiliejus) kaip atkurta musų Provin

cija ir naujo pranciškono kun. T. Liudviko Vėželio, O.F.M., primicijos.

PROGRAMA:

9:00 vai. — Primicijų Mišios

11:00 vai. — Iškilmingos Jubiliejaus Mišios Liurdo 
grotoje. Laiko T. Provincijolas Jurgis Gailiušis. 
Pamokslą sako buvęs provincijolas T. Benedik
tas Bagdonas.

12:00 vai. — Pietūs

3:00 vai. — Meninė programa:
Tautiniai šokiai — išpildo mūsų vasaros stovyk
los berniukai, vad. Onos Ivaškienės.
Dainos — atlieka Waterburio Šv. Juozapo pa
rapijos choras, vad. prof. Aleksiui. • 
Po programos šokiai.

Visus kviečiame dalyvauti musų džiaugsmo šventė
je, gauti primicijų palaiminimą, pasimaudyti Atlan
to bangose, paragauti gardžių valgių ir gėrimų, at
sigaivinti garsiojo atostogų krašto aplinkoje, pasi
matyti su senais pažįstamais, bičiuliais ir Tėvais 
Pranciškonais, jų didžioje šventėje.



Jau antrą valandą didžiulė

P. J.

Įnešamos vėliavos.

O AOIM i N KAS

imu smili- •
ATEITIES aUminfatracijoj 
ir įm.« platintoju.*.

Kaina « dol.

vaišes
vaišių

liepos 
Dauž- 
tauti-

Vytaulo Augustino 
Lietuvon Vaizdų Albumas

yr;» ccriauM.-i <l*»van;i visokiomis 
progomis. Albumo vataiat kalba apie 
Lietuva viaioms suprantama kalt*. 
to.k'1 jis tinka visiems, kas koki* 
kalba liekalbety.
Kiekvienam verta Aj graZų lentinį pa- 

Ciani jsigvti ir kitam dovanoti.
Išleido ATEITIS. NVilioughby į

Avė. Rvooklyn 21. N. Y.

J. Daųžvardicnė pakviečia
St. Barzdnką, IJrtiivių Bru-

jie. ir sugriaudžia ir paskui ty
liai įveda į J. Gruodžio — Op, 
op. Dainuoja visas jungtinis 
choras. Po šios dainos — M.

, Petrausko — Motuš, motuše ir 
pabaigai J. Žilevičiaus — Lais-

‘ ves daina. Fanfarai gaudžia 
galingai, ir choras stiprėja vis

‘ didesne jėga. Baigus pirmąjį 
posmą, minia neišlaiko, prade
da audringai ploti. Bet fanfa
rai toliau gaudžia, toliau dar 
didesne jėga veržiasi choro dai
na. Kai dirigentas baigęs nu
leidžia rankas — prasideda 
triukšmingos ovacijos.

Minia šaukia, ploja, rodos, 
Coliseumo sienos neatlaikys.

Kviečia kartoti, bet garsia
kalbiuose suskamba pranešėjos 
žodžiai: Dainų šventė baigta.

Paskutinį žodį taria Juozas 
Kreivėnas, Šventės Komiteto 
sekretorius. Šventė baigta, bet 
ji tik pirmoji. Jos pasisekimas 
rodo, kad reikia rengti greit 
kitą šventę.

Šiai būsimai šventei ir per
duodama dabartinės šventės 
dirigento lazdelė.

Joje yra įkalta “Chicago 
1956”. Kai vėl bus nauja Dai
nų šventė kitur, vėl įrašys vie-. 
tovę ir metus.

Ši lazdelė perduodama gar
bės dirigentui, pirmosios dainų 
šventės .rengėjui prof. Juozui 
Žilevičiui.

Fanfarai sugrojo maršus, iš
nešamos vėliavos. Viskas baig
ta. Reikia tik skirstytis. Žmo
nės dar būriuojasi gatvėse, 
šnekučiuojasi, dalinasi įspū-

. džiais. O jie dideli.

• Paskaitą apie lietuvių 
kultūrą Muencheno radiofo
ne, Vokietijoje, liepos 3 skaitė 
dy. V. Jungfer, buvęs profeso
rius Kauno V. D. Universitete.

e Tėvų jėzuitų koplyčioje 
birželio 27 T. Vaišnys atlaikė 
mišias už mirusius Lietuvos 
diplomatus ir už gyvuosius, d 
taip pat ir už visų, dirbančių
jų Lietuvai, vienybę. Mišių 
klausė jėzuitų provinciolas T. 
B. Krištanavičius, mm. St. Lo
zoraitis su žmona, konsulas P.* 
Daužvardis su žmona, dakta- a 
rai S. ir M. Budriai,, L Vana- 
gaitienė, O. Zailskienė ir kt. 1 
Po pamaldų vienuolyne buvo 
vaišės. Vietos laikraštis South- .'Į 
town Economist aprašė 
ir pamaldas ir įdėjo 
nuotrauką.
• Min. St. Lozoraitis

2, lydimas konsulo P. 
vardžio, Chicagos liet 
nėse kapinėse padėjo vainiką ,.|||| 
prie buv. Lietuvos respublikos įį. 
prezidento dr. K. Griniaus ur- 
nos. - '

• Ateitininkų stovyklai Ita- ’:S 
Ii joje aukojo: Putnamo moks- 
leivių ateitininkių kuopa 5 - 
dol., V. S. — 20 dol., Mokslei- gjį 
vių Ateitininkų Sąjungos Cen-
tro Valdyba — 50, kun. V. . ||| 
Martinkus — 10, Waterburio ■ ''3$.
sendraugių skyrius — 30 dol., r?
K. Keblys — 3 dol. f

Visiems aukojusiems Fede- įįt
racijos Vaizba nuoširdžiai , 
dėkoja, kartu prašo ir kitus 
ateitininkus bei ateitininkiš- 
kus vienetus bent maža auka 
paremti Europos ateitininkų žį 
stovyklą.

• “Ateities” administracija '-S 
prašo visus savp skaitytojus,. .,.^ 
pakeitus adresą, tuoj praneš
ti administracijai. Ypač daug - į 
studentų keičia gyvenamas J., 
vietas nuo naujų mokslo me-

•'tų pradžios. Kad nesusitruk- ■ 
dytų naujo “Ateities” nume
rio išsiuntimas bei gavimas, . 
prašom naują adresą tuojau 
siųsti administracijai — 916 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.
• Jaunimo stovykla Vokie- 5: 

tijoje ruošiama rugpjūčio 15
— 26 d.d. Huettenfelde. Va- 
sario 16 gimnazijos patalpose.
Kartu bus ir visuomeniniai 
kursai. Kviečiamas Europos 
jaunimas nuo 16 iki 25 m. 
amžiaus. Stovyklą rengia LB 
Vokietijos krašto Valdyba, ap
mokės stovyklautojų išlaiky- 
mą. padengs 75'< kelionės iš
laidų ir padės parūpinti vizas.

• Pabaltiečių studentų su
važiavimas Vokietijoje įvyksta r 
liepos 30 iki rugpiūčio 2 d.
netoli Borinos. Paskaitos nū- f f 
matytos apie Pabaltijo valsty
bes, jų dabartinę padėtį ir at
eitį.
• Vokietijos Liet. Bendruo

menė liepos 29 vykdo rinki- 
mus i Krašto Tarybą. Pasiū
lyti jau 46 kandidatai, bus 
renkama 15 Tarybos narių.
• Lietuvos Scenos Darbuo- 

tojų Sąjunga Įsisteigė Chica- 
goje Kultūros kongreso metu. J 
Valdybą sudaro: Valiukas, - ' 
Sprindys. Pilka. Velbasis ir 
Katkus.
• Stasys Čibiras Adelaidėje, 

Australijoje, baigė teisių stu
dijas ir įsigijo advokato teises. 
Tai pirmas lietuvis advokatas 
Australijoje. Jis yra vilnietis, 
gimnaziją baigė Vokietijoje, 
Kasselyje. 1946 m Į Auštrali- 
ją atvyko 1947 m. ir 1950 pra- 
dėjo studijuoti teisę.

J VAIZDAS 16 DAINŲ šventės, pradėti tylią premijuotą dainą. 
' Dalis Jungtinio choro. Buvo ir apalpimų. Po pirmos

Nuotr^ Noreikos daįįcs aukštai sėdėję neišlaikė, 
spruko laukan prie durų.

šventė rado atgarsį ir visa
me Chicagos mieste.

Jau prieš tai rašė ameriko
niški laikraščiai, miesto bur
mistras išleido proklamaciją, 
kuri buvo paskaityta šventės 
metu. Taip pat burmistras da
vė didelę dalį lietuvių polici
ninkų.

įvairūs rengimo komitetai 
parodė didelį organizuotumą. 
Visi choristai buvo sutikti įvai
riose stotyse, apgyvendinti, nu
vežti ne tik į repeticijas, bet ir 
l>o miestą specialiais autobu
sais pavežioti?

Organizacija sugebėjo įtrauk
ti visus lietuvius be pažiūrų 
skirtumo.

Ta prasme Dainų šventė ir 
buvo lietuviškos vienybės de
monstracija. Platinant bilietus, 
padengiant dideles išlaidas, vi
si parodė nemažo uolumo. Dai
nų šventės Finansų Komiteto 
pirmininkas Jon Pakel nupirko 
100 bilietų savo svečiams, inž. 
A. Rudis 50 ir juos išdalijo se
serim kazimierietėm.

Išleistas gražus šventės va
dovas Su visų dirigentų, cho
rų. komiteto nuotraukomis, 
plačia programa, dainų teks
tais, atskiri įsegami ženkleliai.

Tą patį vakarą Shermano 
viešbutyje įvyko didžiulis ban
ketas, kuriuo pagerbti Kultū
ros Kongreso ir Dainų šven
tės dalyviai.

Bankete dalyvavo apie tūks
tantis, vadovavo kun. dr. J. 
Prunskis. Prie garbės stalo sė
dėjo Chicagos kardinolas 
Strich. visuomenės veikėjai, 
kultūrininkai, kongreso ir dai
nų šventės svarbiausieji rengė
jai. dirigentai, paskaitininkai.

Svarbiausią kalbą pasakė 
kardinolas Strich,
iš Amerikos kovų išvesdamas 
mūsų pastangas ir kovas už 
nepriklausomybę. Kalbėjo su. 
tėvišku paprastumu, prisimin
damas. kad Lietuvos vargai pa
virs džiaugsmu.

Bankete buvo ir meninė pro
grama. Gražiai padainavo A. 
Stempužienė: Kačanausko — 
Sielvartą, Šimkaus — Kur ba
kūže. Kavecko — Na - tai kas. 
bisui — ištrauką -iš Verdi 
“Don Carlos”. Ypač puikiai pa
sirodė Stasys Baranauskas, pa
dainavęs: Šimkaus — Pilu 
stiklelį. Kačanausko — Kaip 
miela išgirsti ir ištrauką iš op. 
“Carmen". Bisui ištrauką iš 
op. “Žydės”.

Baigiant banketą dar kalbė
jo St. Barzdukas, dr. J. Ba- 
jerčius, dėkodami visiems pri- 
sidėjusiems prie šventės ren
gimo.

Pati šventė, buvusi mūsų so
lidarumo demonstracija, kartu 
pakėlė ir pačius choristus ir 
klausytojus. Įdėtas darbas neš 
savo vaisius, — antrąją šventę 
bus surengti kur kas lengviau. 
Jos ir laukiame!

dus. kad visi bilietai parduoti. 
Atvažiavus tokį kelią, juk rei
kia būtinai pamatyti ir išgirsti 
Dainų šventę. Tad ir grūdasi 
prie kasų tie, kurie neturi dar 
bilietų. Nesutvarko jų nė po
licija. Saiė tetaipina tik aštuo
nis tūkstančius, bet bilietų par
davė iki devynių tūkstančių. 
Kur nors prisiglaus, nutūps 
kaip.žvirblis balkone ir girdės. 
Tačiau minios dar plūsta. 
Šiems buvo paliktos atidaros 
durys. Jų buvo daug, tai bent 
iš tolo gtičjo sekti susitelkusi 
minia, kas dedasi salėje.

Ten jau seniai susirinkę cho
ristą:. VakarykžfJai ji? čia tū
lojo savo rcjieticijas. Ir dabar 
sisirinko kur kas anksčiau. Jų 
užkulisiai —- didžiulės sa’ės. 
k’i; veikia ir bufetas. Choristų 
mirtos apgu’ę geria sodę. nes 
karša ir tvanku. Rengėjai ir 
dirgintai laksto nervingi, siun
čia pakulinius |>at, vartymus. 
Grūdaą fotografai, filminin
kai. rcjorteriai. Patys nereika
lingiausi tokiam įkarštyje. 
Ju</8 visu-, siunčia į rpaudos ’o- 
žcs, kur jra ixnt keli kamba
riai.. d

Tūkstantines minios klausės Dainų Šventės
' Pirmoji JAV ir Kanados Lie

tuvių Dainų šventė prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis lie
pos 1 d. 10 v. šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Didelė tai bažny
čia, prisigrūdo pilnutėlė, kad 
nė uodas snapo įkišti negalėjo, 
bet dar pusė žmonių pasiliko 
šventoriuje, bažnyčios laiptuo
se. Prisiminė Lietuvos atlaidai, 
kada suplūsta tūkstančiai iš 
kaimynių parapijų, šiuo kartu 
šie kaimynai buvo New Yor- 
kas, Los Angeles, Detroitas, 
Cleyelandas, Torontas, Montre- 
alis. Iš visų lietuviškų kolonijų 
suvažiavo į šią didelę šventę, 
susirinko į pamaldas.

Mišias laikė preL Ig. Alba- 
vičius? pamokslą pasakė vysk.

, V. Brtegys, pėdoj. Mm* chorist
ansamblis, diriguojamas Stepo sparnus '

žmogus prie žmogaus, visas kė- 
Po pamaldų tūkstantinė mi- des užima. Gražūs tautiniai

nia pasipylė gatvėmis. Ir kiek moterų kostiumai, vyrai bal- 
čia pažįstamų, seniai matytų tais marškiniais
veidų. Nespėji pasisveikinti, Ten s 1M5 g
kaip atsiranda km n- kiti Taųi JAV ir v|elovi

Viso pirmoje dainų šventėje 
dalyvauja 32 chorai.

Garsiakalbiuose paskelbia, 
kad įnešamos'vėliavos. Sutren
kia fanfarų orkestras maršą, ir 
iš salės gilumos dviem eilėm 
žygiuoja legionieriai (Dariaus- 
Girėno, Don Varno postai), 
Chicagos šauliai. Minia susto
jusi seka, kaip sustatomos vė
liavos, kaip bliksi fotografai, 
kaip aštriais prožektoriais po 
salę vedžioja filmininkai.

Prie mikrofono šventės ren
gėjai. Jie pakviečia prof. Juo
zą Žilevičių, pirmosios 1924 m. 
Dainų šventės rengėją, ir jam

i šventei 
nukaldintą dirigento lazdelę. 
Profesorius su pietizmu paėmė 
lazdelę, pabučiavo ir staiga pa
kėlė. į jo mostą atsiliepė fan
farų orkestras, o kai ją nulei- 

dun. Gandonešiai skleidžia gan- do,
visas jungtinis choras — 1145 
dainininkai — užtraukė “Die
vas mūsų prieglauda ir stipry
be”.

Su šia giesme buvo pradėtos 
visos dainų šventės Lietuvoje. 
Ir čia prieš himnus, prieš ati
darymo kalbas ji skambėjo 
kaip invokacija, visus žmones 
pagaudama ir nuteikdama mal
dai.

Po jos fanfarai intonuoja 
Amerikc j himną, kurį gieda I
dainų šventės dalyviai. Didžiu I
pagavimu suskamba Lietuvos I
himnas. Čia įsijungia visa mi- I
nia. ir ne vienam ašara rieda, I
prisiminus laisvės dienas.

Prie gar.jakalbio atsistoja 
Alicc Stcplicns, Dainų šventės 
komiteto pirmininkė, kuriai i>a- I 
sisekė Įtraukti j darbą seimo- I 
sius ir naujuosius ateivius, sn- Į 
jungti visas iradrai šventei. I

Trumpas jos sveikinimo žo
dis. Ji pakviečia Juzę Daužvar- 
dicr.ę vadovauti ‘šventei, lietu
vių ir anglų kalba pranešinėti, 
kas vyksta estradose, kas dai-

minia stovi ir šnekasi. Toks jau 
lietuviškas paprotys — po pa
maldų pasišnekėti, padraugau
ti, pasiteirauti, kaip sekasi 
New Yorke. Los Angelėje, To
ronte. O saulė svilina, vaikyte
vaiko nors valandėlei kur pa
sislėpti, papietauti. Bet niekas 
ilgai negaišta prie stalų. Tre
čią valandą skelbiama, kad 
prasidės Dainų šventė Coliseu- 
me.

Pirmą kartą lietuviai tokie 
punktualūs. Renkasi visą va
landą anksčiau, nes bijo ne
gauti vietos.

Dainy Šventėje dalyvavo 1145 choristai 
iš JAV ir Kanados, viso 32 chorai

Dainų šventės komitetas, no
rėdamas pagyvinti muzikinę 
veiklą, buvo paskelbęs dainos 
konkursą. Buvo atsiųsta 19 
kūrinių, kuriuos įvertino jury 
komisija ir premijas paskyrė 
dviem dainom.

Pirmoji 'premija atiteko ka- 
zimierietei sės. Bernardai, ant
roji —.J. Bertuliui.

Vytautas Radžius perskaitė 
aktus, komitetas įteikė premi
jas ir gėlių puokštes.

Premijuota daina tuoj ir iš
pildyta chorų grupės. Diriguo
ja Alfonsas Mikulskis. Toliau 
grupė padainuoja šias dainas:

druomenės Centro Valdybos 
pirmininką, oficialiai atidaryti 
Dainų šventę.
o. Ugningi žodžiai springsta 
garsiakalbiuose ir visus užde
ga. Visi seka, kaip estradon iš
eina dirigentas Stepas Sodeika, 
kaip jam prof. Žilevičius per
duoda dirigento lazdelę. Fan
farai intonuoja, ir mišrus cho
ras pradeda galinga Č., Sas
nausko — Jau .slavai sukilo. 
Po jos nuskamba A. Kačanaus- 
ko — Vai žydėk, žydėk ir A. 
Aleksio — Bernelį mūsų.

__ _ . ... . . Dabar j priekį išeina juo- 
Estradoje sustojadai apsirengusių mergaičių bū

rys. Tąi Maria Hįgh School 
choras, vienintelis, gavęs pro
gas šioj Dainų šventėje atski
rai pasirodyti. Diriguojant sės. 
Bernardai, choras padainuoja 
Vyt. Jančio — Ausk, dukrele, 
drobeles. Po galingo jungtinių 
chorų jų balsai dingsta didžiu
lėje salėje.

Dirigento lazdele perduoda
ma Alice Stephens, kuri atsi
stojo prieš jungtinį moterų 
chorą. Palydint dviem piani
nais (V. Jakubėnui ir G. Alek- 
siūnaitei), choras padainuoja: 
Br. Markaičio, SJ — Nedvelk, 
vėjeli, L. Šimučio, jr. — Pa
vasario rytas, VI. Jakubėno — 
Rugsėjis, Br. * Budriūno — 
Šauksmas.

Pačiame estrados centre su
statyta keliolika chorų, kurie 
sudaro atskirą grupę. Ji išpil- 
do gražiausias ir sunkiausias 
šventės dainas. Diriguojant 
Broniui Budriūnui, šis choras 
pirmąją dalį baigia padainuo
damas: V. Jakubėno — Vai. 
eičiau, J. Kačinsko — Plovėjas 
(bisuota), Br. Budriūno — O. 
Nemune.

Po. iiertraukds 
antroji dalis pradėta premijos 
įteikimu.

Ten jau antrą valandą prasi
dėjo svečių priėmimas, vaišina 
punšu, šaltais gėrimais, užkan
džiais. čia susirinko visuome- 
ninkai, veikėjai, diplomatai, 
lietuviškieji veiksniai.

Trečią valandą įjungia gar
siakalbius, sodina minią, tildo. 
Viršum estrados jau susirin
kęs fanfarų orkestras iš Chi- 
cagos simfonijos.

Viršum ložių ir sienose iška
bintas vėliavos — Amerikos ir 
Lietuvos, estrados pakraščiai 
vainikuoti, du dideli ir sunkūs

lietuvių minia supo Coliseumą, įteikia specialią šiai 
' kurio visos sienos ir durys bu

vo apkabintas Dainų šventės 
reklamomis. Didelis tai pasta
tas. Talpina per 8000 žmonių, 
bet visi bijosi, ar bepateks vi-

PREMIJOS ĮTEIKIMAS D. ŠVENTĖJE. Iš kairės į dešinę: J. Dauž- 
vardiene. sesuo Bernarda, J. Bertulis (už mikrofono), skaito Vyt. 
Radžius, A. Jasaifytė, A. Dzirvonas — Dainų šventės Vykdomojo 
Komiteto nariai.

St. Šimkaus — Oi, pasakyki, J. 
Žilevičiaus — Anoj pusėj eže
ro (bisuota).

Persigrupavus choram, prie
kin išeina vyrai. Jų jungtinis 
choras, diriguojamas' Vlado 
Baltrušaičio, padainuoja: J. 
Dambrausko — Jau žirgelis 
pabalnotas. J.. Gaidelio — Tė
viškės vakarai, VI. Jakubėno — 
Kai aš jojau. Br. Budriūno — 
Tėvynei (bisuota).

Lazdelė |>erduodama pasku
tiniam dirigentui Kaziui Stepo
navičiui. Jis instrumentąvo dai
nas fanfarų orkestrui. Dabar

Tai buvo liepos pirma, viena 
karščiausių Chicagos dienų, 
kurių seniai niekas neprisime
na. Termometrai rodė 103 
laipsnius. Tai tropiniai karš
čiai, su didele drėgme, kurie 
vertė ir choristus ir pačią mi
nią plaukte plaukti prakaite. 
Bet choristai atlaikė, niekas 
neišgriuvo. neapalpo. Blogiau 
buvo su minia. Išvargusi ir 
jierkaitusi. ji nuolat vėdavo 
skarelėmis, programomis, šna
rėjo, vaikščiojo pašaliais. A. 
Mikulskiui teko gerokai vargti, 
kol minią pritildė, kad galėtų
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š. m. birželio 18 d. K. J. Če
ginskas apgynė disertaciją

HELP W. MALĖ
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sociologinės istorijos bandy
mas* ir gavo Strasbourgo uni
versiteto daktaro laipsnį. Di
sertacija paruošta sociologijos 
ir moralės profesoriaus G.JJu- 
veau vadovybėje, šalutiniais 
gynimo klausimais taip pat 
buvo parinktos lietuviškos te
mos: pas literatūros fakulteto 
dekaną, religijų istorijos pro
fesorių, M. Simon “Bažnyčios 
vaidmuo lietuvių tautos pra
eityje” ir pas slavistą profeso
rių Triopaphe “Lietuvių, pasi
priešinimas rusinimo politikai 
carinėje Rusijoje”. Disertaci
ja įvertinta Išbai gerai (pažy
miu “tres honorable”).
. Džiaugdamasis, kad nauja
sis daktaras pasirinko lietuviš
ką temą, paklausiau jį:

— Kas paskatino rašyti lie
tuvišką temą?

Jis atsakė:
— Disertaciją rašyti lietu

viška tema ne tik pats nore- , 
jau, bet tam mane ragino tiek 
fakulteto dekanas, tiek mano 
darbui vadovavęs profesorius. 
Pasirinkau mūsų tautinį atgi
mimą visų pirma todėl, kad 
jį panagrinėti yra įdomu . ir , 
naudinga ne tik mum, bet ir 
svetimiem. Čia glūdi šiandie
ninės lietuvybės raktas. Be to, 
šiuo klausimu iki šiol neturi
me išsamesnio istorinio darbo.
Bene vienintelis platesnis dar
bas šiuo klausimu yra M. Roe- 
merio lenkų kalba parašytas 
veikalas “Litwa” (1908), ta
čiau ir jame neišvengta aprio-

rinių aiškinimų Krinta į akis 
ir tas faktas, kad visų rašiu
siųjų nuomonės, liečiančios 
tautinio atgimimo periodą, la
bai skiriasi: kai vieniems jis 
teprasideda su “Aųszra” 
(1883), tai kiti jį nukelia į Vil
niaus universiteto laikus 
(1803 — 1831) . Visa tai mane 
ir paskatino t bandyti prieiti 
prie šio klausimo dabartiniais 
mokslo metodais.

— Kokių sunkumų teko su
tikti ir kur radote medžiagos?

— Ruošiant darbą, teko su-

Pirmiausia dėl to, kad nebu
vau specialiai studijavęs litu
anistikos, į ją atėjau iš teori
nių mokslų srities. O ir be to 
šiandieninėse sąlygose lietu
viškas mokslinis darbas užsie
nyje sutinka žymių sunkumų. 
Juk mes vis dar stokojame 
bendro pobūdžio sintetinių

▼aną. Anglijoje ji nugalėjo Angelą Boston (kairėje).

Mirė tautinio atgimimo liudininkė 
Kazimiera Brazdžionienė

š. m. liepos 2 d., po sunkios 
ir ilgos ligos Muenchene, Vo
kietijoj, mirė Kazimiera Braz
džionienė, ginW Vilkaite, išgy
venusi 83 metus. Ji buvo kilusi 
iš Purviniškio vienkiemio Ma
rijampolės apskr. Jos prosene
lis Jonas Vilkas su žmona Zo- 
zefina, gim. Gediminaite, at
sikėlė į Suvalkiją 1833 metais. 
Iki tol jie buvo gyvenę Nau
garduko vaivadijoje. Jos sene
lė Viktorija Vilkienė, gini. Kar
pavičiūtė, už aktyvų dalyvavi
mą 1863 metų sukilime buvo 
rusų teismo už akių nuteista 
miriop, bet pabėgo, į Austriją, 
kur gyveno svetima pavarde. 
Ten ir mirė. Taigi, visu šimtu 
metų vėliau jos anūkė Kazi
miera Brazdžionienė, tam pa
čiam rusui okupantui ir vėl 
Lietuvoje siaučiant, savo nuo
tykingo gyvenimo' pabaigos 
susilaukė ne savo mylimojoje 
tėvynėje Lietuvoje, o Bavari
joje, nepertoliausia nuo savo 
senelės Viktorijos kapo.

Kai motina •Viktorija spėjo 
pasislėpti, tai jos dukra Ma
rija buvo rusų žandarų suim
ta ir karo teismo nuteista mir
tų Kauno kalėjime (rusų nu
savintame karmelitų vienuo- 
lyne, Nepriklausomybės lai- 

' į kais Karo ligoninės pastatuo
se). Paskutinę akimirką, jau 
prie kartuvių stovint, geros 
valios žmonių dėka, mirties 
sprendimo vykdymą pavyko 
sustabdyti, o kiek vėliau buvo 
laimėtas ir teismo sprendimo 
panaikinimas. Tokioj audrin
goj nuotykingoj giminėj išau
go Marijos Vilkienės duktė 
Kazimiera Brazdžionienė, da
bar mirusi.

Savo gyvenime ji buvo arti
mai bendravusi su tautinio at
gimimo veikėjais: Vincu Ku
dirka, Petru Arminu, Petru 
Kriaučiūnu, dr. J. Basanavi
čium. Mačiu, dr. J. Staugai
čiu. kalbininku Jonu Jablons
kiu, generolu Bulota, kanau-

mokslo pasiekimai. Jau 1952 
m. čia teigė medicinos studi-

- Aukštąjį mokslą prade- B K™teIaiUs. 1954 m 
jau 1SH6 metais Hamburge, 
Pabaltijo un-te; dar tais pa
čiais metais persikėliau į Eich- 
staetto Fil.- Teol. aukštąją 
mokyklą, kur porą metų stu
dijavau filosofiją; tas pačias 
studijas užbaigiau 1950 m. li
cenciato laipsniu Romoje, Po-

ten pat 1952 m. pasiekiau teo
logijos bakaląureato laipsnį ir, 
gavęs L. Europos Kolegijos 
stipendiją, persikėliau į Stras- 
bourgą, kur mokiausi prancū
zų kalbos ir klausiau sociolo
gijos paskaitų.

— Kas daugiau 13 lietuvių 
studijavo ar studijuoja Stras
bourge?

—r Jau XVII - XVIII am
žiais į Strasbourgą atvykdavo 
lietuviai studentai semtis, 
mokslo šviesos. Jų būta ir po 
šio karo. Tiksliau su šiuo 
klausimu nesu • susipažinęs. 
Man daugiau žinomi lietuvių 
studentų LĖK stipendininkų.

. dr. J. Norkaitis. Kiti lietuvių 
grupės studentai, baigę ar jau 
bebaigiu, kaip dr. Z. Brinkis, 
K. Jasųtyte, M. Macevičiūtė 
gilinosi ir tobulinosi savo* sri
tyse. Nuo 1955 m. vasaros L. 
Europos Kolegija yra likvi
duota, tačiau stipendijos ir to
liau teikiamos, šiuo metu 
Strasbourge beliko tik vienas 
lietuvis studentas:

Apie 4,000,000 jaunų ame
rikonų pirmą kartą turės tei
sę balsuoti prezidento rinki
muose lapkričio 6. Ar esi vie
nas iš jų? Jei taip, užsire
gistruok! Kitaip negalėsi bal
suoti.

“Kur yra gaisras, kad taip 
leki?”

“Dega reikalas registruotis 
lapkričio 6 rinkimam. O tau ar 
nedega? Ar esi jau įsiregistra
vęs?”
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kinti palaida, sprhgota, dau
giausia periodikoje išbarstyta 
medžiaga, kuri nelengvai pri
einama, jeigu iš viso dar pri
einama. Savo darbui medžia
gą rinkau Romoje (žymia da
limi Tėvų Marijonų bibliote
koje), Strasbourgo miesto ar
chyve ir universiteto bibliote
koje, daug pasinaudojau Lais
vosios Europos Kolegijos įsi
gytu min. P. Klimo rinkiniu. 
Taip pat turėjau laimės pasi
naudoti lietuvių profesorių dr. 
J. Griniaus ir dr. Z. Ivinskio 
vertingais patarimais.

— Kur studijavote?

• Amerika sumoka Vatika
nui 964,200 dol. už nuostolius, 
kurių Amerikos lėktuvai pa
darė popiežiaus vasaros rezi
dencijos rūmam Castel Gan- 
dolfo.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTĖ PUTNAME, CONN.

Seselės kviečia!
Nekalto Prasidėjimo Seserys 

Putname, Conn., jau eilė, me
tų rengia savo sodyboje pla
čiai išgarsėjusias lietuvių susi
artinimo šventes, šiais metais 
tokia šventė bus liepos 22 d.

Iš ryto bus iškilmingos pa
maldos, kurių metu giedos 
bendrabučio studenčių cho
ras. Paskui bus iškilminga 
procesija prie Fatimos Mari
jos statulos ir prie lietuviško 
kryžiaus.

Bus pietų pertrauka, įvai
rios loterijos. Laimėtojam ski
riamos vertingos premijos. 
Programa bus baigta ypatin
gai puikiu ’ stovyklaujančių 
mergaičių pasirodymu.

Kas metai į tą šventę su
plaukia tūkstančiai žmonių iš 
gana tolimų vietovių. Reikia 
manyti, kad šiemet bus ypa
tingai daug, nes šventės daly
viai pirmą kartą turės progos 
pamatyti jau visai įrengtą 
gražią koplyčią.

Seselės kviečia visus į šven- . 
tę!

TYPIST
Experience, Not over 40 years 

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

Free hospital Insurance. 
Excellent vvorking conditions 
The Pullman Co.
Mechandtse Mart

ROOM 535 19A

ninku Prapuoleniu ir daug ki
tų.

Ypatingai artima velionė 
buvo Vincui Kudirkai ir Ar- 
minų-Kriaučiūnų šeimai. Dar 
neseniai prieš mirtį velionė 
Brazdžionienė pasakojo, kaip 
rusų žandarų buvo suimtas 
Plokščiuose Vincas Kudirka. 
To suėmimo ji pati buvo liu
dininkė. Daktarą Kazį Grinių 
velionė pažinojo dar medici
nos studentą.

Velionė paliko dukrą Graži
ną Grinienę, Anglijoje gyve
nantį sūnų Algirdą ir anūką 
Algį, pulkininko Griniaus sū
nų.

Velionė buvo du kartu ište
kėjusi, abu kartu už Brazdžio
niu. Pirmam vyrui Kaziui mi
rus, antrukart ištekėjo už jo 
brolio Jono. Brazdžioniai kilę 
iš Panevėžio apskrities.

Velionė palaidota Muenche- 
ne, liepos 4 d., greta ten besi
ilsinčių kitų lietuvių, kuriems 
nebuvo lemta matyti laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos, jos 
naujo prisikėlimo.

Velionės paskutinis noras 
buvo būti palaidota Nepri
klausomoje Lietuvoje,

Parapijos piknikas
Kas metai šv. Kazimiero pa

rapija ruošia didžiulį pikniką. 
Šiemet jis įvyks sekmadienį, 
liepos 15 d., Maironio parke 
prie gražaus ežero. Kleb. kun. 
A. Petraičio sukviestame susi
rinkime parapijos draugijos 
pasiskirstė darbais ir pasitarė, 
kaip, sėkmingiau pravesti pik
niką. Kun. M. Tamulevičius 
tvarkys visą išvažiavimą. Tuo 
reikalu į jį reikia ir kreiptis.

Klebonas nuoširdžiai kviečia 
Worcesterio ir apylinkės lietu
vius dalyvauti piknike ir pa
remti parapiją.

Moterų Sąjungos veikla
Penktoji kuopa viena iš veik

liausių parapijos draugijų. Nė
ra to parapijos reikalo, kuria
me jos narės nebūtų pirmuti-

nes prie darbo, šiame piknike 
jos turės savo valgių stalą ir 
kartu su kitų draugijų na
rėms dirbs prie kitų darbų.

Liepos 4 dalyvavo Mariana- 
polyje, kur turėjo savo palapi
nes ir žaidimų stalus ir nemaža 
suma parėmė Marianapolio vie
nuolyno vadovybę.

Liepos 22 dalyvausime Nek. 
P. seserų piknike Putname, 
Conn., kur savo darbu prisidė
sime prie seselių gražios veik
los. Rūtvile

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES 

for
Clerical Positions as 

STĖNOS AND TYPISTS
Permanent openings with 
Fast Growing Company. 

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

for overtime.
apply

* PERSONNEL
Combined Insurance Co. 

of America 
5316 Sheridan Road 

Tel. RAvenswood 8-1000

žodis moder-

kurios dr. K. Pemkaus rūpes
čiu buvo išstatytos viename 
minėjimo salės pasienyje. Ko
kia didelė priešybė buvo tarp 
šių dar netolimos istorijos do-

JOHN SHERMAN COOPER, 
Amerikos ambasadorius In
dijai, sutiko kandidatuoti į 
senatą kaip Kentucky re- 
publikoną atstovas.

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

kur
K.

Opportunity to secure your future! 
Men-Women for Added Incotne. Reliable men or 

women for the area to handle world famous 

GILLETTE BLUE BLADES 
AND 

RED BLADES (THIN)

• Sovietų menininkam leis
ta įvažiuoti į Ameriką be pirš
tų nuospaudų kaip'diploma
tam. Ar jiems bus leista ir šni
pinėti diplomatų teisėm?

Artkritic H«nd

Lietuviai maldininkai Šveicarijoje
(Atkelta iš 3 psl.)' 

tuvai, kurį perdavė “Ameri
kos Balsas”, ir ganytojišku 
palaiminimu buvo užbaigtas 
Birželio įvykių minėjimas 
Sachselno mieste.

ČIA — GfiLfeS, TEN — 
KRAUJAS...

Po programos šveicarų eilės 
dar ilgai ^stovinėjo prieš rau
donojo siautėjimo 1941 m. minty, jeigu prie šv. Nikalo- 
Lietuvoje aukų nuotraukas, jaus karsto ir ctei.y gal ne-

kumentų ir kitoj salės sienoj 
kabančių Šveicarijos gamto
vaizdžių nuotraukų! Vienos ir 
kitos rodė tikrovę. Tik vienose 
liejosi nekaltų žmonių krau
jas, o kitose skambėjo virš žy
dinčių pievų linksmo, nerū
pestingo veido jaunimo dai
na...

Jeigu Sachselno šveicarams 
birželio 17 d. liks ilgokai at-

RETA NAUJIENA,
Kati jvairnj frtžiūnj raSvIojai panivorttiusią knygą vispusiškai skni- 
tytojui rekomenduotų, tai •

TOMO ŽIŪRAIČIO. O. P..

ŽODIS IR GYVENIMAS 
Rellginei-tautinei rimčiai

"Tomo Žiūraičio knyjro skaitai kaip kokį romanu. Mums kren
ta j akis autoriaus raSymn meistriškumas bei kūrybinis sintetitku- 
mas: itainirua. išminčiaus ir karZyjrio’' «Prof. Dr. A. Ramūnoh).

••Autorius pnmikasn pro Atnitmečių dulkes ir senąsias tiesas 
siisryvenimina" (Sal. Nnrkelifinaitėi.

"T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas 
niani žmogui" <Kun. Dr. A. Baltinti).

"Vikriai parašyta kny%a (A. Rimydis).
"Naudinga knyga!" (Kan. M. Vaitkus).
"Dauftau panaMoa vertės knygų" iD. Pentkaa)

Knygai Jvadn prrftAė Pr»»f. Dr A. Maceina
Virbelis dali. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "Darbininke” ir pu platintojus. Kaina >2.75.

vieno šve.ca.o lūp i šnabždės 
maldą už kenčianc.ą Lietuvą, 
tai gili lietuvių padėka pri
klauso šios maldininkų kelio
nės bei minėjimo organizato
riams: p. Beat Thcma. Svei- 
carų-Lietuvlų Pagalbos Ko
miteto pirmininkui, ir kun. 
Antanui BungaL Juodviejų 
nenuilstamų pastangų dėka ir 
Lietuvos reikalai buvo tinka
mai pristatyti šveicarų publi
kai, ir 180 lietuvių iš įvairiau
sių Vokietijos vietovių galėjo 
pamatyti gražiąją Šveicariją, 
aplankyti katalikams bran
gias šventoves, dalyvauti iš
kilmingose pamaldose ir taip 
įspūdingame minėjime.

LINDEN, NEW JERSEY
retos Ambrazienės (pagal pir
mą vyrą Stasanauskienės), ku
ri buvo palaidota su trim mi- 
šiom iš šv. Petro ir Povilo baž
nyčios Elizabethe, šv. Gertrū
dos kapinėse, Woodbridge, N. 
J. Kleb. kun. M. Kemėšis pa
sakė lietuviškai ir angliškai 
pamokslus; giedojo muz. M. Či- 
žauskas, vargonams pritariant 
J. Žilevičiui. Į kapus palydėjo 
per 40 automobilių su giminė
mis ir pažįstamais bei drau
gais.

Netekus brangios mamytės, 
53 kuopa, reiškia savo narei S. 
Zupkienei ir* jos šeimai gilią 

, užuojautą. Už velionės sielą 
kuopa ir choras užprašė dvejas 
mišias.

Julija Stanionienė su vyru 
Jonu buvo nuvykusi į Washing- 
toną, kur dalyvavo taut. są
skrydžio iškilmėse.

Sofija Zupkienė su vyru iš
važiavo į .West Virginia, 
mano pabūti ilgesnį laiką.

Nežiūrint didelių karščių, 
liepos 2 Liberty svetainėje Lin- 
dene Mot. Sąjungos 53 kuopa 
surengė išleistuves toms na
rėms, kurios persikelia į Eli- 
zabetho kuopą. Veikėjos Atu- 
tienė, Sebeckienė, Tratulienė ir 
kuopos pirm. K. Šukienė tikrai 
pasižymėjo pagamintais val
giais ir užkandžiais. Lindenie- 
tės atsisveikino ir palinkėjo, 
kad gražiai veiktų Elizabethe. 
Kuopa užprašė mišias pas T. 
pranciškonus už a.a. kan. Fa
bijoną Kemešį.

Izabelė Cerienė, Adelė Kor- 
tulienė ir S. Strazdienė apsi
ėmė parūpinti autobusą kuo
pos išvykai ir parengimui.

Narė Adelė Krotulienė pasi
samdė gražią vilą prie jūros 
Metedeconk, N. J., kur mano 
visą vasarą praleisti. Ten ato
stogauja Rūta Vemeckienė. S. 
Strazdienė , atostogas leidžia 
pas Mikšius, Point Pleasant, 
N. J.

Kuopa liūdi netekus Marga-

ARTU RITI S
BE1NC CONOUERED BY NEW DISCOVERIIS!
4 Normtl Htnd

VMUNMVm

Never before sold through a single modem merchandis- 
ing dispenser. The modern method of selling merchand- 
ise today. An unusual opportunity to secura your futvra. 
Will not interfere wįth your present empioyment To 
gualify you mušt have $1.399 cash available for inventory 
and the necessary time and investment.

• INCOME STARTS IMMEDIATELY.
• BUSINESS SĖT UP FOR YOU.
• NO SELLING OR SOLICIT1NG.

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

Ali cash butines — Dapresrion proof — No cradH risk.
For personai interview in your city write:

VENDOPAK CORPORATION
7933 Clayton Blvd., St. Levis, Mo. 

(indude phone numbor)

HELP WANTE» FEMALE

Future only once :n .i lifetlme for a Career Woman interested 
in diverstfied and faacinating details.

SECRETARY /
EE<)VIKEMENTS Shorlhnnd. !*O per minute; typinc 60 w.»rdf P*r

minut> . Forte h.sir trerk.
BENEFITS:

• 24-tvorking days paid vncation
8 pairi holidays per year
Genomus siek leave. rotirement plan» hospital it ir/urance 
prorrani.

For Personai Contact phone Mr. C. E. Orew COiumbva 1-471
Um-sI Office of

SANDIA CORPORATION
h.- Fl.-ctite i'ompany, enraaod In rPrareh and

devel'tptnont of nuclear veapoM.
ALBUOUEROUE, NEW MEKICO

A S'U-r<ii.>ry



KREPŠINIS
Liepos 13, penktadienį, LAK 

žaidžia prieš . Big Mike’s. 
Rungtynių vieta: Stanhope st. 
ir Granview avė. kampas. Pra
džia 7,45 v.V.

balti 13.2:16, tai R:h2+, 14. 
Khl, Ž:f6! su mato grasini
mais.

RESORTS REAL ESTATE RESORTS

Atletas

TOKIOS KOVOS VOKIETI
JOJE NEBUVO

• Sovietai atidavė radijo na
mą, kuris buvo anglų sekto
riuje, bet kurį sovietai buvo 
užėmę nuo 1945 ir anglai jų 
negalėjo iškraustyti. Kai vo
kiečiai atgavo namą, rado ja-

ir sudaužyta, net durys suka
potos.

SUMMER RENTALS

VERSAL ESTATES
Now SUMMER Rentiny. Mattituck. L. I- 

Formerly ASHLEY ESTATES
Ali seperate apartments from 1 room up 
with separate entrances. private kitęben. 
private baths. jirivate beach on premises 

fishing and sports.
1 rm.. toilet A sink ■■■ ' $25 per week
2 rms. -----------------------------—555perweek
3 rms.. 1 bath ■' $65 per week
3 rms.. 2 baths
All rooms are fully fumished. Located at 
COX NECK RD. and BREAKWATER RD. 

FOR RESERVATIONS CALL
0E 5-2060

Eves. VI 9-4847

REAL ESTATE

Veda K. Merlfis
Pakartojame Stahlbergo - 

Mikėno partijos padėtį, nes 
praeitą kartą vieton jpodų 
valdovės (f6) įdėjome baltų 
valdovę.

Juodi — Mikėnas, Lietuva: 
Kf8, Vf6, Ba8, h8, Rd6, g4, 
Žd4, g8, Pa7, b7, c7, f7, g7, 
h6 (14).

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

RESORTS

HAiSCE TOWN B0C8E 
ON LAKE GEORGE

Private 200 ft. beach, European
■ Cuisine

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

Hažue, N. Y.

HOTEL BON AIRE
WILDWOOD, N. J.

E. MAPUE AVĖ. Cloae to Baaeh 
rooms with hot and cold running

BAY VIEW LODGE
556 B. 130 St.

BELLE HARBOR, N. Y. 
Rooms with or without meals 

FarrėUy & McGuinness, Props.
GRANITE 4-8595

$75 ------
abcdefgh

ADIBONDACKS
Beautiful. srnall Estate on Upper Saranac 
Lake for sale or rent. Ideal for Retreat 
House. Ovvner sacrifices for $45.000, ap- 
praised minimum at $90,000. including 
fumiture. Boats and equipment.

Phone Owner. MU 3-4447

BUNGALOVV COLONY, 75 mi. N. Y. C.. 
7 rm. house with tyath. 2 pools. 11 fur- 
nished units. only $42.000. Also lovely 
City Kome with apt. to be rented. reduced 
to $18.500. O. Marino Realtor. New Hamp- 
ton. N. Y. Phone Middletown 97-2251 or 
6298 for appointment.

TO SETTLE ESTATE—2 family 
dwellihg. 4 rooms and bath each. 
All improvements. 3 acres. automatic 
steam heat fniit trees. outbildings, 
garage. Bus to parochial and public 
schools. $20,000.

A. J. SCHROEDER, 
68 So. Main St, Nanųet N. Y.

New Listing Acroes From Golf Cours# 
IMMEDIĄTE,P£I^SESSION. Medford 
Viciriity. 4' yėars^oi<t‘.“'U-shaped. log 
construction. 4 bedrooms. cathedral 
living room. 28x18* fully insulated. Oil. 
hot water (baseboartD heating. $19.000 
Owner traneferred. Call for appoint- 
ment. Also lots. building lite* & acre- 
age in lakei area. Near St. Josephs 
Parish. CARO t-ARSEN. Realtor. 
Taunton Lakęs. OLive 4-2518.

HOUSEKEEPER WANTED

HOL'SEWORKER. general. English speak- 

ing: Catholic home. 3 children, sleep 

alone; experienc»- necessary. Character

r»f<-r<-nc«-s r<'quir>-d. Salary op»-n.

Teiepbon^: RO 6-5775

DISPLAY

MeDONOLGH'S

HOTEL ERIN AN CAFE

American and European Plan 
123 South Apkansas Avenue 

.Atlantic City. N. Y,
Rooms and Meals 

$4(i per week and up per person 
Rooms only $20 per week and up

per person.

C0NTRACTING CO.
227 Fifth Avė. Brooklyn 15, N. Y, 

Store Frontą — Store Fixtures 
Alterations — Maintenance 

Display Wopk 
Store Relocation 

House Modemizalion 
And Convcrsions 
Free Estimates 

Financing Arranged 
Custom Built Kitchens 

Formica Sink Teps 
Tel, Tl^trr 7-5831

CRLISE ON A YACHT!

PENN-MAR HOTEL
AND COFFEE SHOP

• 137 ST. JAMES PLACE—NEAR BEACH 
i Low daily and weekly rates. Running 
'■ .water, shovvers, private baths and TV. 
i Bathing from Hotel. Brick-Building. • 
I Tel. 4-9772 ROBERT J. STASZNY, Mgr.

231
All _____  ________ ____  ___  ______ _
water. Some with private baths.' Bathing 
from hotel. Near Catholic church and 
amusements. ROSELYN HAYES, Prop.

Phone 2-8094 _ ’

tryom nm
NEAR COOPERSTOVVN

fielightful vacation resort in atmosphere 
of charm. Famous for delicious foods. 
graciously served. Friendly cocktail 
loungę. Beautiful mountainous surround- 
ings. Šwimming. movies and churches 
nearby. Reasonable rates. Reąuest bro- 
chure. E. McKone, Cherry Valley. N. Y.

AURIESVILLE SHRINE ENN
Welcomes guests by the day pr week. 
Spend some days of ręst and private 
prayer at beautiful Auriesvitte, the Shrine 
of the Jesuit Martyrs of North America. 
Address Box “L”. Auriesville. N. Y. .

KOŠE - WELL
Box 85. Freehold, Nl'Y/'Enjey your vaca
tion in beautiful Catskill Mts. Spot oot of 
ordinary. . Exęellent food, bot and cold 
running water in aH rooms. Lawn sports. 
Near all churches- Free booklet. Caire 
9-9335. ANNIE A KURT EIFLER, Preps-

.Friendly and Informal
2% hrs. via scenic thpuway- 
quickway. 500-acre mount- 
ain estate. Large private 
lake, sand beach. All sports, 
fine golf course nearby. 
Terrifie cholce food. Ex- 
celent orchestra. Cocktail 
lounge. Free bus to church
es. Rates $45 up. Open 
June 22.

Write now for booklet

Phone Liberty 2123
KiERNAITS RIVERSIDE HOUSE

New Paltz, N. Y. — Tel.: New Paltį 6541 
Excellent food. large airy room. alce view. 
from Krounds. SHORT WALS TO NEW 
SWIMMING POOL and recreatlon park, 5 
min. from Dixie bus stop, church and 
center of village. B.pKiernan, Prop.

Balti — Stahlberg, Švedija: 
Kfl, Vėl, Bal, fl, Rcl, c4, Že4, 
g5, Pa2, b2, f2, g2, h2 (13).

Po baltų ėjimo 12. Žce4, Mi
kėnas sulošė h:g5!l Sekė 13.f4 
ir Mikėnas, turėdamas figūrą 
viršaus, netrukus išlošė. Jei

BERKSHIRE
LODGE

Wingdale. N. Y. Tel. 3671

MONTAUK HOTEL
Cor. First Avė. 4. Bond St., 

ASBURY PARK. N. J. 
Under New Management

Rates. single room. Saiįy. $2.50. Weekly, 
$15. Double. daily. $5.' Weekly, $30. TV in 
lobby. T-arge open porch. Near Catholic 
Church. SAU 4. ANN MALANGA, Prop.

Prospect 4-9698

HELP W. MALĖ

REIKALINGAS LJEJEJAS audyk
lai. priklausančiai prie ALF. Turi 

būti patyręs parengti didesnei ir 
mažesnei gamybai, gaminti ir aštrin
ti peilius. Pastovus darbas tinkamam 
vyrui.

BUTLER LUMBER CO.
9th Avė. & 201st„ N. Y.- LO 7-6600

Escellent Food, variety of 
Tastefully Prepared Dishes 

Horseshoe. Bar—Cocktail Lounge. Modern 
De Luxe Bedrooms. Sports on Premises. 
10-Mile River for Fishing. Šwimming Pool 
Tennis Court. Handball Court on Premises 
Picnic Grounds—Near Catholic Church. 

Golf Nearby 
ENTERTAINMENT 

. S40 up Weekly — Booklet
S.VDIE M. FEDERICO. Prop.

MAGNER*S MANOK
30 E. Maple Ave^ near Beach, 

WILDWOOD, N. J.
Located near Catholic Church and 
Amusements. Mrs. MAGNER, Prop. 

Phone 2-5039

Hot and cold water in rooms 
Hot and cold showers

WĄRDS NEW YORK HOTEL
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

THIS SUMMER
ENJOY YOURSELF AT A

REAL FARM HOME—Plenty of good 
home-cooked food. Beautiful scenery. 
Authentic FARM atmosphere. Rates: 
$25.00 per week.
VIOLET TOMPKINS. Psattsville. N. Y.

MODERN ROOMS
212 E. Oak Avė., Wildwood, N. J.

DAY, WEEK OR MONTH
Near beach, bus, railway stations 

and Catholic church. Parking.
MRS. MARTIN . Phone 2-5722

WESTHAVEN — By-The-Sea 
Ocean and Brighton Avė., Sea- 
šide, N. J. Rooms with or with- 
out private baths; homelike 
atmosphere. Bathing directly 
from Westhaven. Breakfest 
served. Free parking. Mrs. 
DĖT .E A MAHONEY. Telepho- 
ne: Seaside Park 9-0226.

RESORTS

IN SEASIDE PARK, NEW JERSEY

THE OCEAN TIDE HOTEL
IS UNDER NEW OVVNERSHIP 
CENTRAL AVĖ. A 2NO AVĖ.

Within a Half Block of the Ocean and Bay 
ENTIRELY NEW FURNISHINGS 
AMERICAN A EUROPEAN PLAN

« EXCELLENT FOOD • ATTRAČTIVE RATES
B. C. VAN BENSCHOTEN |

Phone Seaside Park 9-0087

McCANN’S HOTEL
Oceanfront, Between 15th and 16th Avės.. 

Belmar, N. J.
EUROPEAN ANO AMERICAN PLANS 

Beautiful Air-Conditioned 
Dining Room and Cocktail Lounge 
Tel. MUtual 1-0611. 1-0612. 1-9720 

PAT & K. McCANN
Ovrners andr Managers

Seashore and Conntry Combined. Fishing 
Pier in Front of Hotel. Deep Sea Fishing 
Boats 5 Minutes From Hotel. Near All 
Churches. Golf Club 5 Minutes Ride. 
Bathing From Rooms.

CAKNEY’S HOTEL 
On Beautiful Lake George

1 family resort for < peace, relax- 
ation and fun. American Plan. 2.100 
ft private sand beach. Coating, 
tennis, svvimming, fishing. Write 
for Booklet J. C. Carney, Silver 
Bay N. Y., or Phone Hague 2682.

Prop. A Mgr.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja ii stiprios radijo stoties WLOA, 1550 kylocycles 

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

BOCKAVVAY PABK HOTEL
Reasonable rates by day. week. month or season. Private and semi-private baths: 
lįght housekeeping if desired. Open all year. l’į blocks from Church and IND sub- 
way. Write or phone for Information. Mr. Bert and Mrs. Murphy.

158 BEACH 116th ST., ROCKAWAY PARK—NE 4-0469

MOONEY’S - The Glen House

East Durnham, New York FREEHOLD 7747 |

IDEAL PEACE TO SPEND 
EXCELLENT HOME COOKED MEALS. THREE MEALS A DAY. 
Swimnr>ing Pool and Shuffleboard. Hot and Cold Water. Showers.

WE ARE RIGHT IN THE VILLAGE NEAR ALL DANCING AND FUN.
FOUR ROOM BUNGALOW AND HOUSEKEEPING ROOMS BY 

WEEK OR MONTH.
M. and P. Mooney, Proprietors

YOUR VACATION.

DISPLAY

BERNADETTE LODGE
Ali rooms hot and cold water. Some with private shmvef. 8 acres. f 
Beautiful location, near lake and church. Good meals, homc bak- ? 
ing. Sports. Booklet Bemetta Meszler Prop. Š

BEACH LAKE,’ PA. PHONE 9-O16R-12 ‘

The Daughters of Mary Help of Christians 
(Salerian SMen of SL John Bosco) 

AN INTERNATIONAL CONGREGATION
invilc young ladics under 25 yeara of age to join in their nork 
among children of the vvorkingclasses. Although the Sisters are 
devoted primarily to teaching. they also do sočiai vvork and dom- 
mestic tvork.. For further Information write: 
Rev. Mother Proyincial

itiiSvSnSHSi-SuttiSi.S.rSiitKSnf.

41 Ward St.. Patenon, N. J.

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOABRADDOCK, PA.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė. 

BROCKTON 4, MASS.
Tel. Bročkton 8-1159-K.

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI — Uthuanian Radio Hoor, 50 Cot- 
tage SL, Norwood. Mass. Skyriai: Utiraanten Fnrniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So.

* Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; KIrHand 7-8583.

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

COUNTRY FARM HOME in 
Catskills. Accommodates 12-15 
guests. Ali churches and sports 
nearby. House cooked meals. 
Rates $25.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vincent Lav/rcnce, R. D. 
No. 2, Jefferson, N. Y. Tek: 
Stamford 6940.

VACATIONS

SEA BREEZE
Motei on the Ocean 

Edgewater Avė., Montauk, L.l. 
20 attractive rooms, private 
showers, heat, twin beds, 2 
blocks to church and Stores.

For Reservations Phone:

.....................3T

Lord Baltimore
121 S, So. Caroline Avė., 

Atlantic City, N. J.
Rooms with running water, 

$2 and up per person. ;
Air cooled roooms, shower^ 

bathing and parking. 
Near Catholic Church ;

Now under new ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

Riversea Inn
Golf, Tennis, Surf Bathing 

(on the Premises) 
Pre-Sc-ascn Ratas
American Plan

Write for free Literature
Box B-55. Old Saybrok, Conn.

LORETTA HOUSE
228 E. GLENWOOD AVĖ, 

WILDWOOD, N. J. .
Hot and cold running \vater 

in all rooms. Hot shower, 
Across from Catholic Church

MRS. C. WALSH, Prop. '
Phone 2-5109

Jei nori ką paskelbti 
skambink telefonu: 

GLenmore 5-7068 
DARBININKE,

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

W!NTRE)L

GREIČIAUSIAS BŪDAS SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ 
YRA ORO PAŠTAS. MES SIUNČIAME VAISTUS, RŪ
BAMS MEDŽIAGAS IR MAISTĄ GREIČIAUSIU KELIU.

PRAŠYKITE PRISIŲSTI ILIUSTRUOTĄ KATALOGĄ

WINTREX AND CO LTD 
51 Brompton Rd. 

LondonS. W 3 
England

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, . Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

. 2 Beautiful 90-ft,
< sailing schoonera

, l-ong Island Sound
to Block island and 

7Wk rotum. Send for
iilustrated folder.

U* $75 & up per week
XSeason June 25th to 

Sept. 15th. Ten t h 
Season.

MCHOONEK CRlTĮSĖS 
Box 64, PELHAM. N. Y.

JUOZAS GRAJBAU 
REAL ESTATE BROKER 

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

' (mort gidžių) ir t.t.

•EE CATHOLIC
E U ROPE

AVĖ MARIA Ali expen»c Tour

on« ww*c by plane or 
alx wea*i by «Mp (visit 7 covntrtea) 

Colpr folder free
NANCY ČAVELLO 

2b Pilfrlm Avė., Weterbwy 
TK. PUu 3.3MJ

WUERE ELSB ttT ON FfRE ISLAND

Are therc the kind of people you want to meet In the kind of 
surroundings YOU will cnjoy? And nowhere clse on Flre Island 
būt here at 'Fhc Lionei can you get onc rooni housekeeping apart- 
ment for as little as $250 per couple for the season — with cvery- 
thing you want for your vacation — swimming, fishing, surf. su" 
and fun. No children permitted. For further Information and our 

unbclicvable Imv tveekly and monthly ratcs call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

The Lionei, Kbmet Beach —• Flre Mand

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11. N. V 
TeL SThgg 2-7524

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, {vairių pobūvių ir pan.) 
* NUOTRAUKŲ: norite 'atnaujinti senų fotografiją?

• Jums geromis sąlygomis padarys .
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Draudimo reikalais, taksu (Inconie

mentij tvirtinimui
kreiptis pas

Juozas Andriušis

ŪDIJA I LAISVĘ!

metu
'g&assssasssBOBaess^^

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

rty H325

987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

liepos 
šaunų

ŽAISLŲ PARODOJE NEW YORKE vaikus žavi žaislai su 
“elektroniniais smegenim”. ‘

IŠNUOMOJAMAS butas vie
nam asmeniui (tik vyram) su 
visais patogumais ir prieinama 
kaina. Kreiptis tel EV. 3-3175 
arba rašyti: Mr. A. Kvarinskas, 
1558 Green Avė., Brooklyn 37, 
N. Y.

Paieškomas Jonas Macaitis, 
kilęs iš Seredžiaus, gyv. New 
Yorke, N. Y. Jis pats arba ži
nantieji apie jį prašomi rašyti: 
kun. A. Grigaitis, 3027 Sixth 
Avė., Troy, N. Y.

Dėl vilkiukų stovyklos
New Yorko vilkiukai išvyk

sta į stovyklą šį šeštadienį, lie-

ATOSTOGAUTOJAMS
Cape Cod, Centerville, “Ban

gos” vasarvietę galima pasiek
ti telefonu Hyaanis 2553 M 4 K 
— O. šlepavičienė ir A. Pakš
tienė.

Tax) paruošimui, notoriniŲ doku

netvar- 
galvos 

ir skau-

P. Lisauskai išvyko vienai 
savaitei į West Virginią ir Mi- 
chigan.

Moterų klubas rengia išva
žiavimą į Lake Ronkonkoma šį 
sekmadienį, liepos 15 d. 9 v. r.

Klube uoliai dirba prie pa
rengimų ir kitų darbų direkto
riai A. Shmagorius ir J. J. 
Bernotą vičius.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

keliuko į dešinę. Iš Bostono — 
Worcesterio: 12 keliu iki Web- 
ster, Mass., iš ten 197 keliu iki 
93 kelio, kuriuo vyksite iki 
Wooastocko. Ten bus ženklai į stovyklą. R. K.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Lengvas būdas pasiruošti.
Aktualių egzaminų 

pavyzdys.
Iliustruoti braižiniais.
Klausimai - atsakymai.
Praktiškas, patogus 

formatas.
Kaina 75 et.
Gaunama pas knygų pla
tintojus ir pas autorių:

D. KLINGA, 
496 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

J. B.SHAUNS !
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius
M42 JAMA1CA AVĖ.

(prie*Foreat Parkuray Statton)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves., 
Koplyžioe nemokamai visose^ 
n&esto dalyse; veikia ventiliacija.'

Tel. Virgiui* 7-4499 •

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 nud 
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.

išgąsčio
dies supykimų 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 nieko kenksmingo. Sva
ras S5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

ieškomieji arba kiti 
žinantieji apie ieško- 

prašome atsiliepti 
šiuo adresu:

Balfas, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

VAITKUS 
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS* WATIKUS 
Laidotuvių Direktorips 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja modernižka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja CUm-■ 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.

Re&ale laukite: Tek TR 6-6434

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

EVergreen 7-8247.

surengtas liepos 8 Polish Na
tional Park, praėjo gerai ir 
nuotaikingai Palankus pikni- 
kauti oras sutraukė itin daug 
publikos, kuri susirinko net 2 
vai. į sodelį. Vakare buvo lai
mėjimų traukimas. 200 doL lai
mėjo bilieto nr. 24132 — M. 
O’Brin, 100 dol. nr. 5333 — K. 
Jesaitis, 50 doL nr. 4008 — 
S. K... pavardė neišskaitoma, 
gyvena 163 N. 6th St., Brook- 
lyne, N. Y. Antrą 50 doL — nr. 
10315 — E. Mačiulytė. Po 25 
dol. laimėjo: nr. 7140, nr. 8126 
— John Shareika, nr. 24313 — 
A. E. Suder, nr. 20651 — Juo
zas Ginkus.

Laimėjo ir neatsiėmė krepšio 
nr. 81289, jo pavardė nežino
ma, taip nr. 033640 neatsiėmė 
laimėtą gėrimų butelį.

NESIVĖLINKIT GAUTI i 
PILIETYBĘ

šj rudenį, lapkričio 6 d.,- 
įvyks JAV prezidento, Z 
kongreso ir kitų pareigū- - 
nų rinkimai. Nauji Ame- - 
rikos piBeČfad galčs bal- j. 
snoti tik tie, kurie gaus | 
pilietybę 90 dienų prieš j 
rinkimus.

Tek EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS)

Graborifts-Balsainuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Br. oklyn, N. Y.

Tek STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HO M E
M. P. BALLAS—Direktoriui
ALE. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Dariaus Girėno minėjimas 
rengiamas liepos 20 d. 8 v. v. 
Lietuvių Piliečių Klubo .salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Kalbės Vilko pirmininkas J. 
Matulionis, Tėvjmės redakcijos 
narys ir Dariaus Girėno pa
minklui statyti komiteto na
riai: adv. S. Bredes, P.«Į. Mont
vila ir Bronė Spūdienė.

JAHIfFNfK tfVfi g***** laimė-
jęs “Draugo” romano konkur- 
są už savo “Kelionę”, šiuo me- 

Jau Darbininko tu dirba Pavergtose Jungtinėse
kuris įvyks Tautose spaudos ir informaci- 

ragsėjo 2 Ą, "sekmadienį, Lin- 
den, N. JL Kaip &nia, į šį pik- 
niką kasmet suvažiuoja daug 
mūsų laikraščio ir- apskritai 
fietoviškos spaudos bičtahų iš 
New Jersey ir New Yorko apy
linkių.

Angelų Karalienės parapijos

Paulius Jurkus, 
Darbininko redaktorius, nuo

VILKIUKŲ STOVYKLA
Atlanto pakraščio vilkiukų Pomfert, kur paimamas 93 ke- 

stovykla prasideda šį savaitga- lias, kuris įeiųa į 91 kelią. Nuo 
lį ir tęsis iki liepos 28 d. Sto- ten apie 500 metrų iki pirmo 
vykia bus įrengta So. Wood- 
stock, Conn., — 3 mylios nuo 
Putnamo. Adresas laiškams: 
c/o Mr. E. Erikson, P. O. Box 
1, So. Woodstock, Conn. Sto
vyklos viršininkas psktn. J. 
Benešiūnas prašo, kad tėvai 
kuo dažniau rašytų laiškus sa
vo vaikams, o vaikai atsily
gins tuo pačiu. Stovyklos virši
ninkui talkininkaus psktn. Vid. 
Bliumfeldas ir psl. A. Glodas 
iš Worcesterio. Be to, iš kiek
vienos vietovės vyks po kelis 
skautus, kurie sudarys techni
kinį personalą..

Visam laikui stovyklos mo
kestis yra 25 dol.

Stovyklos atidarymas įvyks 
liepos 15 d. prieš piet. Skau
tės, skautai ir tėveliai kviečia
mi dalyvauti.

Į šią stovyklą ga’i vykti ir 
8—12 m. berniukai, nepriklau
są skautų vienetams. Šiuo rei
kalu tėvai prašomi susirišti su 
vienetų vadovais.

Kelrodis į stovyklą: iš New 
Yorko — Hartfordo: Wilbur 
Cross Highway (15 ir 44) iki 
jų išsiskyrimo; 44 keliu iki

jos referentu. Jo novelių rinki
nį Nidos leidykla Londone, 
Anglijoje, išleis šį rudenį.

Studentų gegužinė
New Yorko ir Waterburio 

studentų skyriai kartų ruošia 
gegužinę, kuri įvyks liepos 21 
d. Devenių ūkyje, Northfield 
Rd., Watertown, Conn. šokiai 
vytai Matusha stovyklavietėje, 
į kurią studentai atvažiuos iš 
Devenių ' ūkio. Programoje: 
paskaita, maudymasis, žaidi
mai, įvairios lenktynės ir kt. 
Pradžia 1 v. p.p.

MASPETH, N. Y.
Nauja valdyba

Lietuvių Piliečių Klubas sa
vo pusmetiniame susirinkime 
išrinko naują valdybą, į kurią 
įeina Antanas Matulis — pirm., 
F. Venis — vicepirm., P. Mi
kalauskas — prot. rast., A. 
Girnius — fin. rast., Wm. B. 
Rosenbergeris — ižd. ir J. J. 
Bamath — maršalka.

A. Matulis yra gerai žino
mas lietuvių siuvėjų kontrak- 
torius. Klubiečiai tikisi, kad jis 
galės sutvarkyti klubo reika
lus. Mėnesinis klubo susirinki
mas įvyksta liepos 13, penkta
dienį, 8 v. v.
Minėjo 25 metų ved. gyvenimo 

sukaktį
Marytė ir Adomas Čepuliai 

birželio 30 d. klubo salėje mi
nėjo savo vedybinio gyvenimo 
sidabrinę sukaktį. "Publikos bu
vo prisirinkę per 100. Puotą 
surengė O. Svetokienė, V. Bri- 
gadier, M. Račkauskienė ir M. 
Pajaujienė. Vakaro vedėju bu
vo P. J. Šlapikas. Čepuliai dė
koja visiems už dovanas ir at- 

pos 14 d. 7 vai. ryte iš Apreiš- silankymą. /

BARASEVICIUS ir SŪNUS ] 
FUNERAL HOME

25*. W. Broadvvay !
South Boston, Mass. 1

JO8EPH BARACEVICIUS <
Laidotuvių <Direktorius J
TeL ANdrww 8-2590

Viešėjo Bostme
Muzikas Antanas Visminas, 

kuris dabartiniu laiku eina 
vargonininko pareigas lietuvių 
parapijoje Maspeth, N. Y., lie
pos 7—8 d.d. viešėjo Bostone 
pas komp. Jeronimą Kačinską: 

fr

Aplankė parapijos kunigus
Kun. Jucevičius, kuris nese

niai yra atvykęs iš Prancūzijos 
ir dabar studijuoja anglų kal
bą Harvard universitete, liepos 
9—10 d.d. lankėsi šv. Petro pa
rapijos klebonijoje.

Nerviii
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k i n gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

Lankėsi redakcijoje
Vladas Cibulskis, broliukas 
marijonas, iš Chicagos, ir Čes
lovas Bernard, iš Chicagos, 
“Draugo” darbininkas, lankėsi 
pranciškonų vienuolyne ir Dar
bininko redakcijoje. VI. Ci
bulskis yra jau 72 m. amžiaus, 
vienuoliu yra 42 m., Nenti- 
cooke, Pa., turi savo brolį.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, etc.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

švęs sukaktuves
Juozapas ir Marijona Raš

kauskai liepos 11 švęs. 40 m. 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Tą dieną 8:30 vai. r. 
sukaktuvininkų intencija bus 
atlaikytos mišios šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje.

Vyksta piknikan
Šiais metais T. pranciškonai 

švenčia 25 m. sukaktį nuo Lie
tuvos Pranciškonų provincijos 
įsteigimo. Jubilėjaus paminėji
mui liepos 15 pranciškonų vie
nuolyne Kennebunkport, Me., 
rengiama Lietuvių Diena — 
Piknikas. Iš Bostono į šį pik
niką vyks specialūs autobusai. 
Tą dieną jie išvažiuos 7:30 vai. 
ryto nuo Liet. Piliečių Klubo. 
Kelionei bilietus jau dabar ga
lima gauti p. Ivaškų krautuvė-

LDS SEIMAS SO. BOSTONE 
šeštadienį ir sekmadienį, 

rugsėjo 15 ir 16 d.d.', šy. Pet
ro lietuvių parapijoj, So. Bos
ton, Mass., įvyks šv. Juozapo 
Lietuvių Romos Katalikų Dar
bininkų Sąjungos -(LDS) Sei
mas.

Kviečiame LDS apskričius 
ir kuopas iš anksto išrinkti 
atstovus. LDS apskričiai gali 
išrinkti po du atstovus. Kiek
viena kuopa gali išrinkti vie
ną atstovą. Didesnės kuopos 
po vieną atstovą nuo kiekvie
nų 10 narių. Atstovai privalo 
turėti įgaliojimus su kuopos 
ar apskrities valdybos: dva
sios vado, pirmininko ir raš
tininko parašais. Tik pilnatei
siai organizacijos nariai gali 
būti renkami ir dalyvauti sei
me. Pilnateisiais organizaci
jos nariais yra garbės nariai, 
moką mokesnius nariai arba 
bile vienas iš mokančio mo
kesnius nario šeimos narys.

Kuopų raštininkams buvo 
pasiųstos nariams išdalinti 
konstitucijos, kuriose yra nu
rodyta narių, kuopų ir apskri
čių teisės bei pareigos. Prašo
me perskaityti ir išpildyti, 
kaip nurodyta, prieš seimą, 
kad jame galėtumėte teisėtai 
dalyvauti.

LDS Centro Valdyba 
Dvasios Vadas kun. Fr. A. 
• Virauiuskas,

D. KLINGA Į Pirmininkas V. J. Kudirka, 
Į SekreMus Ant F. Knettys

Atostogauja Bostone z
Kun.*-Fabijonas Kireilis, ku

ris dabartiniu laiku eina vika
ro pareigas angliškoje parapi
joje, liepos 2 atvyko poros sa
vaičių atostogoms į Bostoną. 
Jis apsistojo pas savo gimines 
p. Šatus.

Organizuoja talką
Parapijos klebonas kun. Pr. 

Virmauskis liepos 14 organi
zuoja parapijiečių talką para
pijos salės prie E. 7-tos gatvės 
nudažymui iš lauko pusės. Jei 
oras bus.gražus, tikimasi vie
na diena nudažydi visą pasta-

Atšventš .ukaktuves -
Liepos 8 Mykolas ir Antani

na Savilioniai atšventė 50 m. 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Tą dieną sukaktuvi
ninkų intencija buvo atlaikytos 
mišies šv. Petro parapijos baž
nyčioje.

Išvyko manevrams
Kun. Jonas Žuromskis, kuris 

jau daug metų priklauso prie 
National Guafd ir yra išsitar
navęs "kapitono laipsnį, liepos 
7 su Bostono National Guard 
daliniu išvyko dviejų savaičių 
manevrams į Camp Drum, N.

Laimėjo dovaną
Liepos 5—7 d.d. Bostone vy

ko Massachusetts valstybės 
Amerikos legijono suvažiavi
mas, kuris baigtas didžiuliu pa
radu. Dalyvavo apie 30,000 ve
teranų fr 50 įvairių orkestrų. 
Orkestrai už gražų pasirodymą 
buvo premijuojami piniginėm 
dovanomis, šv. Petro parapijos 
CYO benui buvo pripažinta an
troji vieta ir įteikta 75 dot 
premija.

kimo par. bažnyčios švento
riaus. Visi tėvai ir skautų bi
čiuliai, turintieji mašinas, pra
šomi padėti nuvežti vilkiukus į 
stovyk.ą, nes yra transporto 
priemonių trūkumas. Tėvai, ku
rie norėtų savo vaikus leisti į 
stovyklą ar gauti daugiau in
formacijų, prašomi skambinti 
vilkiukų draugovės drauginin
kui vyr. si. Alg. Alksniniui, teL 
TW 4-7553.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

GREAT NECK, N.
Lietuviu vyrų choras 

29, sekmadienį, rengia 
pikniką, kuris įvyks Kasmo- 
čiaus svetainės sode, 89-91 
Steamboat Rd., Great Neck, L. 
I. Programoje dalyvauja: Vy
rų choras, vadovaujamas muz. 
Mykolo Cibo, akordeonistas 
Vytautas Daugirdas ir links
mieji dainos broliai.

Po programos šokiai, įvairūs 
laimėjimai ir kt. Bus linksma 
ir smagu. Pikniko pradžia — 5 
vai. po pietų. Vietos ir įvairių 

liepos 15 išvyksta atostogų į apylinkių lietuvių visuomenė 
Kennebunkport, Me. maloniai kviečiama atsilankytu

SIBIRO LIETUVIAI IEŠKO 
GIMINIŲ

Pranas Dimša, esąs Sibire, 
ieško savo giminių — Dimšos 
ir Sadanavičiūtės.

Ona Bučienė, esanti Sibire, 
ieško Alekso Breives, kilusio 
iš Pūkelių km., Linkuvo vals
čiaus.

Patys 
ką nors 
muosius,

Svečiavosi vienuolyne 
Brolio Jurgio Petkevičiaus, 

0FM, tėvai iš Scranton, Pa., ir 
brolis Albertas iš Lorain, Ohio, 
su šeima liepos 10 svečiavosi 
pranciškonų vienuo’yne.

Bronius Dominauskas, 
Darbininko rinkėjas, atosto

gavo dvi savaites ir ta proga 
aplankė savo -tėvą, gyvenantį 
prie Chicagos.

Dr. V. Paprockas 
nuo liepos 15 iki rugpiūčio 1 iš
vyksta į Kanadą.

Prot VL Jakubėnąs, 
muzikas iš Chicagos, buvo su
stojęs New Yorke ir lankėsi 
pranciškonų vienuolyne bei 
Darbininko redakcijoje. Iš New 
Yorko išvyko į Washingtoną, 
D. C., iš ten keliaus į Floridą.

MIKE
Justinas Gajauskas mirė lie

pas 9 d., palaidotas liepos 12 
iš Angelų Karalienės par. baž
nyčios. Paliko žmoną Francis, 
vieną dukterį Oną, sūnų Alber
tą, du brolius ir vieną anūką.


