
KONFERENCIJA IR ŠIANDIEN BE VAISIŲ PRAĖJO

DEL KO ITALAI ŠAUKIA IR DEL KO JIE TYLI

Prieš McCarthy
be jokių vaisių.

DAR IR PERKŪNAS

ATKASTAS FARAONAS

VMk® pirmininkas M. Krupa
vičius ir VT pirmininkas K. 
Zaikauskas Washingtone buvo 
priimti valstybės departamente 
rytų Europos referento Vede- 
lerio, kongresmano Douglas ir 
kongresmano Kersteno. Ta 
proga min. P. žadeikis suren
gė priėmimų, kuriame dalyva
vo ir Latvijos ministeris Spek- 
kę su pavaduotoju ir apie 30 
Washingtone esančių lietuvių.

taip vyriausybė nevienodai el
gėsi, ir teranda atsakymą, kad 
ji prisibijo komunistų. '

materializmo dvasią, kuri auga 
su materialinių sąlygų gerėji
mu. Jos vaisius esąs materiali
nė ir religinė tuštuma, suny-

AR BAISIAU UŽ 
BOLŠEVIKUS?

3661 
10,014

MAR1ON F. MEADOR, pirmuoju 
baires WnU Point karine aka
demija.

McCarthy - armijos byloje 
pereitą savaitę buvo paskelbti 
telefoniniai parikalbėjimąi^ąrp 
McCarthy ir Stfvens^ZNyY. 
Times” vertinimu,- jie kiek su-

Lietuvybės išlaikymo klausi
mais Vliko pirmininkas M. 
Krupavičius ir VT pirm. K. 
Žalkauskas posėdžiavo su Lo- 
ku. Buvo apsvarstyti Ameri
kos bendruomenės tarybos rin
kimą klausimai. Pasisakyta, 
kad solidarumo mokestis būtų 
1 dol. Vietos reikalam apylin
kės apsides iki 2 dol.

tinti kaip naują triuką pri
versti vakariečius nesusitarti, 
bet nenutraukti derybų ir lai
mėti laiką.

Šen. Knovvland, resp. lyde
ris, birželio 5 pareiškė, kad 
Amerika ir jos sąjungininkai 
turi apsispręsti per 30 dienų. 
Esą laisvasis pasaulis yra Že
nevos derybų paraližiuotas, tuo 
tarpu komunistai tvirtai žy
giuoja Hanoi paimti. Tai gali 
įvykti per 30 dienų... Senato-

Paryžiaus spauda aliarmuo
ja, kad miestą užpuolę “bai
sūs vabzdžiai”—termitai. To- 
nebuvo per ištisus 200 metų.

. ■ ■ •
Ženevoje pefitikų vaidini

mas vyksta dviejose scenose: 
Korėjos ir Indokinijos. Už- 
kliuvus devynių pestkalbėji-

rius nepasakė, ką Amerika ti*» 
ri daryti. Tegalima tik spėti,^ 
kad minty jis turi Amerikos ą- 
viadjos ir laivyno veikimą. .7

Prez. Eisenhovveris pareiš
kė, kad Amerika dar nenusi- 
stačiusi veikti. (Kai per 30 die- 
nų komunistai grės pačiam 
centrui, tada gal bus atėjęs 
laikas pradėti išlaisvinimo ak
ciją — taip kaip Korėjoje).bar Prancūziją pulti Moloto

vas ir siekti, kad Laidei vy^ 
rfaMsybė Mttfc apversta- Tada 
vėl atidedama būtų Europos 
bendruomenė* ir laimimas lai
kas. Antradienį Prancūzijos 
parlamentas kaip tik svarstė 
Indokinijos klausimą. PADĖTĮ VERTINA

Pačioje Indokinijoje penkios “N. Y. Times” šiaip: Viet- 
komunistų divizijos nuo Dien- minho komunistai paliaubų

PENKIS PUNKTUS KORĖ
JOS REIKALU:

1. Korėjoje daryti laisvus 
rinkimus; 2. rinkimus turi 
vykdyti šiaurės ir pietų korė
jiečių komisija; 3. rinkimus 
prižiūrėti turi tarptautinė ko
misija; 4. turi būti sutartas 
laikas svetimom kariuomenėm 
išiskraustyti; 5. taiką turi ga
rantuoti tautos, kurios yra ja 
rytuose suinteresuotos.

Kom. Kinijos atstovas Chu 
En-lai pažymėjo, kad tokia 
tarptautinė komisija galėtų 
būti tų pačių valstybių, kurios 
dabar prižiūri paliaubų vykdy
mą Korėjoje. Kinietis visai at
metė Į»etų Korėjos reikalavi
mą, kad rinkimus prižiūrėtų 
JT komiisja. Girdi, JT negali, 
nes jos Korėjoje kariavo.

Adlai Stevenson, dem. kan- tumu, kurio pirmieji ženklai e- 
didatas į prezidentus, Cokimbi- są nepasitikėjimas savim ir 
jos univsrsiteto iškilmėse kai- , baimė demokratijos nepajėgu- 
ėjo apie pavojų Amerikai — mu, kuri veda į totalitarizmą.

Vienas iš tokių ženklų esą- mc- 
carthizmas, (Stevs nsonas ne
suminėjo, kad šitas nepasitikė
jimas atsirado po to, kai pa- 

kimas. Dvasinis sunykimas rodyta perdidelio pasitikėjimo 
virto tautiniu neurozu, liguis- bolševikams).

nenori, nes jie tiki Indokiniją 
laimėsią kovos lauke.

Valst sekretorius Dulles: 
padėtis pavojinga ne tik Indo- 
kjnįjai, bet ir Amerikos bei jos 
sąjungininkam Padriko srity-

komunistus buvo surasta 97 
patrankos, 469 mortyros, 2250 
sunkiųjų kulkosvydžių, 
lengvasis kulkosvydis, 
automatinių pistoletų, 76,167 
šautuvai, 32,065 revolveriai, 

rankinės granatos,

S. Lozoraitis atsiuntė raštą, 
kuriame sako, kad žinios apie 
VHko atstovi) priėmimą prie 
Bonnos vyriausybės “neatitin
ka tikrenybės.” “Jokia oficiali 
Lietuvos respublikos atstovybė 
Bonnoje neegzistuoja. Jos rei
kalu Vlikas buvo, parašęs laiš
ką Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijai, tačiau šis laiškas 
paliktas be atsakymo.” Toliau 
S. Lozoraitis rašo, kad Bonno
je, ligi sąlygos tikrai pasikeis, 
kontaktus su Vokietijos įstai
gomis palaikyti jis pavedęs 
pasiuntinybės patarėjui Dr. A. 
Geručiui.

InitekteijiK iiHrnhi * nesu- bienphu žygiuoja į Raudorio- 
tarta nieko. Nauja Ženevoje sios upės deltą, kur yra svar- 
tiek, kad kotn. Kinijos atstovas blausi prancūzų gynybos ner- 
jau aštriai tebė pulti Prancū- vai. Prancūzai ten laikosi at
siją. Atrodo, kad jai pataikavi- , skirose tvirtovėse. Aplinkui 
mo l aikas bąigėsL Numato da- jas siaučia partizanai. Labiau

siai jie stengiasi perkirsti kė
lius tarp Hanoi, karinio štabo,, 
ir Haipongh, uosto. Pereitą 
savaitę prancūzai taip pat ne
teko dviejų tvirtovių tik 9 
mylios nuo pagrindinio kelio.

SUSTIPRINO SIENĄ

Berlyne sovietai sustiprino 
sienos apsaugą, nes rytiniame 
Berlyne yra jaunimo suvažia
vimas. Bijo ,kad suvažiavusieji 
neperbėgtų į vakarinį Berlyną.

Buvo jau po pusiaunakčio, 
kai policijos viršininkas nugir
do palapinėje kunigo ir Vo 
balsus. Kai kunigas priminė, 
kad Vo mirtis būtų nemaloni 
jo svetingam šsimininktn; kad 
jo pasninkas jau atkreipė vi
suomenės dėmesį; kad jis dar 
bus reikalingas savo tautai, 
Vo jau nieko nebeatsakė. Ta
da policijos viršininkas iškvietė 
greitosios pagalbos automobi
lį, ir dviejų atvykusių mergai
čių globoje pasninkautojo iš
džiūvęs kūnas buvo nugaben- 
tas ligoninėn.

Routop netoli min. pirm. 
Sčeibos buto mažame automo- 
bily buvo rasti 8 kulkosvy
džiai, 2 šautuvai, 21 rankinė 
granata. Ginklai priklausė trim 
jaimuotiam neofašistam. Jie 
sudarė slaptą organizaciją, ku- 202,937 
ri 1950 turėjo nuskandinti ita- 17,173,975 šoviniai, o taip pat 
lų laivą, kai jį Italija turėjo a- eilė šarvuočių, minų, radijo 
tiduoti Sovietam. Tada jism siųstuvų ir kitos karo medžia- 
nepasisekė nuskandinti, ir visi gos. Tai medžiaga, kuria gali- 
pakliuvo į kalėjimą. Atsėdėję ma apginklo^i keturias divizi- 
darbo nenutraukė ir palaikė jas. 
ryšius su kai kuriais parla
mento nariais. Dabar dėl ginkj 
lų laikymo jie suimti, ir 
spauda reikalauja, kad parla
mento atstovui būtų atimtas 
neliečiamumas.

Tiesiogines 
derybos

Ženevoje Amerika pradėjo 
derėtis su kom. Kinija, kad ji 
išleistų 54 Amerikos piliečius, 
kurių didžioji dalis yra kinų 
kalėjimuose. Derybos dar nie
ko nedavė, bet pažymėta, kad 
komunistai atsisakė derėtis 
per tarpininkus anglus, kaip 
buvo norėjusi Amerika.

¥ Spauda ir tą dieną skelbė:
Kunigas Petras pažadėjo Konferencija šiandien praėjo 

pagalvoti, bet nieko daugiau.
Tą patį vakarą 6,000 klausyto
jų akivaizdoje Kunigas Petras 
baigė savo kalbą priminda
mas: Votoetijaje prie Kitzžngeno

"Mane prašė nuvykti pus keliantis valtimi per Maino 
jauną vietnamietį, kad jb per- upę perkūnas nutrenkė du a- 
trauktų pasninką. Bet aš negu- meritoečių kareivius ir 17 su- 
lio, neprivalau to daryti. Nes žeidė. /
tas žmogus, kuris "norėtų gy
venti kaip ir kiti žmonės, nė
ra jotos ravižudys. Jis yra
šiandien titanu mieste, kur ra- Egipte "Mirusiųjų mieste" 
atrinku dHfi^ją valstybių at- dykumose, kur buvo laidojami 
stovai ,v h aini 1 Ha balana tų urt- faraonai, po piramide atkastas 
Hjoaų papratau žmonių, kurie naujas kapas faraono, kurte 
HgM taikom dovaaojtepa, su#- Egiptu raŪįs prieš 4700 mHų.

Pagalba Turkijai
Turkijos ministeriui pirmi

ninkui, kuris Viešėjo Washing- 
tone, vyriausybė pa'adėjo pa- i 
pildomos paramos kraštui 
ginkluotis. Turkija yra vienin
telė tvirta pajėga prieš bolše
vikus artimuosiuose rytuose./

parėdė, kad S
Įdomiausia, pašte bilaikraš- prieš McCartny/ 

tis, kad iš tų komunistų nė vte- vyriausybės prite 
nas nebuvo atiduotas teismui; mokratų paramą 
vyriausybė niekada jokio ko- Stevensui pataręs veikloje 
munikato neišleido ir niekada prieš McCarthy šen. d:m.,Sy-z / 1
nepareikalavo atšaukti nelie- mington. McCarthy dėl to rei- ( ‘ _

Ta pačia proga “Basler Nach- čiamybę bet kuriam komunis- kalavo, kad Symingtonas iš ko- 
richten" iškelia, kad 1947-53 tiniam atstovui, kurie buvo pri- misijos pasitrauktų. SeitePot- amM ra Mn Berautu. Ce-
ktammistų valdomuose fabri- tošę nagus prie tos medžią- ter pareiškė, kad tiesos šioje mšintakia refctraim m. G. Kirk. A strvMtranra My-
fcuose Italijoje ir pas atskirus gos. Laikraštis klausia, kodėl byloje nebus gataria susekti, ©rtmmųra nflmfaa.

- AMERIKA JUOS LAIKO 
APGAULE

Bedell Smith, Amerikos at
stovas, Molotovo siūlymus pa
vadino apgaute. Ką Molotovas 
yra sugalvojęs, Smith demas
kavo šias žodžiais:

“Tuo meto, kai mes sėdime ja įpareigojo .Savo 
čia Ženevoje, agresoriai g&be- remti

pagelbėsim.” Jos rado palapi-' 
nėj Vo besimeldžiantį savu 
rytiniu papratimu, ir sklido ap
linkui rytietiniai deginami 
smilkalai. Ten pat ant kriių

jasi kraujas aštunti metai, ne- įsunkęs vieno: gerbti «sus U- Kuni^o Pet faiboje
toliese privačiam sode po ąiuo- kejimus ir ragint., kad žmones ir ..Mes turtfn
lu palapinėje pasninkavo- Vo nevartotų vienas prieš kitų ..
Song-Tihet, vienas iš kraujuo- prievartos, 
jančios Indokinijos švelniausių
filosofų ir poetų. . Buvo jau 17 badavimo die-

Is savo palapinės jis išmes- na. Tarėsi, kas daryti, polici-
--------- -—- --------- :------- jos viršininkas, gydytojas, ad-

e e vtrtcatas ir kt. Gydytojas, grį- meldėsi savu būdu Vo draugas
fMlKOS neJFalaViniIlS Pa,aP’n®s’ pasakė: “Silp- Max Maurice, — katalikų kuri mva liejai ai iiiiun nas

Policijos viršininkas: “Aš 
kantriai laukau 17 dienų. Bet 
aš negaliu leisti, kad žmogus 
visų akyse žudytųsi. Visuome
nė mums tai nedovanos.” 

Advokatas: “Jei jėga jį
nugabensime, jis nusižudys.“ 

Badaujančio draugas: “Rytų 
žmogui šis gyvenimas nėra vis
kas. Jam gyvenimas ne dau
giau kaip senas švarkas.”

Prancūzų žurnalistas išgel
bėjo padėtį: “šiandien Žene
voje kalba Kunigas Petras, be
namių tėvas; gal jis galėtų per
kalbėti Vo, kad nutrauktų pas
ninką.”

KITOS IŠEITIES NĖRA
Prancūzijos socialistų parti- 

narius pa- 
saugiimo bsnd- 
lį. Tai laikoma 

. sustiprinimus, o kontrolės ko- dideliu pasikeitimu ir parama
' *7 » - • j*- misija nieko negtai padarytų- vyriausybės politikai. Ji dabar[New i orkas Maskvą aprūpina medžiaga nes komunistiniai jos nariai tikisi sutartis patvirtinti. Di- 

pronagandai prieš Ameriką nesutinka veikti. džiausiąs priešas Vokietijos
r r c? r . *■ “Korėjas komisija, siūloma kariuomenei organizuoti, nors

• New YoA, bandito užpulta neleidžia nusikaltėlius taip nu- rtrttaam, kommfctan duotų ir Europos kariuomenės rė- 
Dorothy Westwater mirė, bausti, kad kitus atgrasintų B- cha’ muose- c,na 1 n®1*“1“
BanStas suimtas. Suimtas dar giem laikam. OSI1’ i“ ** o”,ul“s B
vienas, nužudęs kelias moteris 
negres. Nusikaltimų skairiiK

NAUJAS VADAS 
INDOKINIJAI

jlš laikraščių: Vietnamo filo- NORS 17 DIENŲ PA^NIN- lės. Kaip aš gafin jį prašyti, 
setfas ir poetas Vo Soi^ Thtet KAVO ŽENEVOJE VIETNA- tant j»
pradėjo Ženevoje pasninką, MO fh^JSOFAS Ktti» politikai, kurie savb ak-
kad paveiktų ten susirinkusius ________________________ _ meniniu egoizmu tiek daiągel
politikus ir priartintų taiką sa- sudaužė, jie turėtų pas&efeti.”
vo kraštui. davo tik popierėlius su naujai Tūkstančiai jam pritarė.'

* prasytom eilėm ir ramprota- Tų patį vaktuų pro sodo žaį
Tuo pačiu metu, kai Saitui umms be. savo autobiografija. jr

. u. ... se “Palais de iNations" rū- Joje ra^ buvęs įSaugmtas tn- dv)
trūksta kaip tik Prancūzijos muose šalti politikai derasi dėl juose tikejimuse (Konfucijaus, Jįnk Tai gailingosios 

valas negautų laisvų rankų, ir Italijos tvirtinimo, kad ga- Ūkimo Indokinijos, kurioje lie- Tao ir Buddhos); iš jų visų Paskui tos pasakojosi
Komisija galėtų veikti tik tada, Įima būtų pradėti kariuomenę ’----- ... l ***

- v.. i PARAŠIUTO REKORDAS kaj komunistai tam pritartų, sudarinėti. ,pernai buvo didesnis nei anks- M . -- .tesniais metais O šiemet to Maskva Pranese, kad jų pa- Tai jau eile metų pažįstamas ------------------
skaičius tek sutirtėto kad rašlUtininkai Pa^rę naują re- metodas, kiurio pagrinde yra Egipte teisiami 15 karinin- 
virto puikia medžiaga Maskvos kordą-vn^k<,ami “ 7197 met' 'ienabalsBkomas su amžiau kų, norėję nuversti dabartinę 
rankose propagandai apie A- auk5čl° ... pulk- Nasserio vyriausybę ir
menkos nepajėgumą panaikin- NAMAS VADAS “Vadnuma nratrab konusija pastatyti komunistinę,

‘-ii banditizmų, New Yorico gy- INDOKINUAI
ventojus pripildė baimes ir pa- . Prancūzuos vyriausybe vy- _ , ..
srptktinimo. Masinis jaunimo riausiu vadu į Indokiniją pa- '
chtaganižmas.Srtent užpuldi- skyrė feštoBrij generalinio 4ta- >-

r nėjsnas, prievartavimas ir žu- bo viršininką kuris yra .w’ .n. ’ e”
, LT. L - jg *. • i v. . .. , są nereikia abejoti, kad susi--r dymas tiesiog dienos metu ir plačiai zincsnas, populiarus. Jo * . . . -..v.-. • • „j- . * . . “2 , . . tarti galima. Filipinai parėmėi viešose vietose pnvede pne to, paskyrimas sutinkamas kaip ' K

- kad tėvai nebedrįsta mergaičių prancūzų persilaužimas tęsti ple„ . .0re3O?_.
i . . te . v Molotovo siūlymą reikia ver-. j mokyklas vieių leisti. kovas. 

’2~ Poficija puikiai veikia ir du
paskutiniu laikų žudikus suė- E. Rooseveltienė rengiasi 
mė, bet kalti įstatymai, 'kurie važiuoti į Maskvą.



ma$.

aiškėjo, kad

people eam nore wrth ttem!

rcižkmais dėmesio vertas' ir 
Amerikos vokiečių ’aikraJio 
“N. Y. Staateeltung und He- 
•raM* pasisakymas. Gegužes 
23 Rudolf Narjik aukščiau mi
tinta antrašte taip pradeda rą
žyti

apie Hytyrfisty gyventojo

mėginta per jėzuitus sukursty
ti prieš McCarthy katalikus 
žurnalistus. Labiausiai prieš 
McCarthy buvo sukurstytas 
prez. E5senhoweris, kuris ir 
paskutinėje kalboje Colusnbi- 
jos universiteto šventėje. ašt
riai kalbėjo prieš McCarthy,

Agentam buvo paskutinis 
metas dingti. Vienintelis sau
giausias kelias buvęs į Korė
ją. Tą kelią nurodęs Fendov ir 
Brendai.

McCarthy laikosi atkakliai, 
prezidento pareiškimus vadin
damas jo klaida, kuri priden
gia komunistų ir piktnaudotojų 
darbus.

joje turi teėjau įvykti.
Kad kažko buvo laukiama, 

buvę jau pastebima ir Maeng- 
sohge. Kai Fendov ir Brandos 
radijo pranešimai nebuvo ame
rikiečių priimti rimtai ir ne
buvo į juos dėmesio kreipiama, 
Fendov išvyko toliau j pietus. 
Norėjo savo viršininkus pa
siekti ir asmeniškai jiem pa
aiškinti.

Bet jau buvo per vėlu. Ant
roje stotyje visi europiečiai iš 
traukinio buvo išlaipinti ir nu
gabenti į lageri. Dar trys die
nos, ir prasidėjo karas. Fen- 
dovą kasdien po kelias savai
tes tardė. Bat jis nepasakė nei, 
kad jis yra agentas nei kad 
jis gyveno Maengsonge. Jį pa-

tautij
gyveno

tauta
:urių
tarp

McCarthy - armijos byloje 
ginčas eina dėl kareivio Shine. 
tačiau jie suinteresuoti 
kova dėl paties McCarthy. iįęi- 
mo.' Spaudoje prasitariama, 
kad McCarthy norima aukoti, 
kad būtų išlyginti santykiai 
tarp respublikonų ir demokra-

Nors demokratam tinka 
kompromituoti respublikonus, 
tačiau ir suinteresuoti, kad

už McCarthy?

“Jokia se
nuosius prusus, neturi teisės 
laikyti Rytprūsni savąja že-

CTOUį, .
Senes E Savings Bond, iri your name, and the Bond is tamed 
over to you. Then your Mvings reafly jo to woA eaining you 
an average 3% nrtervrt, compounded semiannsaUy, when the 
Bonds are hdd to Baturity! Building greater security every day!

jau esąs įtartinųjų sąraše, jog 
jis netrukus turįs būti suimtas. 
Dėl to ji galėjo Fendcvu pasi
tikėti. Fendovas tada dar jai 
pagelbėjęs: pataisęs, jai siųs
tuvą, kuris jau buvęs sugedęs.

mažėja statyba ■—mažėja dar
bai ir žmonių uždarbiai toje 
srityje, kartu siaurėja ir mili
jonų dolerių srovė prekybinin
kų krautuvėse.

Normaliais laikais kapitalis
tinio ūkio svyravimui būtų su
prantamas dalykas. Tačiau da
bar, kada žmonijos laisvei 
priešingasis fron
tas visur kelia neramumus, 
o vietiniai konfliktai bet kada 
gali virsti pasauliniu karu, A- 
merikos ūkio silpnėjimas kelia 
susirūpinimo, nes gamybai ir 
apyvartai siaurėjant, mažėja 
ir karinis pajėgumas bsi karo 
reikalams skinamos išlaidos.

bar tvirtina, kad senieji., prū
sai yra išmirę ir jie, kaip arti
miausi giminės reiškia teisinas 
pretenzijas į kraštą, tai įneš, 
rytprūsiai, turime tą argu
mentą atmesti. Prūsai nebuvo 
nei išnaikinti nei išmirę, b.t 
jie sudaro didžiąją dalį šian
dieninių rytų prūsų, nors šian
dien ji ir vokiškai kalba. Da
bartiniai Rytprūsių gyventojai 
kraujo a žvilgiu yra neginčija
mai senųjų prūsų palikuonys 
ir dėl to teisėti savo tėviškės 
paveldėtojai...”

“Kam priklauso Rytprūsiai? 
Moralinis dėsnis, kiurį nėra iš-

You, *»•, can hovo Bond soeurity— 
lt y ■ the ousy PsyroN Sovvnąs Pton

You may save any aum you wish—• couple of doRars a |*yd«y 
or as moch as you can spare. You never miss the tnoney berauto 
it’s saved for you before you even «et your cbeck. And wbea 

“ ------- “ a U. S.

(Kantas. Red.), bet kuris yra 
esminė vakarietitnės ' žmonijos 
dalis, tikime, tinkamą valan
dą pasakys savo sprendimą, 
nes kitaip nebūtų vakarietinės 
kultūros.” ■ J ' --

Pažymėtina, kad Rytprūsių 
vardu straipsnio autorius api- 
ma ir Klaipėdą. Tai dar labiau 
pabrėžia paveikslas - pamink
las priešais rotušę Klaipėdoj 
su laikraščio užrašu, kad pa
minklo riteris eina sargybą 
prie visados grasomos Rytprū
sių ribos.

Diskutuoti čia su to laikraš
čio pareikštom mintim nėra 
prasmės. Rytprūsių politinis 
likimas priklausys ne nuo to, 
ar senųjų prūsų kraujo dau
giau turi p. Naujiks ar p. Si
monaitis. Bet jos vertos dėme
sio, nes parodo, ' kas rytinių 
vokiečių apie Rytprūsius gal
vojama ir kokia opinija suda
rinėjama net tarp Amerikos

“Tūkstančius metų 
kilnojimosi nepaliesta 
savarankiška prūsų 
(Volk der Pruzzen) iš 
ir prūsų vardas kilo, - 
Vislos ir Nemuno. Daug gero 
yra žinoma apie jų vaišingumą 
ir draugingumą. Kai vokiečių 
riterių’ ordinas, paskatintas radęs Karaliaučiaus .filosofas 
popiežiaus ir visų krikščioniš
kųjų vakarų, ten nešė Evange
liją, ta tauta ilgai ir stipriai 
priešinosi prievartai melstis 
nariam Dievui... Nors, kovos, 
ypačiai daugelio prūsų sukili
mų, ir buvo sunkios, negali bū
ti kalbąs apie žios tautos iš
naikinimą, kaip tai mėgsta ra
šyti lenkų istorikai. Ji pergy
veno katastrofas, nore ir su
mažėjusi, tačiau išsilaikė ato
kesnėse srityse, kaip Samlan- 
dijoje ir pagal Nemuną ilgai 
nesusimaišiusi, ir jei ne dėl to, 
kad vokiečiai būtų spaudę, bet 
dėka ūkinės ir kultūrinės rai
dos, su kuria atėjo vokiečių 
kalbos reikalingumas.”

“Prūsų įpėdiniai susimaišė 
su vokiečiais,* atėjusiais iš 
Salzburgo, hugenotais, škotais, 
anglais ir davė dabartinį ryti
nių prūsų tipą. Prūsų įnašas 
dabartiniam rytų prūsui reikia 
labai vertinti... Daugelyje šei
mų atsispindi dar labai aiškiai vokiečių, kurie dabar stipriai 
senųjų prūsų kraujo paliki- atgaivina savo tautinį veiki

mą.

Sportininkai pasižymi
Lietuviai sportininkai pasi

žymi gerai visose'srityse. Ne
seniai įvykusiose Sov. Sąjun
gos krepšinio pirmenybėse lie
tuvių krepšininkai iškovojo 
pirmą vietą. Penktą kartą iš 
eilės Scv. Sąjungos bokso čem
pionu tapo Sočikas, tačiau bol
ševikai h* sporte randa dar 
“nemaža trūkumų”. “Tiesa” 
nusiskundžia, kad “vis blogiau 
pasirodo” Kauno Audimų, 
“Gintaro”, Klaipėdos Trinyčių 
fabriko ir kiti anksčiau buvę 
pajėgūs kolektyvai.

Maskva atsiuntė savo baletą 
į Paryžių. Baletas turėjo šokti 
kaip tik tom dienom, kada 
krito Dtenbtenphu. Vyriausybė 
betgi nedrįso Idsti Maskvos šo
kių, kad publika jų besivytų

Washingtone buvo pažymė
tai, kad Brandos van Hoeven, 
garsiosios Mata Hari dukters, 
byla yra baigta ir išimta iš a- 
pyvartos — kaip ir jos moti
nos.

Jos vietoje atverstos bylos 
naujiem asmenim, iš naujų 
kraštų, kurie vėl miršta už 
laisvės idealus, tik ratai kada 
jų mirtis suteikia laisvę jų pa
čių tėvynėm. v • M.

imta jos draugė dMatartaus 
mokytoja, jai nebuvę galima 
toliau liktis Kinijoje. Ji ten at- . . 
gabenusi labai UksBas . žinias,

, V. ®r apte Brandą. Patyrė is jud-
jiomutestfa^te MakhalskSo, Ataria buvo taip

pat amerikiečių agentas ir ku
riam pasisekė prasimušti taip 
pat iki to palties Maengsongo. 
Plafi Azija, bet žmonių keliai 
ir ten susikryžiuoja... Jis pra

josi thirteen ytan ago this month U. S. Scvingt BanJs were 
offered to all of us. They gavę us aH a way to hdp in the winmng- 
of the War as we vrorfceJ Mt our jobs. Btft, teky, we can see 
them as another krad of Hessing. ;
Thoasands of ui hne nao homa becausė of Bonds, tnt neii> 
tars, ant 'a start in busines^s of our omt. Weju^ė ėėoi 
skie to send sons and douįfaers to schoot, to buy neto farm 
eguipment for greater crop produetion.
Today, nore U. S. Scving* Bpnds are in our hsnds than ever 
before. Thirtjr-seven biOion doUars worth of them!
Lašt year we boog^t 22% nore Bonds than the year before— 
jeta seven-year sales record. And we are Holding those Bonds for 
maximum return—dnee-fourths of afl matured E Bonds are atiB 
being hdd at interest by their original ovmers!

audrių Bgonių, kurie sirgo 
pasiprašė, kad jam pa- 

šauktų saugumo karininką. 
Netrukus jam prisistatė: “Ka
pitonas Hentakks. Kuo galiu 
būti jums naudingas?”

‘Mano vardas Jack Fendov. 
Norėčiau, kad kai ką į proto- 

; kolą prašytumėt Bijau, kad ke
lionės į tėvynę nepakelsiu.”

Tikiuosi, Mr. Fendov, jūs 
atlaikysit. Dabar turite gerą 
globą”, kalbėjo karinitacas 
prie jo prisėsdamas, “bet jeigu 
norite, esu pasiruošęs 
patarnauti.”

Fendov ėmė pasakoti 
^biai, kapotais sakiniais, 
nai užsikosėdamas — kaip tas, 
kuris skuba, bijodamas ne
baigsiąs pasakojimo.

Jis esąs amerikiečių agen
tas. 1949 buvęs nusiųstas į 
Kiniją. Šanchajuje buvęs pris
kirtas prie, raudonojo kryžiaus 

' misijos, kuri paskui'išsikėlė į 
Cimkingą. Raudonojo diktato
riaus būstinėje jam kritusi į 
akį graži moteris — vardu 
Wilhelmina Deeren. Ji sakiusi 
esanti žmona olando misionie
riaus, kuris tuo tarpu misijoje 
Hankau. Tai sakydavusi ji tik 
europiečiams. Fendovo akis 
pastebėjusi, kad ta misionie
riaus žmona turinti daug san
tykių su diktatoriaus rūmais. 
Ją sekęs vis atidžiau. Nustatė, 
kad ji artimai draugaujasi su 
Mang-Tse, kuris buvo diktato
riaus kalbų mokytojas. Jis 
apsisprendęs surizikuoti ir pa- McCarthy nesigilintų į jų val- 
siūlyti šiai moteriai bendra- dymo praeitį. Buvęs prez. Tru- 
darbiauti su juo, amerikiečių manas pirmasis davė suprasti, 
agentu. Ją aplankęs, žinojęs, k^d Amerikos užsienio pohti- 
kad tai drąsi rizika Bet jeigu keje gali būti atgaivintas dvie- 
ji tikrai yra olando misionie- jų partijų bendradarbiavimas, 
riaus žmona, tai ji turinti pa- Respublikonų frakcijos lyderis 
dėti europiečiam. Jau po pus- šen. Knowlandas pirmasis atsi- 
valandžio pasikalbėjimo vieš- ribojo nub nelojalumo priekaiš- 
butyje, kuriame buvo apsįgyve- tų demokratam, pažymėdamas, 
nusa Wilhelmina Deeren, iš- kad tik viena partija gali būti 

kaltinama išdavimu — tai ko
munistai. Prezidentas pasisku- 

HHhrimina Deeren buvo iš bino tam pritarti. O McCarthy 
tikrųjų Brenda van Hoeven. buvo tas, kuris demokratų vai-.

• t* ■ dymą buvo pavadinęs “20 me- K<^1 , taip greit jam Taigi McCaifhy
davė? Juk ji galėjo patekti ant M ,
agento. Fendov praSė įrašyti i -^ra^noj.skaratenokra- 
^okola. kad Brenda buvo Demokratų dataausas
informuota, jog jis. Fendov. Pastas respubhkonam _ 

jų “mccarthyzmas”. Isemus 
McCarthy, santykiai tarp dvie
jų partijų turėtų atsileisti. O 
tuo respublikonai labai suinte
resuoti, eidami į rinkimus.

Tai viena iš priežasčių, kuri 
didina tarp pačių respublikonų 
nepalankurną McCarthy. Resp. 
Flanders jį st sngėsi parodyti 
kaip busimąjį Hitlerį; kurstė 
prieš jį žydus (nors Cohn ir 
Shine, dėl kurių kilo visa isto- 

Fendov per tris savaitespra- rija, kaip tik yra žydai); buvo

Amerikos ūkinio gyvenimo 
atoslūgis nesibaigia. Pramonės 
gamyba siaurėja, nedarbas ple
čiasi.

Šių metų pradžioje gamyba 
krito 10<< pereitų metų lygio. 
Apie 4 milijonai registruotų 
bedarbių čia jau seniai buvo 
girdėta. Maža to, kiti 3 milijo
nai dirba trumpesnę savaitę.

Geriausias neigiamų ūkio 
ženklų rodyklis.-yra plieno ga
myba: ji smuko žemyn kone 
visu trečdaliu, ir 200 tūkstan
čių darbininkų turėjo eiti na
mo; kita tiek dirba 3-4 dienas 
savaitėje, šios ir panagios 
priežastys gerokai apkarpė gy
ventoji! pirkimo pajėgumą. .
Pramonės gaminių pardavimas s nors Al,r ,nor^ . IT*S7 
krautuvėse brendžio mėn. su- kiniais Amerikoje t«nausni 
nitfėjo ‘ / ’ džiaugiasi. Tik jau ne pats su-

‘ J: . sipratęs amerikietis:.Nesunku pašteaeti auganti 
plyšį tarp to, ką Amerika ga
li bei priVnįėti? pagaminti, kar
tu aprūpindama darbus ir vi
sus jo norinčiuosius, ir to, ką 
dabar gamina bei paskirsto 
krašte. Beveik prieš metus šio 
krašto ūkio gamyba ir patar
navimai buvo apskaičiuojami 
maždaug 370 bil. dolerių, skai
tant ištisiems metams, šiemet 
numatoma iki 350 bilijonų. Tuo 
tarpu, turint galvoje vienų ki
tų gėrybių ir patarr.a’. imų pa
brangimą, normaliai reikėtų 
tikėtis tiktai didesnio, o ne ma
žesnio skaičiaus. Norint visą 
darbo jėgą sunaudoti ir norma
liai augančias pagerintų ūkinių 
gėrybių paklausas patenkinti 
tautos ūkio gamyba ti rėtų ąr- 

nors ir neminėdamas jo var- tėti iki 380 bil. dolerių.
Namų statyba irgi atsilieka 

nuo neseniai praėjusių laikų. 
Šiemet, apskaičiuojama, bus 
pastatydinta apie 1 miL-butų, 
o tai yra 10% mažiau nei per
nai ir vos apie du trečdaliai 
1950 metų statybos. Aišku,



ministerija.

PIENININKE

ž Šiomis dienomis Atstovų Rūmuose nepaprastai didelę bal
sų dauguma~K3S5 prieš 8) praplėstas socialinės apdraudos (So
dai Security) įstatymas. Neabejojama, kad pertveriančia bal
sų dauguma tai patvirtins ir Senatas. įstatymas numato padi
dintas pašalpas nedarbo metu ir senatvėje. Taip pat jis bus pri
taikytas didesniam darbininkų skaičiui, kuris padidės viso 10 
milijonų apimdamas žemės ūkio darbininkus, namų tarnus ir 
visą eilę laisvų tarautojų Bus leidžiama uždirbti j metus iki 
1000 dolerių ir nenustoti senatvės pensijos. Tuo būdu socialinės 
apdraudos įstatymas dar labiau įtvirtinamas. Kitados dėl jo 
buvo labai karštų kivirčių.

y&oo 
$&50 
$X50 
?&50

Gegulės18 ir 19 d-(L New 
Yorke vykusios politinės lie
tuvių konferencijos, kurioje

' Karolis Zaikauskas, 
Vykdomčsios Tarybos 
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Laikas ir patyrimas keičia nuomones

apjungianti Lietuva!
Tegyvuoja visų lietuvių vie- 

nybė! '■
New Tarkas, • į
1954 m. gegulės 19 d.

Skubiai sutelkia į. kolektyvines sodybas
Sovietinė spauda praneša, 

kad Lietuvoje kokhotzininkai 
skubinami perkelti iš senųjų 
sodybų į kolektyvines prie kol
chozo. Esą jau daugiau kaip 
2,000 persikėlę į naujas sody-

smakras, smulkus ir kampuo
tas perėjimuose ir po to — 
stebuklų stebuklas — akys! 
Jam neteko visai gerai įsižiū
rėti, bet jų giliose liepsnelėse 
buvo kažkas ypatingo. Ir tas 
pažvelgimas, tds blakstienos, 
kurios nebuvo sutikęs iki šiol.

Mintyse pradėjo ieškoti, kur 
jis buvo sutikęs tokias akis. 
Nė' pas vieną žemės gyvento
ją — tai tikra. Bet jis buvo 
matęs mažių mažiausiai pana
šias. Jis praleido pro akis vi
sus paveScsius, senovės ir da
barties dailininkų kuriuos ga-

Leouardas šimutis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
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specialistų pasiųsta^ į kaimus, 
bet skundžiamasi suvėlinta s&-’ 
ja. Temperatūrai pakilus iki 30 
laipsnių, laukai daug kur dar 
stovėję tušti.

lio tiltą. Ir taip nuriedėjo ark
lys ir ratai, betonai 4r mer
gaitė žemyn skardžiai dun
dančiu tiltu.

Pradėjo kopti į nedidelę kal-

Laikraščiai atkreipia dėmesį, kad socialinės apdraudos į- 
statymas kitados labai stipriai buvo 'puolamas respublikonų. 
Tai buvo 1936 metais, kai prezidentas Franklin D. Rooseveltas 
jį paskelbė ryšium su savo “New Deal” programa. įstatymui 
buvo prikišama, kad jis padidina atskaitymus nuo algos, sudaro 
bilijonus nereikalingų išlaidų ir valstybės santvarką kreipia so
cializmo keliu. Laikas ir patyrimas nieko panašaus nepatvirtino, 
įstatymas prigijo ir pasirodė naudingas; daugeliui darbo nete
kusiųjų jis suteikė bent minimales pragyvenimo galimybes. So
cialinės apdraudos išmokėjimais ir dabar daug kas susišslpia. 
Būtų jaučiama didelė visuomenės santvarkoje spraga, jei to į- 
statymo nebūtų.

Ir lyg lenktyniaudamas pra
dėjo šio bei to klausinėti.

— Ar jis atrodo dar karti 
tikęs, — begėdiškai sušuko Li
za.

Vaclovas Sidzikauskas,
Lietuvos Laisvės Komiteto 
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norėjo jam įsiteigti ir tik jį 
mylėti.

Nepaprastas vyras tas Niia- 
jus. Jis nebuvo gražus, bet 
kiekviena didžiavosi, susilauku
si iš jo dėmesio, galėdama pa
klusti. Jis buvo didelis ir jė- 
gingas, aštrus ir status; taip 
mergaitės prieš jf lenkėsi, lyg 
prieš kokį plėšiką. Tačiau kaž
kas buvo jame: ypatingos be
sišypsančios akys, kurios ar
čiau pasižiūrėjus, sudarė įspū
dį, lyg matytumei katę, besi- 
voliojanSą saulės spinduliuose 
ir savo vaikučius beviliojančią. 
Ir taip įvyko, kad pavasarį jis 
susidomėjo Hilja, gal dėl to, Ilgai ji negalėjo atsikvošėti, 
kad ji aštuoniolikmetė ac kad Lyg iš debesų iškritęs, jis bu-

Lte'tuvos Ifinisterio Washing- 
tone pavestas: -

Jonas Budrys,
• Lietuvos General Konsulas

Hilja pajuto, kaip kraujas 
mušė į skruostus. Turėtų juk 
ji žinoti, kad svetimasis ne
tinka dvarobūriui

Kur planas nevykdomas
“Tiesa” gegužės 16 skun

džiasi, kad išauginami blogi li
nai, ypač Biržų, Pandėlio rajo
nuose. kaltinama žemės ūkio

žemyn, o jo dar vis 
JMLMtinif jo emt jaunis 
ugnpnmtnl nesmagiai, lyg š| 
rytų būtų ypatfaigai pasiilgusi

šakojus, bet kai grižo namo, 
tas noras pradingo. Nė vienas 
žodis neišspruko, tik per pie- 
tUĄ lyg niekur nieko, pristoti- nėjimai rytui pagerbti, 
nė, kad į Paatelą attikęs va< 
sarotojas. - *

mėtos 1918 nu Vasarto $6 Ak
tas. TaSau neilgai džiaugėmės 
sunkiai atsikovota neprilauso- 
mybe. Kremliaus tironai, pa
darę niekšingą sąmokslą su 
Hitleriu prieš taiką, prieš 
Baltijos valstybių ^epriklau- 
scmybę ir prieš kitų valstybių 
integralumą, okupavo Uetu- 
vą, pastatė Maskvos diriguoja
mą bolševikinę “vyriįuąybę”, 
įžūliai tyčiodamiesi iš lietuvių 
tautos valios, jau eBė metųžu- 
do Lietuvos gyventojus, sovie
tine kraštą, naikina tautą. Lie
tuva nenusilenkė ir tenusi
lenks sovietinei okupacijai. Vi
suotinis Tautos sukilimas 1941 
m. ir nepaliaujamas laisvės 
trokštančios Tautos priešini
masis -okupanto užmačioms 
akivaizdžiai rodo, kad lietuvis 
nesutiks būti vergas. Vykdy
dami nepalaužiamą Tautos va
lią būti laisva ir nepriklauso
ma, mes dar kartą protestuo
jame prieš Sovietų Sąjungos į- 
vykdytą smurtą, prieš sovieti
nio okupanto kėslus savintis 
Lietuvos suverenines teises ir 
iškilmingai pareiškiame, kad 
Lietuvos suverenumas priklau
so išimtinai tik lietuvių Tau
tai. Teise kalbėti pavergtosios 
lietuvių Tautos vardu, kol Lie
tuva sovietinės armijos oku
puota ir Sovietų Sąjungos pri
mestų bolševikinių pareigūnų 
terorizuojama, priklauso dėl 
Lietuves išlaisvinimo kovojan
tiems lietuvių veiksniams, o ne 
Maskvos valdovams bei jų pa
statytiems lietuviškiems parsi
davėliams.

— Bulvių sodinimo planas 
iki gegužės 15 buvęs įvykdy
tas Kybartų rajone tik 2%. Bd 
balandžio 1 vietinių trąšų iš
vežta į laukus tik 13%, dur
pių 22%.

Broliai ir Sesės Laisvajame 
Pasaulyje! Kol mūsų Tauta 
sovietų okupacijoj įkalinta, 
kol lietuviams Tėvynėje už
čiauptos lūpos ir sukaustytos 
rankos, mūsų laisvėje esančių
jų, šventa pareiga už juos kal
bėti ir veikti. Išblaškyti po vi
sus žemynus, būkime vieningi 
protu ir širdimi. Nesiliaukime 
žodžiu, darbu ir auka rėme 
Lietuvos laisvinimo pastangų 
Moraliai remkime Lietuvos di
plomatinius atstovus ir su

glaustomis gretomis telkimės 
apie Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Nesiduo- 
kime svetimos aplinkos pa- 
glemžiami. Palikime ištikimi

Erdmonas Simonaitis
Mažosios Lietuvos Tarybos 
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bas; esą 7,000 naujy-fcrašymų 
paduota. Mat ir čia norima su
daryti įspūdis, kad viskas da
roma “savanoriškai”. Gyve
nantiem namam pervežti var
tojami traktoriai; į talką pa
varytas politeenikos institutas, 
žemės ūkio akademija, vyriau
sioji statybos valdyba. Tom 
šeimom, kurios “savo noru” 
kelsis, numatyta duoti kredi
to 4,000 rb. septynerkm me
tam, o naujiem trobesiam sta
tyti iki 10,000 rb. dešimčiai 
metų.

“Pergalės” kolchoze , vietoj 
kredito duoda plytų. Tačiau 
už 1,000 plytų skaito 12 dar
badienių, tiek vadinas, turi kol- 
phpąninkas daugiau atidirbti.

Sodalmių įstatymų Amerikos gyvenimui reikėtų ir dau
giau. Pavyzdžiui, dažnai vis iškeliamas ir palaidojamas suma
nymas sutvarkyti įstatymo keliu gydymosi reikalus. Kituose 
karštuose jau šėmai buvo įvesti ir tebeveikia įstatymai, kurie, 
numato paramą figos atveju. Amerikoje ligi šiol visa tai tebėra 
privatinės iniciatyvos rankose: žmogui siūloma ligos atveju apsi
drausti arba prisidėti prielBtue Cross organizacijos. Yra Jam 
reikalui ir savišalpos draugi jos. Kad visa tai daug padeda, nėra 
abejonės, bet taip pat aišku, kad gydymosi išlaidos Amerikoje 
yra nepaprastai didelės ir jokia privati iniciatyva negali susir
gusiam tiek padėti, kad jis neįkaistų į skolas arba neprarastų 
visų savo santaupų, žinia, gyvybė ir sveikata yra brangus daik
tas ir žmogus nieko negaili, kad tik galėtų išgyti.

Tačiau ir pačiai visuomenei ir valstybei turi labai rūpėti, 
kad žmonės būtų ir sveiki ir neliktų elgetomis po ligos. Dėl to

ir antmekalčą žmonių kraujo 
ir ašarų, ant' klastos ir melo 
statomoji- Sovietų ųnperija. 
Nepadės jokie Kremliaus vaL 
dovų suktumai ir vingiai. So
vietų pavergtąjį Europos dalis 
vėl bus laisva. IrUetevos iš
vadavimas tėra buko ĮrĮąiffi 
mas.

Broliai ir Sesės Tėvynėje! 
Perteikdami Jums išlaisvini
mo viltį, mes kreipiamės į Jus. 
Nepasiduokite okupanto klai
dinami, kad laisvasis pasaulis 
jus pamiršęs. JSs nesate pa
miršti! Pasaulis žino Jūsų kan
čias, aukas ir lūkesčius. Aky
liai sekite tarptautinių įvykių 
raidą ir nepasiduokite provo
kuojami. Tausokite Tautos gy
vybę! Kas perankstyvais spė
jimais audrintų Jūsų dvasią, 
tas talkintų okupanto sie
kiams.

Kai kitą rytą važiavo į kal
velę prie upelio, ji visa susi
jaudino. Jis ėjo keliu ir gyvai 
ją pasveikino: .

— Aš vėl turiu prašyti 
tamstą pagelbėti man.

Ji skubiai įkišo laišką į 
maišiuką, jautė svetimojo 
žvilgsnį ir išgirdo jo balsą.

— Koks pagaliau tamstoj 
vardas?

— Hilja.
— Ir toliau, — paklausė jis.
__ Metsapeiaitė.
— Aš vadinuos Yrjajus, 

tarė jis juokaudamas ir pridū
rė: — Ir kaip vežiojimas su 
pienu? Malonus

Okupantas slepia nuo pasau
lio savo smurto padarinius ir 
lietuvių Tautos kovą dėl lais
ves. Jis dviguba geležine siena 
atitvėrė Lietuvą ir niekam sve
timųjų neleidžia ten kojos įkel
ti. Veltui jo pastangos nuslėpti 
nusikaltimus. Pasaulis (fino, 
kas darosi ckupuotoj Lietuvoj. 
Laisvasis pasaulis jau pažįsta 
sovierškojo imperializmo klas- 

ir čia reikėtų įstatymo, kuris spręstų tą klausimą panašiai, kaip tingumą, nesaistoma na su
yra, išspręstas nedarbo ir senatvės pašalpų klausimas. Laikas 
ir patyrimas ir čia parodytų, jog tuo nesiekiama vadinamos “so
cialinės medienos”, bet žmoniškesnio socialinių reikalų tvarky
mo. Juk kur suorganizuojami milijonai žmonių vienam reikalui, 
įtorfetnės visada yra geresnės. Valstybė tam ir yra, kad ji žmo
nes apsaugotų nuo nelaimingų atvejų.

Hilja, pientoinkė, savo veži
mu vos pasiekė vartus, kai 
dvaro kieme suskambo pusry
čių kviečią varpelis.

figas ir jftfintingas buvo jo
sfcanftbĘpftas, lyg norėtų pa- vėlę. Vėl ją suėmė nerimas. Ji 
gaminti dvaro pranašumą tarp galvojo apie savo likimą. Rude- 
kftų apsdinkės ūkių. ' nį dar $ buvo laisva, o dabar 

Yfeftč Tfiijos gyvenime'šitas — dvaro tarnaite. Aplinkui
varpas turėjo savo žymią čfctL-u dideli triobėdai su ilgomis lan- kitas paerzintų...
fią. Ar ne džiugiai jis kvietė ‘gų eilėmis rija viską, ir ją... — Labas rytas... laiko ji neturėjo įsižiūrėti ir betkurį grožt ypač prieš mer-
prie valgiu ar ne nmriMnfiai Mottoa nenoromis leido ją Hilja buvo taip paske:riusi tepastebėjo, kad jis buvo aukš- gaitę. Mergaitė savo jaunume 
štadEė vakare iš darbo? tarnauti į dvarą. Bet kito dar- mintyse, kad net šūktelėjo, iš- tas ir puikus vyras. Nepapras- reiškė jo sielai visų švenfiau-

fij rytą vaapas užtnfco. Mer- bo tuomet nebuvo. Ten ji gavo girdus svetimą balsą. Ncpa- tas buvo jo balso skambesys, šią ir neišsakomos grožybės
gaitė jau buvo privažiavus ir ypatingą vietą — pieninto- prastai nustebusi ji pamatė kaip ir anas sakinys: “žiūrėki- simbdį, amžinos jaunystės,
dvwo vartus Jr nusiritusi kefio kės ir virėjos padėjėjos. Bet ji jauną poną su studentiška ke- te ir pašto krepšelis, visai, kaip amžino grožio, amžina tyrumo, w ~ ~

iš pirmos Senos įžengė j kitą pure. Lyg atsiprašydamas jis turėtų būti.” Jai rodės, kad jis — tarp vfeO pranykstamumo. Pradžioje ji būto mielai viaems 
pasatu, kur nebuvo graužia- nusišypsojo, kai pastebėjo jos būtų vaikystės dienų pažįs-.. Jis išsuko į mažą kelelį. Jį ,savOt ^yy611"^8
masi dėl žocUų ir veiksmų sumišimą. tanias, ir vis dėl toks svetimas,* nešė ' graži įmotafica, kurioje

Ir ji pati nesuprato, kaip — Ar tamsta nesi Viruma- jUk rodos, ji niekad negalėtų tikras suomis nedirba ir ne-
Niiajus, fogtas, galingai įštiau- kijaus pienininkė? — paklaw* atsisveikinimui ištiesti jam galvoja, bet leidžia fantazijos

rankos. paveikslams plaukti laisvai,
Nepaprastai ji susijaudino, ‘kaip paukščiams į tolį.

lyg kraujas būtų ėmęs smar- Kiek grožio jte pamatė tą 
kiau pulsuoti. Ji turėjo net trumpą akimirką! Keta kūno — į^ho, — kalbėjo kitos, 
riodbėti. Įtempė vadeles, para- gracingumas, kokie vridolruo- vasarotojas?!

nių Amar^ ValStybto.vado- institucijas ir laisvųjų kraštų 
vaujamas laisvasis pasaulis vyriausybes sustabdyti oku- 
tekia jėgas. Demokratijos ir panto vykdomą mūsų Tautos 
laisvės idėjų galia, technikos fizinį žudymą ir dvasinį žak>- 
ir medžiaginių ištddių persva- jfrną tiek paiSoje Lietuvoje, 
ra yra laisvojo p^tiMo pusė-. tiek Sovietų Sąjungos acknlnis- 
je. Griuvo visos tironijos. Grius ‘ truojamoje Mažojoje Ltetuvo- 
ir antmekaltbi žmonių kraujo je, kurią Sovietai kolonizuo

ja, sovietina ir rusfeia, keisda
mi vietovardžius, deportuoda
mi ir naikindami to krašto gy
ventojus, Prūsų, lietuvius.

Tarybos, ’ Amerikos Lietuvių. 
Tarybos ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos atstovai ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas ir kurioje 
Lietuvos įgaliotam ministeriui 
WashingtQne atstovavo stebė-' 
toju > patarėju I4e<ųvos gene
ralinis konsulas New Yorke, 
vardu skelbdami š^ įtodį, vie
ningai su visa Tauta galvoda
mi ,vrikrian^to jatędami, Lie
tuvos didingos praeities drąsi
nami, išsilaisvinimo tikrumo 
gaivinami, ryžtamės tęsti be- 
kemoproprisinę kovą su bolše
vikiškuoju okupantu, iki Lie
tuva ir vėl bus nepriklausoma 
ir Irisva.

Tepadeda mums Dievas!

mūsų Tuiffię ideatati*. Nepa
mirškime nmyMy būsi
moms mūsų Tautos kartoms ir 
istorijai.

man patarė tamstą paklausti, ’ gino arklį ir stengėsi susival- 
ar nebūtum tamsta tokia ma- dyti. Taip pat grįžtant iš sto- 
l<mi retkarčiais paimti mano ties, toj vietoj, kur buvo jį su
laukus į paštą. Kaip tamsta tikusi, ji pajuto savo sieloje 
manai ,ar būtų galinsi? lyg ugnį. Ji dar labiau išsigan-

— žinoma, Snoma, taip... do.
— Taip, tuokart sutarta,— ' ■

atsakė jis gyvai n* ištiesė jai Eino Yrjajus, vasarotojas, 
laišką. — žiūrėkite, ir pašto lengvais žingsniais žengė miš- 
krepšelis, visai kaip reikėtų, kelio keliu į Paatelą.
—suštiko ps tokiu patraukiau- — Viešpatie! — galvojo jis. 
čiu finksmumu, kad Hilja, ne- — Niekada ai nemačkm tokio 
žiūrėdama savo sumišimo, tu- mergaitės paveikslo nei tarp 
nėjo nusijuokti. išsilavinusių, nei tsup tadmie-

Tą pašą akimirką jis nuvo- čių. Iš kurio pasviečio atsirito 

žė kepurę ir nuėjo savo keliu, tas perliukas tokiame nuoša
liame ūkininkų lizde.

Eino Yrjajaus poeto siela
skaisčiai suliepsnojo, kaip iri- Mjo prisiminti iš tų tantų

atriradęs tolia jos ratų. Net sada, kada ji tfcidegdavb prieš donų. Bet nė vieną >| neturėjo 
tokių, tokių nuostabiai paslap? 
tingų.

tartimis prisiimtų įsipareigoji
mų nei iškilmingai duotų pa
žadų nei lietuvių Tautos va
lios.

Sovietų Rusijos agresijos 
viena pirmųjų aukų Lietuva,

POU0NBS UETOVEg 
KONinOKENCUOS VARDU
FMi. Mykolas KrapavHiaa, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais- ’ 

vinimo Komiteto Pirmininkas



VYNO
Augmenija ir gyvūnija Ka

lifornijoj gana skurdi. Dyku
mų daugiau, negu akis įsten
gia užmatyti. Jei kas auga, o 
yra labai daug gražių dalykų, 
tai tik dėl dirbtinio drėkinimo. 
Oras labai geras viskam au
ginti, bet sausros viską ir su
naikina, jei žmogus neprržiū-

KUN. L. JANKUS,
Los Angeles, Califomia

DOMININKONU TMRHlhi prerideatas H. TroJU ttD « 
karo vadu rea. Cmbmm (k.) ir ged. R. TrajHa dH pavojus S 
C aite melo* pusės. Gvatemala gavę ii kometa. Lenkijos ginkh).

ir ateitininkų spaudos paroda. 
Visfateitininkai ir jų bičiuliai, 
turintieji ateitininkiškos spau
dos ir jų. veiklą Mė&inčių do
kumentų, ypač kuopų leistų 
laikraštėlių, prašomi siųsti 
juos šiuo adresu: Pasaulio Lie
tuvių Archyvas, At-kų Spau
dos Parodai, 2601 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago 29, UI.

“Ateities” žurnalo komplek
tai jau pažadėti atsiųsti.

- Siunčiant spaudiniui prašo
me pažymėti, kas siunčiama, 
kurių metų, egz. skaičių ir pil
ną savo adresą.

Pastaba: Parodai ekspona
tus prašome siųsti kuo grei
čiau ir ne vėliau š.m. rugpiū- 
čio 22 d. Norintieji spaudinius 
perleisti Pasaulio Liettivių Ar
chyvui, prešome siunčiant tai 
pažymėti. ■ ' . .

Šveicarijoje, Bazelio mieste, 
gegužes 20 mirė visiem lietu
viam Europoje gerai pažįstama 
Ona Jakaitytė - Eretisnė. Pa
laidota Bazelyje gegužės 22 d.

Ona Jakaity# buvo kilusi iš

- liUy iįįmĮOailMiltu Coluflfc 
vOiair 411*1 ***. N. Y.,

edvbar tarpačias pareigas efcį* 
n* airių parapijojVisitation 
at the Btessed Virgin Mary

iškilome į 'tolimuosius kvadra
tus”, — toliau nuo kranto pa
mėginti laimės. Tam tikslui 
reikia nuplaukti nuo kranto 
25-50 khn. Laivukas visai die
nai vienam asmeniui kainuoja 
6-8 doleriai. Ant tokio lafvukš- 
čio yra visi modemiški įrengi
mai: radijo susisiekimas su ki
tais laivais, šiokia tokia virtu
vė ir kiti patogumai.

Kelionę pradėdami, gavome 
iš kitų laivų ir žvejybos cent
ro šiokių tokių informacijų ir 
pasukome ta kryptimi, kur žu
vys tą dieną savo susivažiavi
mus ar susirinkimus 
koPasirodo jas dabar jau se- džiasi šimtus mylių į marias,

do ir gausūs padėkos laiškai tų, 
kuriuos jis lydėjo. Viename jų 
rašoma: “Mes dėkojame Jums 
už tai, kad Jūs, kaip Romos 
katalikų kunigas, nedarėte 
tarp mūsų religinių ir tautinių 
skirtumų;”

Amerikoje, kun. St. Valiušai
tis nors dirba airių parapijoje, 
bet visą laiką dalyvauja lietu
viškame gyvenime. Visur jis 
renka rūbus ir aukas tremti
niams, organizuoja Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelius, 
sėkmingai pravedė Balto vajų 
New Yorke, kurio metu buvo 
surinkta $10,000 ir dabar vėl

se, kaip dvasios vadas, jis va
dovavo to rajono pavasarinin
kams. Užėmus Lietuvą bolševi
kams, kun. St; Valiušaitis ne
nuleido rankų ir sų visu pasi
šventimu rūpinosi Bažnyčios ir 

- Les Tournay tėvynės reikalais. Tas labai ne- 
gimnaziją ir patiko okupantams ir jų laik

raštis “Bszbožnik” smarkiai 
puolė ątkakių* kimigą. Tel
šiuose būti pasidaro per daug 
pavojinga ir kun. St Valiušai
tis, pasprukęs nuo arešto, turė
jo slapstytis.

Kai nėra augmenijos, tai 
stoksta ir laukinių gyvulių, jie 
— didelė retenybė. Net ten, 
kur vandens marios, ir tai gy
vybė gana skurdi Turiu galvo
je Pacifiko vandenyną ir jo 
Kalifornijos pakraščius.

Nuo Kanados iki Meksikos 
visas Amerikos pakraštys nu
tryptas meškeriotojų: gali kas
dien matyti jų pulkus, bety- 
kojančrus grobio, tačiau rezul-

Kun. dr. St. Valiušaitis šalia 
savo tžčdogknų pareigų niekad 
nevengia to darbo, kur tik rei
kia aukos. 1949 m. vasarą, 
NCWC, IRO ir Vatikano pave
dimu, jis atlydėjo iš Europos 
j Braziliją gausų tremtinių 
transportą, • susidedantį iš 1,- 
500 asmenų. Transportą suda
rė 28 tautybių ir ketetos kon
fesijų žmonės. Tai buvo vargi
nanti keūooS ir gana sunkios 
pareigos, bet kun. Valiušaitis 

Užėmus Lietuvą vokiečiams, jas atliko pavyzdingai, ką ro- 
kun. St. Valiušaitis buvo pas
kirtas vikaru į Papilę, o vėliau 
į Mažeikius. Artinantis antrai 
bolševikų okupacijai, pasitrau
kė į Vakarus, bet buvo vokie
čių sulaikytas ir paimtas prie
vartos darbams. Išsivadavęs 
gyveno Regensburge ir kurį 
laiką Muenchene, kur buvo 
lietuvių' kolonijos klebonu. 
1945 m. išvyko į Romą ir Gri
galiaus universitete studijavo 
ba&nytinę teisę. 1950 m. vasa
rio 17 d. baigė studijas kanonų 
teisės daktaro laipsniu.

Studijas baigęs dr. St. Va
liušaitis atvyko į Ameriką. Čia

gera žuvis, bene geriausia Pa
dūkę, o tai buvo man labai 
gerai pažįstama Palangos men
kė. Ir taip* pradėjome traukti. 
Man pavyko ne tik pagauti di
džiausią menkę (4 klg.), bet ir 
didžiausi jų skaičių, net septy
nias. Laivas pasuko namo, nes 
įstatymai neleidžia daugiau 
pagauti, kad nenuskriaustum 
Pacifiko.

Dar mėginome kitoje vištoje 
laimę, norėjome kitos rūšies 
žuvelių pagauti, bet nesisekė. 
Ir taip grįžome namon.

Pacifikas tikrai nežuvingas. 
Sako, prieš keletą metų, 
taip buvę. Bet kas ir kada 
setko, kad kadaise buvę 

“milai- riau. Profesionalai žvejai

rūpinasi tos crganizecljos <!.- 
šimtmečio paminėjimu New 
Yorke, kad tik daugiau surink
tų aukų tremtiniams šelpti. -

Gyvendamas Columbus, O- 
hio. su lietuvių delegacija Lie
tuvos reikalais lankėsi pas O- 
hio valstijos gubernatorių 
Frank J. Lauche. Blue Point, 
N^ Y., suorganizavo lietuvius, 
Patchogue, N. Y., gavo radijo 
valandoje prabilti Lietuvos 
klausimu. Ir dabar dažnai kun. 
dr. St. Valiušaitį girdim kal
bant lietuviškose radijo valan
dėlėse ir skaitome jo straips
nius spaudoje, parašytus Lie
tuvos ir jos išblaškytų vaikų 
reikalais.

Šioje sukaktyje, apžvelgda
mi kun. dr.. Stasio Valiušaičio 
darbus ir linkėdami jam Vieš
paties palaimos, turime pa
grindo laukti iš sukaktuvinin
ko dar daug gražių darbų 
Dievui, Tėvynei ir artimui.

per JS savo kunigystės metų 
uoliai dbba ir tebetarnauja 
Dievui ir tčvynri JUetffimi -v ______ .

- CM. tam —Brook-
Kumgas Stasys gnne 1910 kun. St VaBusams rūpinosi ir . N

m. n&mfio 13 <L Ju6duph| jaimimu. GyvendarnaaTelšiuo- 
kaime, Baisogalos valse. Kė
dainių aps., ūkininko šeimoje, 
kurioj tėvai užaugino 15 vai
kų. Baigęs savo gimtinėje pra
džios mokslą ir Šeduvoje “Sau
lės” progimnaziją, išvyko į Bel
giją, kur Meiles 
mieste baigė 
scholastinės filosofijos kursą.
1934 m. sugrįžęs į} Lietuvą į- 
stojo į Telšių dvasinę sstnina- 
riją,J$urią baigė 1939 m. Tais 
pafiais metais birželio mėnesį 
gavo kunigo šventimus ir Bai
sogalos bažnyčioje, kuri tą

SPAUDOS

zijos mokytoja, iki galutinai duktė Aldona, prasimušė Vo- 
visai atsidėjo tik šeimai. kieti jos scenose kaip talentinga 

Laimingu atsitiktinumu iš artistė, kitos trys dukros visos 
bolševikų okupuotos Lietuvos rodė aiškių meninių sugebėji- 
Eretų šamai pasisekė pasiekti miį, — pianinui, smuikui, 

____________ I _______________ Šveicariją. Tačiau ten Ereli?- skulptūrai. Ir visi didelio senti- 
ka radarais ir praneša laivams, nusikasa net iki Panamos ir gakių ap., mokėsi universitete nė negalėjo nurimti be Lietu- mento gimtajam kraštui.

tatai labai menki. Aš pats pra- bent ką meškeriotojas pa- Kalifornijai žuvies pristato pa- Kaune. Ten 1925 ištekėjo už vos ir lietuvių. Ją gaivino vii- - Prof. J. Eretas žmonos mir-
Iridau gana daug valandų ir ~ - • • • —........................... - -- - -
dienų, draugai parūpino ge- pagaus didžiausią žuvį tą fia mėgsta valgyti, 
iriausias meškeres, privargau dieną.

Birželio 3 jau išvežė manė 
laivas “Argentina” atgal į Pie
tų Ameriką, Montevideo mies
tą, tęsti lietuviškoj kolonijoj 
religinį ir kultūrinį darbą.

Atsisveikindamas su bran
giais tautiečiais tariu širdin
giausią ačiū už moralinę ir ma
terialinę pagalbą, nes be Jūsų 
nuoširdžios paramos mes jokiu 
būdu nebūtume įstengę pasta
tyti nei bažnyčios, nei mokyk
los, nei kitų pastatų. Nors ir 
dabar dar tik pusė pasiekta, 
ko tikėjomės, bet užsitraukę 
paskolą galėsime darbą tęsti 
toliau, o ir Jūs, tikimės, dar 
mūsų nepamiršite.

Siųsdami auką nedėkite gry
no pinigo į Lunkus, nes išima, 
ir nesiųskite pašto perlaidomis, 
nes daug atskaito, bet geriau
sias būdas, tai paprasta? pri- 
vatiškas ar banko čekis. Bet 

gautų, Sudėjome po dolerį tam, kankamai. Tik nelabai kas ją savo profesoriaus Juozo Ereto, tys, kad tuojau po karo gale- ties dieną pasisakė: “Aš pasi- __  siųsti mano vardu
Mokslus baigusi, buvo gimna- sianti grįžti. Bet tos viltys, lieku tas pats. Mano mirusios jėzuitams 5541 So. Pauli- 

. . Mėgėjai meškeriotojai sa- ---------------------------------------—-------- temo ir ji tiesiog ėmė sirgti žmonos darbas bei pareigos y- na St chicago 36 III., o jie
iki uždusimo bdrvejodamas po Laivas nuleido inkarą, o mes vaitgaliais vyksta automobi- Medžiotojams Kalifornijoje nostalgija. Jos akys nušvisda- ra atitekusios mums; mes jo Tr>an 
okeano platybes, o pagauti ko meškeres. Gilu, labai gilu. Bė^ liais į krašto gilumą, keliauja dar riesčiau. Yra labai gerų vo, jei pasirodydavo jų na- šos dirbtąjį ^arbą ir toliau e
kią žuvelę taip ir nepavyko. veyę meškerę išvynioja po 300 khn. Ten esą žuvingų šautuvų ir dar geresnių kulkų, muosa koks lietuvis, atvykęs iš dirbsime su visišku pasišven- Tal rnnngiausiai
Kiti pagauna, bet tai jau dido 15q kabliu- upokšnių ir “kimba” geriau u- bet nėra į ką šauti, tai dažnai, Vokietijos. Iš jos lūpų teko gir- timu.” atsisveikinu ir prižadu daug
lė laimė, ji sutraukia būrius užkabinome po žuvytę ir pėtakiai (trout). Tačiau daž- labai dažnai, medžiotojai šaudo dėti, kad ji midai gyventų Profesorius ir šiandien šie- melstis.
smalsnolių. laukiame. Gana sunku nuspėti, nai su keliais upėtakiais kartu vienas į kitą. Girdėjau, kad lageriuose, bet kad tik būtų su lojasi ir rūpinasi Lietuvos rei- Misionierius J. Brankas, S J.

Pacifikas tai ne Baltija, kur kada Įvsikabma Pajutau kaž parsiveža ir są^caitas 10 ar kai kurie ūkininkai dažo kar- lietuviais. Stiprėjanti nostalgi- kalais bei jos propaganda tarp Caigua 3711
besimaudydamas galėjai kokią kokį “svorį” ir pradėjau sukti doleriams baudos už tai, ves medžiojimo sezono metu, ja, nykstant lietuviams arti- nelietuvių. Paskutiniu metu jis Montevideo, Uruguay, S.A. 
plekšnę numinti, ir ne Gomer- meškerę. Pirmasis saga- kad dvi meškeres vartojo, kad bet ir tai mažai padeda, nes moję Vokietijoje ir nežinia dėl bendradarbiauja moterų leksi-
ta ar šiušvė, kur parginęs ban- keistos išvaizdos padarą, per trumpą upėtakį namon mė- jei jau medžioji, tai nušauti ateities daugiausia ir palaužė kernui “Frauen Lexikon”, pa
dą dar suskubdavau vakarienei kurį draugai liepė mesti laide, gino parsivežti, ar kad cfidesnį jvk ką nors reikia. Jei kada jos sveikatą. rūpindamas medžiagos apie
prigaudyti pakankamai raudų, nes esąs nuodingas, o atrodė skaičių, negu nustatyta, ve*žė- pavyks kokioje medžioklėje Vienintelė jai paguoda buvo lietuves ir kitas pabaltietes 
ešerių ar puskapį vėžių, kad panašus į mūsų si, nekalbant jau apie tai, kad dalyvauti (tyrlaukių čia aplink šeima, kuri buvo maža lietu- moteris bei jų kūrybą. J. B. reTTU
visai šeimynai pakako. raud^ p^nažas laivu namon gresia kaiSjmas ir 50 dolerių į vaBas, tūkstanSai myHų), tai višfca sala Bazelio mieste. Ten-----------------------------------------•-------- enecue

’ ★ vežti. Kažkas kažką pagavo, baudos, jei be leidimo iteške- bus didelė pramoga, vien fil- nebuvo girdėti kitokio žodžio • Vokietijoje, Bonnoje, ren- taryba.
Ankstybą šio pavasario ry- Laive susijaudinimas, bet nėra riosa. O leidimai.tik piliečiams mų artistams prieinama. Sun- kaip tik lietuviškai Jei kalba- giamasi iškilmingai paminėti • Australijoje L. R. Garbs

tą (nors Kalifornijoj bevrik kada stebėti kitus, kai ir ma- ’ teduodami. Taigi, didžioje lais- ku tikėti, kad pavyktų nu- ma apie šeimos harmoniją, tai birželio tragiškuosius įvykius, liauskas, kilimo kaunietis, lan-
visada pavasaris) su keletu no meškerė , pasunkėja ir trau- vių šalyje yra daug visokios šauti kokią stirną bet ir pa- ją galėjai rasti šioje šeimoje Minėjimą rengia TarptautĖois^Jkęs
mielų draugų, geriausiais žu- kiu laukan. Taip, yra. Nuste- laisvės, bet tik ne meškerioji- irstyti vargu ar teks. Medžiok- gražiai išsiskleidus. Sūnus Juo- Komitetas krikščioniškajai kul- "baiį
vavimo įrankiais apsiginklavę, bau. Visi šaukia, kad tai labai miri. - . lės įstatymai dar griežtesni.. zas. atsidėjo kalbų studijom, turai ginti. baigė inžinerijos mokslus.

PIKNIKĄ NARIARAPOLIO KOLEGIJOS PARKE
LIEPOS-JULY, 4, 1954

imat

Tėvai Marijonai

šv. Mišios■ 11:00 valandą iškilmingos
■ Pamokslą sakys kun. dr.- K. Matulaitis, MIC.
■ Marijos metę religinis paminėjimas
■ Šv. Juozapo parap. choras iš Waterbnry, Conn.
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JAU GALIMA ĮSIGYTI A. RINKCNO VADOVĖLI

visų pasaulio tautų dedamės 
pastangas Atstatyti žmonių ir 
tautų teises ir laisvę”. • 

Konferencijos proga Keis
tas stambus “Tėvynės Sarge” 
numeris (1954,V tomas, 11 
nr.), kuriame rašo prel įt 
Krupavičius (Krikščioniškoji 
demokratija Lietuvoje), prof. 
K. gauiys, P. Vašiausias, dr. 
VL Viliamas (Lietuvos sei
mai), dr. J. Jasaitis, vysk. V.

taip pat iš- 
pasisakantį 
Jame visų 

pirma įrodinėjama, kad regis
truotis nėra reikalo skubėti— 
aplinkybės neverdančios, o 
dabartines veikimo sąlygos e- 
sančks patenkmamos. Prieš 
padarant lietuvių skautus kito 
*(ne Lietuvos) krašto vienetu, 
reikia dar išsiaiškinti su Tarp
tautiniu Skautų Biuru prašant 
pripažinti Lietuvos skautus

konų provincio'lo J. Gailiušio, . m z

kun. V. Mincevičiaus, prof. J. Sukaktuvinėje Liet Krikšč.
Ereto, prof. J. Brazaičio, prof. Demokratų S-gos konferencijo-

Kas dabar dedasi Clevelande, 
gali turėti ir platesnės reikš
mės, todėl prie kažkurių skau
tų klausimų reikia stabtelėti ir 
ilgėliau, juo labiau, kad visas 
triukšmas jau yra išėjęs į vh-

tarp kurių buvo Lenkų Krik
ščioniškosios Darbo Partijos 
pirmininkas Karol Pcpiel, Vi
durio Europos Krikšč. Dem. 
S-gos pirm. Dr. A. Prochazka 
(atvykęs iš Washmgtono), visa 
eilė CDUC atstovų, Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys, Vyk
domosios Tarybos pirm, K. 
žalkąuskas, Lietuvos Laisvės

Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 
JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų programą

Viršelis ir Btastndjos <taH.T. Vaitam.
Bostono lietuvių mokytojų lek&nys

Gregorianumo uųrversitete 
gegužės 21 d sėkmmgai apgy
nė dizertaciją tema “Dvasine 
paguoda pagal šv. Grigalių Vte

travę atlikti jau negalėtų, .nes 
būtų praradę “savo lietuvišką 
veidą”). įsiregistravus nutau- 
timo pavojus padidėtų, nes nu
tautinimo darbą dirbtų jau dvi 
institucijos — angliška mokyk
la ir šio krašto skautų organi-

J. Kaminsko, L Simučio, V. je buvo priimta dddararija, kraštam laisvę, o laisvajam pa- 
kurioje Išreikštas ryžtas “dėl sautiui primenama, kad bet- 
Ltatuvos laisvinimo kovoti dar koką bandymas kškoti sutari- 
(tidesniu pasiaukojimu bei pa- mo su bolševizmu yra negali- 
shryžimu ir šį reįkalą laikyti masų paržutmgas. 
pagrįndknu uždaviniu.” Toliau . Dekliaradja baigiama pra- 
pabrėžtas reitkalas visomis pa
jėgomis' išlaikyti ir stiprinti 
laisvajame pasąulyjc lietuvių 
tautinį bei kultūrinį potencia
lą ir dėti pastangas, kad lie
tuvių visuomenė būtų konsoli
duota.

Kreipdamosi į krikščionišką 
lietuvių visuomenę, konferen- 
dja atkreipia dėmesį, kad 

“krikščkmią pasyvumas ar 
nepakankamas aktingomis po-

Ig. Malinauskas Šventino ir vėliavos kūmaV M. Galdikienė, nika ir tas gilus įsijautimas, 
pamaldas laikė specialiai iš Ig. Malinauskas, Stud. At-kų Gražų įspūdį atbaigė Jeroni-

Tėvynėje kovojantiem bro- New Yorko atvykęs At-kų Fe- Sąjungos pirmininkas K. Kudž- mas Kačinskas, visą koncertą 
liam pareiškiama, kad jų kan- deracijos generalinis sekreto- ma, Moksleivių At-kų S-gos palydėjęs pianinu.
čios ir didvyriškos pastangos rius y Dabušis. Pasakė atstovas J. Baužinskas ir pas- Koncerto klausytojai daugu- 
spirtis okupantui “yra didysis jįg y. pritaikytą pamokslą, iš- — kaltininkas J. Brazaiti^. Po moję buvo jaunimas, tai buvo 
akstinas, kuris ypatingu būdu ryškindamas vėliavos prasmę invokacijos viena studentė ir gera, kad prieš kiekvieną gro- 

ateitininkų ide- keturios moksleivės davė įžo- jamą dalyką buvo supažindin- 
džius ir prisiekė naujajai ve- ta su autoriumi ir su pačiu kū-

zacija.
Šios pusės manymu, lietuvių 

skautams santykiams su ame
rikonų skautais palaikyti pa
kanką lietuvio ryšininko.

Nuomonių skirtumų išlygin
ti nepavykd. Todėl klausimui 
aiškintis ir spręsti gegužės 16 
d. lietuvių salėj buvo sušauk
tas skautų tėvų ur vadų susi
rinkimas. Deja, jis teparodė iki 
augščiau^o laipsnio įkaitusias 
nuotaikas. Prezidiumas nebe- 
pajiegė susirinkimo valdyti, straciją nepakilo nė vienon,
todėl tesigirdėjo priekaištai, Tad ir kilo klausimas: kam rd- 
fcalbos iš vietų, net grasinimai, kėjo tų trijų valandų ginčų?
Saitas protas ir blaivus reikalo Kam reikėjo to atmosferos kak
svarstymas buvo išvyti. J tokį tinimo? Kam reikėjo to nuo-
susirinkimą gaila buvo žiūrėti, taikų ūžnuodijimo, kuris
koktu tų nevaisingų ginčų drums organizacinį darbą? IMI
klausytis. to galima • kaltinti “minią’*,

Bet sprendimas vis dėlto bu- bet ne be kaltės ir vadai, prie 
vo padarytas. Kai pirminio- to prisiJeidę. Dieve duok, ka* 

Prieš tai kilo reakcija. Jai ?andą ir jaunimą auklėja iie- dujantis pngaliau paklausė, toks susirinkimas, Clevtittnde 
ėmėsi vadovauti Cleveiando tipiškoje tautiškoje dvasioje yra registraciją, pa- pirmutinis, tebūtų ir paskutt- 

mo nauda ir įtaigojama, kad lietuvių skautų- tėvų valdyba, (šių dviejų uždavinių įsiregis- kilo rankų daugumas; už regi* nis!

jos santvarką kiekviename tautinius drabužius. * Jaunimo 
krašte tepripažįstama tik vie- tautinė savigarba augs, o pavo- 
na skautų organizacija. Lai- jus asimiliuotis gan būti suma- 
kydami save tarptautinės žintas.”
skaūtų šeimos nariais, turime Tikėdami registravimo pra- 
Amerikos skautų organizaciją našumu, šio rašto autoriai ir 
pripalžinti šio krašto šeiminin- kiti skautų vadai kaikuriuos 
ke. Todėl yra skautiška parei- skautų vienetus (pvz. jūrų 
ga užmegzti broliškus skautiš-' skautus) tuoj Amerikos skautų 
kus ryšius su gyvenamojo organizacijoj įregistravo, įtai- 
krašto skautais šdminmkais, sė atitinkamas uniformas, pri- 
prisitaikyti prie BSA organiza- segė reikalaujamus ženklus ir 
elnės santvarkos ir joje įsire- t. t.
gistruoti. Toliau rašte plačiau 
aKdnazna tokio įsiregistravi-

| bendras kovos draugus— ta, o draugovės narės įteikė 
sovietų pavergtųjų tautų atsto- seserei Augustinai gėlių puok- 
vus — dekliaradjoj kreipiama- štę.
si su viltimi, kad visų bendros Vidurdienis į vienuolyno 
pastangos atneš pavergtiem erdvų kiemą suvedė vis dau- govių.

viai mokytojai, spaudė Liet. J 
Enciklopedijos spaustuvė, 184 . 
psl., kaina 2,75 dol.

Eduard Turauskas — 
SORT DĖS ETATS BALTES. 
Išleista Reutlingene 1954 nt, 
Vokietijoje, 80 psl.

LES MARTYRS DE LITO- J 
ANIE, iliustruota, išleisti . 
Vliko Vokietijoje, Memnunge- 4 
ne, 63 psl. .

Titas Narbutas — Ssrieto 
KU God ta Uthuatas 16 
ps., gausiai iliustruota.

Studentų g*Ws, gegtdės 
men., nr. 14. Leidžia Liet. Sttt* 
dentų Sąjungos Centro VaMy*

viniame “T. Sarge”, sudarė ii- S-ga pasisako už Europos tau- 
gą virtinę kraštų ir žymių as- tų federaciją.
merių. Sveikinimai atėjo iš Ita- Iškilmingojo posėdžio eiga

M Uėt ^DSabkralų S?
gos Mkalduyinė konfereiKnja Sidzikausko, J. Audėno, Br. 
antrąją dieną, geguižės 30, bu- Nemieko, M. Brako ir eilės 
vo prad&asESjrtuiienio pamal
domis Aušras Vartų bažnyčio
je. šv. Ifišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė dr. kun.- J. Mak- 
nys. .
' Po pietų iškilmingas posėdis 
Camegie Tarptautinio Centro

; patalpose pradėtas preL J. Bal- 
kūrp malda ir prof. K Pakšto, 
posėdžiui pirmininkavusio, į- 
žaių^ne kalba, kurioje jis pra
balo apie

Atsiysta paminėti 
— KREGŽDU

TE 41 datis. Skaitymai, 
linkos ir tėvynės pažinimas. T 
Viršelis ir iliustracijos dafl. T.';
Valiaus. Išleido Bostono Iktu- ;

“įsiregistravę pasieksime tai, Ji skautų tėvams 
kad amerikoniško skautiško snmtinėjo rstitą, 
jaunimo vadovybė palankiau 
priims mus į savo tarpą ir pa

šomą. skatins savuosius traktuoti
Prieš kiek laiko kaikurie lietuvius skautus (pabraukta 

Cleveiando skautų vadai išsiun- minimo rašto autorių) kaip 
tinėjo tėvams tam tikrą raštą, brolius. Mūsų skautai pasijus 
įrodinėjantį reikalingumą re- jų tarpe jaukiai neišsižadėdami 
gistruotis Jungt. Amerikos savo kilmės ir tautybės. Bus 
Valstybių skautų organizacijo- sudarytas pagrindas grupi- 
je Boy Scouts of America,, niam bendravimui ir daug pro- 
Tame rašte sakoma, kad pagal gų pademonstruoti lietuviškus 
tarptautinę skautų organizaci- šokius, dainas, žaidimus bei pasaufio skautų šeimoje nariu 

in exile. Toliau plačiai įrodinė
jamas reikalingumas išlaikyti 
lietuvių skautų savarankišku
mą. Lietuviai skautai tremtyje 
vykdo trejppus uždavinius: 
jaunimą auklėja skautiškoje 
dvasioje (tai atliktų, ir įsire
gistravę), įvariomis progomis 
(savo tautinėmis stovyklomis, 
savomis uniformomis, viešais 
pasirodymais su tautinėmis 
vėliavomis ir 1.1.) atlieka Lie
tuvos laisvės siekimo propa
gandą ir jaunimą auklėja lie-

KT3:

litinėje srityje visuose kraštuo

JAUNIMO ŠVENTĖ IR IZ. VASYLIONO KONCERTAS
PUTNAM, CONN. Prof. J. Brazaitis savo pas

kaitoje nušvietė, kuo ateitinin
kės skiriasi nuo kitų. Ilgai ne- 
užsitęsęs posėdis baigtas tau
tos himnu. *
Antrąją šventės dalį sudarė 
Izidoriaus Vasibūno smuiko 

koncertas,
kuris įvyko vienuolyno bib

liotekoje — muzikos kambary
je, Savotiška aplinka jau su
teikė visiems rimtumo. Taip 
pilnutėlė salė susikaupus iš-

patfcm krikščionim, tiek ir tų 
kraštų bendrajai politikai, so
cialinei bei kultūrinei raidai. 
O kritiškais mūsų laikais to
kia laikysena graso katastro
fiškomis pasekmėmis. ,Dėl to 
ir popiežius Pijus XII yra ka
talikiškajam pasauliui primi
nęs, jog šiais laikais
katalikų dalyvavūnas poltinia-

Aie'gyvenime yra šventa jų 
pareiga...

Krikščionys negali atsisakyti 
dėti pastangas, kad viešojo gy
venimo tvarka būtų grindžia
ma krikščionybės mokslu.” Dėl 
to konferencijos dalyviai skati
na visus laisvajame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius krikščio
nis demokratus “telktis į krik
ščionių demokratų organizuo
tus sambūrius”.

Lietuvių visuomenė čkkliara- 
cijoje prašoma paremti “viso
mis priemonėmis Lietuvos lais
vinimo darbus... būti dar dau
giau vieningiem, susiklausyti ir 
jausti atsakomybę ne tik už 
savo pareigų atlikimą, bet ir 
už visus savo vykdomus dar
bus, kad ji?U>ūtų pilnai sude-

pravedė pati draugovės pirmi
ninkė Danutė Vieraitytė, sek
retoriavo Elona Marijošiūtė. 
Pagerbus vėliavas (be naujai 
pašventintos vėliavos dar buvo 
Waterburio ateitininkų ir 
Bostono moksleivių at-kų vė
liavos), garbės prezidiume už
ėmė vietas: Federacijos gen. 
sekretorius kun. V. Dabušis, gaunančiai Žavėjo ir jo tech-

Brizgys (Valstybė ir Bažny- 
čia), prof. J. Gravrogkas, dr. ~i
V. Raulinaitis, inž. K Bara- ' 1
nauskas, Br. Zumeris, A. .11
GraŽiŪnas ir k. PlatUS apžval- OLANDIJOS prU Jungtiniu Tnutai rūmu New Yorke. Olan-
gų skyrius. Viso 240 psl. ūtivn* “Badei Dorrmen" visttuoja JAV.

giau mašinų. Skubėjo jos iš 
Bostono, Brocktono, Worceste- 
rio, Waterburio, Hartfordo, 

. New Britaino, New Yorko, su- 
veždamos būrius ateitininkų— 
sendraugių, studentų ir moks
leivių. Taip susirinko viso ry
tinio Amerikos pakraščio at
stovai. Buvo net iš Baltimo- 
rės.

IjkSmingas posėdis
įvyko pensionato salėje. Jį klausė gražaus ir turtingo kon

certo. Iz. Vasyliūnas išpildė: 
Thomaso Vitali— Ciaconna, 
Felix Mendelssohn ♦- Barthol- 
dy koncertą E moli, V. K. Ba-^ 
naičio Vandens Leliją, J. Gai- 
delio Lietuvišką šokį nr.. 1, 
Br. Budriūno Raudą. .

Iz. Vasyliūno rankose smui
kas kalbėjo įtikinančiai ir pa-

Putname, toj lietuviškoj se
selių sodyboje, yra gražus at
eitininkių būrelis. Mažosios dar 
priklauso moksleivių kuopai, o 
studentės sudaro savo draugo
vę. Tiek vienos tiek kitos gra- 
>žiai veikia; nes visos gyvena 
vienoje vietoje, lengva tad 
šaukti susirinkimus, išeiti vi
sas programas; be to, nuolat 
joms pagelbsti tai seselės, tai 
kun. St. Yla.

Gegužės 30 d. studenčių 
draugovė rengė savo metinę 
šventę. Ta proga

pašventino vėliavą
Jos projektus padarė dail. 

K. Varnelis. Gražiai ją iš
siuvinėjo sesuo Augustina, pa-, 
dedant pačiom draugovės na
rėm. Iškilmingose pamaldose 
pensionato salėje ji pirmą kar- 

lijos (Alcide de Gasperi ir k.), buvo užrašyta Amerikos Bal- šiandieininais iš-siskleidė ,
Prancūzijos, Vokietijos, Austri- so ir perduota į - ___ _ »_ Kūmais buvo M. Galdikiene ir
jos, Olandijos, Belgijos, Norve- pavergtąją Lietuvą, 
gijos, Venecuelos, Peru, Para- į kurią trumpu drąsinančiu 
gvajaus; tremtyje esančių len- žodžiu kalbėjo Algirdas Ka- .. .... . , ., .
kų, čekų, vengrų, slovėnų, lat- sulaitis nurodęs, kad kovoje su P3 
vių; vysk. V. Brizgio, vysk. V. bolševizmu jau dalyvauja am- CI°\-lr 
Padolskio, vysk. J. Rancano, milijonų žmonių. spirtls
preL E. Stūkso, prel. KJau- 
ho ,prel. L. Tulabos, prel. P. vaisernis tose camegie pasaulyje, su visu pasiaukoji- alus.
M. Vaitkaus, lietuvių pranciš- Centro Patalpose. mus bei pasišventimu dirbti, Bendruose pusryčiuose pen- liavai, sąjungų atstovai prise- riniu. Paties smuikininko pa-

kad greičiau Lietuvos laisvės sionato valgomajame šventės gė ženklelius. ruoštus pranešimus skaitė P.
diena nušvistų.” proga pdsveikino sesuo Augus- šia iškilminga proga trum- Jurkus.

pus sveikinimo žodžius tarė Koncertu baigėsi iškilmingo- 
~ i ji dalis. Toliau visų laukė pa

sveikinimų gauta raštu iš apy- čių studenčių parengti užkan- 
Mnkinių įvairų kuopų ir drau- džiai. Su jais prasidėjo ir šo- 

(Nukelta į 6 psl.)

Amerikos lietuvių kongreso 
legatams. Tačiau tam tikran^ 
skaičiui delegatų knyga nepą^S 
siųsta, nes jie nebuvo pranešę 
adresų. Ribotą- kiekį egzew^^| 
liorių dar turi Alto centraą-.^ 
Suinteresuotiej galėtų jų gaų. 
ti, kreipdamiesi adresu: 173$ 
So. Halsted St., Chicago &'-.O

• Baitas, atžymėdamas'Savasis 
veiklos 10 metų sukaktį.
ginsi išleisti specialų leidinį, ku- JHl 
riame atsispindėtų visos pas-\?WJ 
tangos ir kiti atliktieji darbai 
mūsų tautiečiam gelbėti. Tup Oh 
reikalu išsiuntinėtas raštas vi-’v^fe 
soms. Balto skyrių valdyboan^^| 
Jame kviečiama Balto narius 
bendradarbiauti ir padėti 
leisti šią knygą. - Pirmiausia 
prašoma žinių apie skyrių vdk- 
lą: kada skyrius įsikūrė, kdde ^B 
žymesnieji jo darbai, kokios- 
buvo kliūtys, kaip jos nugaiš- 
tos, ryškesni skyriaus įvykiai 
Prašoma taip pat ir nuotrau-^jpj 
kų; kartu kviečiama prisidėti ir 
aukomis. ’ žinias apie savo 
veiklą reikia atsiųsti ne vėliau 4.^ 
liepos 1 d., nes norima ieicfinį.?^^ 
išleisti dar prieš jubilie^4 4^ 
kongresą. Leidinio redakcinę , 
komisiją sudaro: J. Boley, P. j ji 
Minkūnas, B. Spūdienė, A 
Trečiokas.

• Vytautas A. Ateksaadmvi- 
' čins, iš Brooklyno, Mariana-

poly, Conn., . baigė vidurinius 
mokslus ir už pasižymėjmus 
moksle gavo specialią premk,?||ffl 
ją. Iškilmingas mokslą metų 
baigimo aktas įvyksta birždio^^^ 
13. Pamaldose ir akte čfaly- ’ 
vauja Norwich vyskupas, kuris 
įteiks jr baigimo diplomus. 
kilmingame akte sveikinimo 
kalbą pasakys V. Aleksandra- 
vičius. • '
• Brazilijoje švenčiama Sao^.7^ 

Paulio miesto 400 metų įkūri- 
mo sukaktis. Lietuviai ta proga 
nori suruošti liet, liaudies me-
no parodą, suorganizuoti fie- 
tuviškų dainų koncertą ir pa- 
rodyti tautinius šokius. Sūdą- 
rytas didelis komitetas, kuriam 
vadovauja Lietuvos konsulas 
Sac Paulo mieste A. Polišai-.
lis. Brazilijos vyriausybe ofi- .-j|| 
cialiai pakvietė Lietuvą tartie. 
minėjime dalyvauti.

• Kun. J. Grabys Romoje ĮfeJ

...__ _____ ____ ____ kas, prel. Ed. Stukelis, Deve-
tuvių tautai atimamos žemės ir tūai iš Waterbuno, Dr. Br. Nė
jai brukamą svetima — nihili
stinė ir anarchistinė — dvasia.

’it Savo žemes ir laisvę lietuviai 
tegali apginti kartu su kitom 
tautom, kuriom tas pats pavo
jus graso. Nuo destruktyvinės 
dvasios tegalima apsiginti 
krikščioniškuoju, humanizmu.

Po. prof. K. Pakšto įžanginės
; kalbos, visiem sustojus, buvo 

perskaitytas
§v. Tėvo sveikinimas ir

kurį raštu perdavė apašta
liškasis delegatas Amerikoje 
arkivysk. A. G. Cicognani, 
kartu pridėdamas ir savo svei
kinimą. Prel. J. Balkūnas žo
džiu perdavė sveikinimą

kardinolo Fr. SpeHmano,
palinkėjusio lietuvių tautai 

greičiau atgauti laisvę ir išsi
vaduoti iš prispaustų antikrik- 
ščkMiiškos ir antidemekrati- 
nės ideologijos varlžtų.

Raštu gautieji sveikinimai,

mickas, J. Audėnas ir kt.
Vliko pirmininkas prel; M. 

Krupavičius trumpame žodyje 
priminė Liet. Krikšč. Demokra
tų išeitą kelią ir

Lietuvos laisvinimo 
problemą,

pabrėžęs reikalą dar labiau 
suglausti eiles ir ryžtingai ko
voti. “Lietuvių tauta yra lais
vės tauta. Jos istorija rašyta 
ugnimi ir krauju. Ji yra išmo
kusi kovoti ir nenusiminti. Ne
nusimename nė dabar. Dievas 
padės mums laimėti, bet tik 
per mus ir su kitų pagalba.” 
Vliko pirmininkas kovojančios 
Lietuvos vardu išreiškė padė
ką JAV vyriausybei ir Ame
rikos lietuviams už talką lais
vinimo darbe. z

Prel. M. Krupavičiaus, Vli
ko pirmininko, kalba angliškai 
buvo atpasakota Informacijos 
Centro direktorės M. Kižytės. 
Taip pat angliškai dar kalbėjo 
prof. K. Pakštas, priminęs, 

kurių dalis atspausta sukaktu- kad Liet. Krikšč. Demokratų
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LIETUVOJE

PARUOŠĖ T. NARBUTAS

Jaunimo švente
(Atkelta iš 5 psl.)

SPAUDOS NAUJIENA
IŠ ŠKOTIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Ką-tik pasirodė

L. E. Joffres Voisekausko

Šių metų “Lietuvių diena“ 
bus tikrai paminėtina, nes at
silankiusieji, be eilinės progra
mos,' turės'progos išvysti nai>- 
jąją koplyčią, kuri sparčiai 
auga, ir dalyvauti kertinio ak
mens pašventinimo apeigos?.

Liepos 4 kviečiami atsilan
kyti kunigai, geradariai, rė-

Čia įratyta:“- ugdykitelie 
vaičių širdyse meilę laetir 
žemei. Lietuvos kariuomei 
savanoris dr. K. Pautienia 
žmona”. Dr. D. Kesiūnaitė, ] 
imdama šias dovanas, su a

KNM3HIS OF MTHUANIA WXOA 
B&Annoot, PA.

kiai. Jų įkarštyje Kęst. Keb- 
linskas ir G. Botyrius išleido 
humoro laikraštėlį.

Visoje šventėje matėsi pui-

Kaip tu man, taip aš tau
Bedarbis, naujai atvykęs į 

Ameriką prie Padfiko, pradė
jo pardavinėti sliekus. Vis šį tą 
uždirbo dienai. Greitai pajuto, 
kad policija jį seka, nss tokiai 
prekybai neturėjo leidimo. 
Skubiai tokį leidimą gavo ir 
•kai policininkas pradėjo derėti 
sliekus, mielai jam pardavė vi
są svarą už vieną dolerį. Tu
rėdamas tokį nusikaltimo įro
dymą, — svarą nelegaliai par
duotų sliekų, — valdininkas 
mėgino areštuoti įstatymo lau
žytoją ir buvo labai nustebin
tas, kai pardavėjas parodė pre
kiavimo leidimą. Tada polici-

telkimo vieta, turi penas irtau- 
reikšmės. Pažymėtinas 

“fino atžvilgiu klebono kun.
Angelaičio asmenybės ypačiai 
šviesus bruožas— tai jo besą
lyginis pasitikėjūnas savo tau
tiečiais: statybų planavimo, 

■< priežiūros ir vykdymo darbus 
jis atiduoda išimtinai lietu
viams, daugiausia naujai atvy
kusioms specialistams.

Jau 20 metų, kaip kun. J. 
n Angelaitis dirba kunigo ir kle

bono darbą. Moterų Sąjungos
> 3$ kuopos (jai vadovauja ener-
> ginga veikėja M. Cicėnienė) ir 

kitų parapijos organizacijų ini
ciatyva geg. 23 d. buvo atšvęs- 
ta kun. Angelaičio kunigystės 
20 metų sukaktis. Sumą savo 
pasistatydinto j bažnyčioj atlai
kė pats jubiliatas, pamokslą 
apie kunigą žmonių gyvenime 
pasakė iš Akron atvykęs kun. 
dr. K. širvaitis. Iškilmingi pie
tūs įvyko parapijos salėj. Čia 
jubiliatą sveikino visuomenės, 
draugijų, jaunimo atstovai, 
buvo' įteikta daug dovanų, šei
mininkės, O. Jokubaitienės va
dovaujamos, sočiai ir skaniai

* pavaišino. Programai vadova
vo S. Lamauskas, solo, muz. 
R. Brazaitienės pianinu palydi
mi, po keletą dainų padainavo

. N. Braziulienė ir V. Jurgelis.
- Tiek pamaldose, tiek pietuose 

dalyvavo gausiai žmonių. Te
laimina Viešpats ir Dangiškoji 
Motina kun. Angelaičio užsi
mojimus ir darbus, tesuteikia 
jam sveikatos ir ištvermės, te
palaiko jo pastangos lietuvių perkrautas scenų ir veikėjų, 
dvasią, teliudija garbę.

Pagerbta Vyr. Skautininke 
Dr. Kesiūnaitė

Mūsų parengimai neapseina 
be kopūstų ir alučio, na, ir be 
vėlinimosi. “Naujų žmonių” 
laukėme irgi virš pusvalandžio. 
Kai po 5 veiksmų žmonės nusi- 
sedėję norėjo šokti, turėjo 
laukti kol'.,, vaikai kėdes su
statys. , Gražu, kad tėvai vai
kus į vakarus veda (nors ne 
visi vaikams tinkami), tačiau 
negražu, kad tie vaikai palei
džiami po salę lakstyti ne tik 
pertraukų metu, bet ir vaidini
mo ir dargi sargų pareigas ei
ną. Kai regi vaikus po 12 vai. 
tarp šokėjų besiraičio jaučius, 
manai, kad tėvai savo pareigas

'Paroda ir minėjimas įvyks 
§v. Kazimiero parapijos salė
je. Parodos lankymo vai. nuo 
3 p.p. iki 9 vai. vakaro.

įėjimas nemokamas.

Lietuvių Katalikų Tremtinių 
draugija nuoširdžiai kviečia vi
są lietuviškąją visuomenę kuo 
skaitlingiausiai minėjime daly
vauti. - J. š.

du skaut. Dr. Kesiūnaitei įtei
kė auksinę dėžutę su iš Lietu-

Gegužės 2, sekmadienį, Ško- gražų įspūdį ir visus lietuvius 
tijos L. K. Moterų D-ja gra- dar darniau sujungė į stipresnį 
žiai paminėjo Motinos šventę' vienetą.
Glasgove. Motinų intencija 
kun. J. Gutauskas rytą atlai
kė šv. Mišias. Popiet blaivybės 
svetainėje buvo tęsiamas ban
ketas' ir meninė to minėjimo 
dalis. Čia buvo pasakyta daug 
gražių motinoms pagerbti kal
bų h* iškelta motinos misija ir 
svarba tiek šeimos, tiek vieša
jame gyvenime. Ypač buvo pa
gerbta lietuvė motina. Susirin
kusieji turėjo progos išgroti 
rinktinių gražių lietuviškų dai
nų. Minėjimas visiems paliko

jų grupėje, kurią mes gerbia
me ir mylime ir jokiu būdu ne
norime numušti ūpo naujiems 
žygiams.

Detroite yra ir kita vaidin
tojų grupė “Alka”, vadovauja
ma Justo Pusdešrio, pastarai
siais metais pasirodžiusi trum
pu veikalėliu, dabar baigianti 
repetuoti Sudermanno “Už
kampio laimę”. Stebint abiejų 
grupių didesnius pastatymus, 
peršasi tokia pat mintis kaip 
to clevelandiečio, kuris pasa
kė: “Kuriems kotams tos dvi jaU pamiršo

Gal šaltos žiemos likučiai, 
gal kitos priežastys nulėmė, 
bet pas murf balandžio vidurys 
buvo labai šaltas. Tik gegužės 
pirmosios dienos truputėlį at
šilo, bet ir tai dienos ūkanotos, 
nors ir nelyja. Balandžio 30 
daugelyje vieįtų iškrito gana 
gausiai sniego. Medžiai lapuo
jąs! labai, skurdžiai, o gėlės 
bemaž nedrįsta nė pasirodyti.

romia akyse' bučiavo atneltą^M I \ • I \V H. H
Lietuvos žemele ir jos laisvūs^| I I M
simbolį lietuviška triĄudve. ” L

Alto skyriaus vaidy 
bos vardu sveikino Aid. Au- 
gustavičienė, Bendruome»Mįjį|Į| H \■ 1 \, Z ' 1 I
pirm. St Barsdukaią, 
ansamblio vadovas muz. Alf. ■ H \ H K HI.
Mikulskis, Tautinės Sąjungos B 2 *
pirm. K S. Karpius, Neringos 
tunto vardu St. Juodvalkyte, B klrt— tam. P. AnzetaM* nsta£jhm>: B tadrė* j tfeHmpr«cr*mos 
J. Vaičiūnienės - Augustaitytės vedėjm S. T įgimtu, tam. dr. K. firvattfe, kalte klebonas tam. AnzHai- 
eilėraščiu pasveikino Stasaitė te. J® mamytė AaseBattieač. Foto I. Briedžio

Lietuviai mėgsta vaidinimus, 
tad nenuostabu, kad ir šiltoką 
gegužės 29 d. šeštadienį “Nau
jųjų žmonių” pažiūrėti prisi
rinko artipilnė ukrainiečių sa
lė. Vakarą rengė Lietuvių Re- 
zinstencinė Santarvė Detroite, 
pelnas skiriamas Vasario 16 
gimnazijos rūmams išpirkti; 
Vaidino detroitiečiai mėgėjai, 
režisavo Z. Arlauskaitė-Mikšie- 
nė, dekoracijos A. Melniko.

Vaičiūno veikalas “Naujieji 
žmonės” vaizduoja Nepriklau
somos Lietuvos naujakurių, 
dvarininkų ir patrijotų santy
kius. Yra per daug ištęstas,

yra vieni iš moderniausių Ir nes muziaos, preziaemo pa- -miw Dilia, vicepirm.
geriausiai pritaikytų tarnauto- skelbimas, kad kiekvienam tar- kun p^tras^ Totoraitis ir Iza- 
jų patogumui ir sveikatos rei- nautojui bendrovė paskiria Dilienė sekr. Iz. Jatulis 
kalavimams. Pirmą kartą man $100 dovaną valstybės bonais ... An<iri..’ Trečiokas. Revi- 
čia atėjus, atrodė/ kad tokie (naujai priimtiesiems tik $25) rfjog komigiją 5^ Kazys 

8®”*° viOT8 nuteikė. Trečiokas, Vincas Titanus ir 
Salėje buvo tradicinis tortas, p Mačiulaitis. Jaunimo ir

■ kurio 100 žvakelių teko už- spOrto komiai jon įeina Jokū-
I užpūsti pačiam prezidentui. bas Stukas, K. Trečiokas ir P.

Iš prezidento pareikštų žo- Mačiulaitis.
; M džių ir iš įvairiausiu sveikini- Atsilankiusiems ir progra-

__________ ' ■ mo telegramų susidaro vaiz- mos dalyviams K. Graudušie- 
_________________________ I das, kad bendrovė nesivado- nei ir paskaitininkui K. Bieli-

■ vauja vien tik bizniu, bet jai niui valdyba nuoširdžiai dėko-
j ■ rūpi ir humaniškumas.

J. G.

lįųtJ/ : To^ š»ents glaudžiai rišasii
X ęfel. su šv. PranoiSScaus s?swų vie-

> nuo^yno įsikūrimu Rttižnūghe. 

r ; 1922 m. preL M. Krušas, kun.
M J. Sutkaitis ir kun. M. Kazė- 
H > nas įsteigė JAV pirmąjį 
H pranciškiečių vienuolyną. Kun. 
M. ~ M. Kazėno pastangomis 1923 
■p. m. nupirkta žrmė ir 1924 m.
B pradėtas statyti dabartints mėjai ir yia lietuviai, kad ga- _v _ •

vienuolynas. Lėšom sukelti lėtų išvysti savo aukų bei SKRllty gyvenimo 
Įim^hieSai ^suorganizavo troškimų vaisiu 3^^ suvaiiavi-
Išvyka į seserų uk,, rr tas prr- Kam J. V. Skripkus

29-30 d.d. Išrinktas vadovės ir

KALTINAMAS AKTAS KOMUNIZMUI
tininke išrinkta v^. Ona ZMI- 
skienė iš Cicero, III. s“t

Toronte Jurginių i»vga įvy
ko iškilminga skautų ir ritu
čių sueiga. Per pamaldas šv. 
Jono krikštytojo bažnyfioje 
buvo pašventinta skautų vyčių 
šv. Jurgio vėliava, gauta iš 
kanadiečių. Kūmais buvo LSB 
vyriausias skautininkas prof. 
St. Kairys ir E. Pažerrenė.

LSB vadija visiems skautų 
vienetams išsiuntinėjo medžia
gą Tėvynės laužui Šiuo laužu 
visuose skautų vienetuose pra
dedamos dainų varžybos, ku
rios baigsis gruodžio 15 d.

Hartfordo skautų surengtoji 
gegužinė praėjo gražiai ir nuo
taikingai. Ji sutraukė jaunimo 
iš New Britaino, Waterburio 
ir Worcesterio. R. K.

1941 metais birželio meru 
14-17 dienomis 40.000 lietu
vių žiauriausiu būdu buvo už
kalti prekių vagonuose ir iš
tremti iš Lietuvos į Sibiro 
mirties koncentracijos stovyk
las, kuriose buvo pasmerkti 
mirčiai dėl nepakeliamų dar
bų, šalčio ir bado.

Broektono Lietuvių Katali
kų Tremtinių draugija' birželio 
12-13 d.d. rengia šių tragiškų 
dienų minėjimą, kuris bus pra
vestas šia tvarka:

Birželio 12 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p? Lietuvos genocido pa
rodos atidarymas. Parodą ati
darys — Broektono miesto 
majoras Mr. G. M. Ląey. Pa
rodą globoja prel P. Strakaus- 
kas. šiai parodai eksponatus 
patiekė Lietuvių Tautinės Mar- 
tyrologijos skyrius.

Birželio 13 d., sekmadieni. 
8,10 ir 11:30 vai. pamaldos už 
Lietuvą ir kankinius. 3 vai. p.p. 
birželio tragiškų įvykių minė- 

. _ __ . . . — - jimas su menine dalimi.
tačiau mielas savo kalba, gra- grupės, ar neužtektų vieno
žiais palyginimais, jei užmirš- teatro?” Jei jau ne vieno teat- . Klai<Jos pamoko^ tik nesmo- 
tum banalius pašnekesius su ro, tai bent tų grupių glaudes- Sargelio lūpomis apie

Dr. D. Kesiūnaitė paritrau- kurčium ar per daug ryškina- nio bendradarbiavimo, talkos, kalbėtume: Geri buvo lai
mia iš Lietuvos Skautų Seseri- mą vaiko nelegalumą. bendro veikalų ir pastatymų kai • • ” .
jos vyr. skautininkės pareigų. šį kartą scenoje be “senų nagrinėjimo. 
Kadangi į jos vietą ateina O. vilkų” matėme ’ir kelis naujus ~ ...... ............
Zailskienė iš Chicagos, tad veidus. Ir kas džiugina, kad •

ŠIMTAMETĖ SUKAKTIS HARTFORDE
jų valdybos iniciatyva gegužės tinai savo vaidmenį atliko Sar-
23 d. lietuvių salėj buvo su- gelis P. Pajaujis, Sakalie-
rengtas atsisveikinimo aktas. nė — B. Kutkienė ir senis Sa-
Pasitraukiančią skautininkę kalas — P. Deveikis. Kitiems
pagerbė skaučių, organizacijų ne taip jau vyko charakterius
ir visuomenės atstovai. Atida- sukurti
romąjį žodį pasakė ir su dr. Bendras vaizdas neblogas, bet šimtmetinę sukaktį didžiausios prasidėjo darbo dieną po 12
Kesiūnaitės darbais supažindi- galėjo būti dar geriau, jei re- pasaulyje Hartfordo apdraus vaL Visi tarnautojai ir svečiai
no skautų tėvų ir rėmėjų vai- žisorė būtų kreipusi daugiau dos “Phoenix” bendrovės pre- (kiekvienas galėjo pasikviesti
dybos pirm. VI Braziulis. Be dėmesio į atskirų scenų išbai- zidentas John A. North. Per vieną svečią) buvo pavaišinti
jos pačios, į garbės preridiu- girną bei masines scenas. visą šį laiką įstaigai vadova- ir Hartfordo simfoninis orkes- 
mąjbuvo pakviestos Braziulie- Gaila, kad daiL A. Melnikas vo 6 prezidentai, dabartinis tras išpildė koncertą. Reta pro- 
nė, Bartuškienė, Bapiiškaitė, turėjo savo, kūrybą atskiesti yra 7-tas. Bendrovės pastatai ga buvo pasiklausyti klasiki- 
Jonaitienė, dr. Žilinskienė, Mo- ukrainietiškų dekoracijų prie- yra vieni iš moderniausių ir nes muzikos, prezidento pa- 
destavičienė. Balašaitienė ir dais. Skubotumas pasiruošiant geriausiai pritaikytų tarnauto- skelbimas, kad kiekvienam tar- 
Radzevičiūtė. jr dekoracijų stoka bei netin

gimajam ilgesne kalba bu- Ramumas, atrodo, jau gavo 
vo leista prabilti dr. K. Pau- pilietybės teises šioje vaidinto^ 
deniui, Lietuvos kariuomenės 
savanoriui, išėjusiam Lietuvos 
laisvės ginti iš 5 gimnazijos ■ — — 
klasės. Jis savo ir žmonos var- - '■

kus susiklausymas ir graži 
tvarka. Studentės įdėjo daug 
darbo, puošdamos salę, rengda- ■ 
mos vaišes, studijuodamos po- . ■ 
sėdžio planus. Tad nmuosta- I
bu. kad visa programa praėjo H ______—'
sklandžiai, be įprastinių ilgų 
kalbų. Grasiausia buvo tai. --- --------------
kad jos paieškojo originalumo ~
ir prie šventės prijungė smui
ko koncertą, kuris prakalbėjo \ 
kur kas giliau nei dainos ar 
tautiniai šokiai.

Kąi viskas baigėsi, juokas 
ir dainos išlydėjo riste; 4
miestus Jie i*ėvežė ne tik i 
gražios gamtos, bet ir šios mb& e. fmsdcmc*, rttaA tatam jw *■■(«* vatev*. m- 
•ventės pristaninimus. • A. K. naa (fmtenah, 1W.

Bent ištaikyti

Pasenusi artistė guodėsi gy
dytojui:

— Nežinau kas pasidarė. 
Rodos .sveika ir drūta, bet a- 
kys raibsta, galva sukas, kojos 
linksta..

ninkas mandagiai atsiprašė ir. 
Gegužės 30 įvyko LB Nevv- atpirkti ™»~s

arko apylinkės visuotinis susi- *5 10 „„iJ-n tai sugrąžinti jaunystės.
P. Natas rinkimas. Dalyvių atsilankė «>- Bedarius mietai nupuko r

per *50. Susirinkimą atidarė ir pristatė policininką vyresny- - Sugrąanti jaunystes ne 
laikinosios valdybos pirm. Dr. “P *» leidimo, verflantis neprašau, - atrėžė sups*!®. 
K. Račkauskas, pirmininkavo sUekl> Prekyba. - tak padėk man ją išlaikyt!.

VI. Dilis. K. Graudušienė pa- 
. _ ... deklamavo du savo kūrybos ei-

“Buvo, yra ir bus žmonių, namai geriau tiktų poilsiui, o Po to gekė Loko ąt-
Negalvokime tik apie save, bet ne darbut Jie pastatyti gra- sįOVO k Bielinio kalba. Jis ra- 
ir apie kitus žmones. 'Tada vi- žioje prie parko miesto vietoje gino lietuvius organizuotis ir 
si būsime laimingi”. ? ir puikiai išpuošti. būti vieningais, nurodė pavyz-

juose išsilaikyti. Tokiais žodžiais atidarė Pati sukaktuvinė šventė kaip <jėl stokos vieny
bės yra išnykusios ištisos tau
tos. Kvietė visus lietuvius ra
šytis į bendruomenę. Susirin
kusius sveikino kleb. prel. Ig. 
Kelmelis ir pasižadėjo organi
zaciją remti.

Valdyba išrinkta tokia: pir-



brauto radio.

Stephen B rėdės J

Real Estate

PARSTUPAS

pakliuvę j Afrikos saharą, 
nesistebėkite teradę plikas uo
las, nes tik vienas penktada
lis viso paviršiaus tėra smelė-

Gyvufiai laikosi ir dietos. Kai 
gyvulys turi kaiščio, jis trau
kiasi j vietas prie \*andens, pa
vėsius; jis gula, mažai ėda, tik 
daug geria, lyg pagal gydytojo 
receptą. Ilgai stebėta viena ož
ka, kuri sirgo reumatizmu Ji 
rinkosi sausas vietas ir kaiti
nosi saulėje, kiek tik galėjo.'

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhavea» 
Richmond Hffl, Ozone Park, Torest HŪ1, Jamaica.

Dattaa atitetamv piityiurin tataifrin, pripažinto 
BOA iMttaito, Nw York®.

DRY CLEANING STORE
Established Business, 

Fully Equipped with UniL 
Ali Drop Trade. Sacrifice—See 

appredate. Other interests.
Nlghtingate 9-8520

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltaskino “žvaigždžių” apgyven

toje Hollywocdo miesto daly
je — Beverly Kilis — yra 26 
šunų ir kačių ligoninės; nese
niai pradėta statyti ligoninė ir 
žmonėms;

Iš vynuogių gaminamas vy
nas. Jos taip pat šviežios ir 
džiovintos vartojamos valgiui. 
Džiovintos dar vadinamos ra- 
ztiikomis, dedamos j pyragus, 

-pyragaičius. Razmkos turi kur 
kas daugiau cukraus na švie- 
,$9$ vynuogės, net iki 60 pro
centų.
•- Karštom vasaros dienom 
vynmedis iš žemės traukia nat- 
riju kalijų Jcakijų ir kitas 
mineralines druskas ir taip su
daro vynucigę. Sėklose turi dar 
ttuputį riebalų aliejaus pavida
le, tarimo ir sakų, šiaip turi 
daug B ir C vitaminų, aroma
tinių rūgščių, bazinių minerali
nių druskų, svarbiausia —leng
vai virškinamą vynuogių cuk-

BEAUTY PARLOR 
Established 35 years. 

Newly Remodeled, Exceptional Buy 
For Quick Sale 

Owner iii 
HYaemth 8-9425

iš kūno vandenį ir padeda'me
džiagų apykaitai

Pirmuoju atveju — suliesė
jus, esant mažkraiĄysti, nu
silpus —.duodama iki 4 svarų 
per dieną, pradedant nuo 1-2 
svarų. Gydymas tęsiasi iki ke
turių savaičių. Vartojamos ge
rai nunokusios vynuogės. Prie 
medžiagų apykaitos sutrikimo 
ligų — podargos, nutukimo, 
apsinuodijime šlapimo rūgšti
mi, ekzemos, prie reumato, ne
uralgijos — naudojama iki 8 
svarų vynuogių per dieną. Ku- 
racijos metu mėsa, riebalai, a- 
lus ir .kiti ' sunkiai virškinami 
valgiai veik išjungiami arba 
sumažinami. Naudojamos' ir 
rūgštesnės vynuogių rūšys.

(b. d.)

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 M. PritaftM VtaotalO-Ž ir *4

tiraboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai.

PtaK Slope—ta SL (8th-«h) 
13 roorna — 3 batas — no basement 
aide windows — suitable Doctor —

CLEANING & LAUNDBY 
STORE 

Estab. 20 yra. 
FULLY EQUIPPED 

30 Lb. Unit — 
Gross hitonpss $25,000. Real Buy. 

LA 8-2218

Mokslus balta Europoje
128 E. 8fitii KTRECT lūMTOBKOH

Viri Lėrington Avė. priėmimo traukinio sMta Uotai aiąi
H visur. Atskiri laukinio kambariai vyttas Ir .riorirtm

Užsakymus siųsti 
DARBININKAS

^Cukraus kiekis, žiūrint jų 
rūšių, svyruoja tarp 20 ir 30 
proc. Šis cukrus yra labai ver
tingas maistas, pirmos rūšies 
energijos šaltinis.

Savo mineralinėm medžia
gom vynuogės garai valo 
kraują, sujungdamos nuodin
gas rūgštis į nepavojingas 
žmogaus organizmui druskas, 
kurias per inkstus išvaro lau
kan. Dėlto kraujo rūgštingu
mas mažėja, darosi švaresnis 
arba neutralus.

Šviežios vynuogės vartoja
mos kaip pagelbinis vaistas 
daugelyje ligų. Šis gydymas 
buvo žinomas jau gilioje seno
vėje. Lengva vynuogių cuk
raus asimiliacija duoda poilsį 
kepenims, kasat Vynuogių die- 
te gerų rezultatų pasiekiama, 
kai nėra apetito, padidėja 
skrandžio rūgštys, viduriai už-

4Z6* WfHTE Jt. 
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SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas —* Vedėjas 

532 Grand St, Brooklyn, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms itoilmingnms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriaū- 
siai. Išvežtajame j krautuves ir 
privačius namus.

vieno vokiečių mokslininko 
apskaičiavimu, Grenlandijos 
sala kasmet priartėja 32 mt 
prie Amerikos žemyno;

siaukavusių žaidikų ir keletos 
šimtų nuoširdžių klubo rėmėr 
jų — žiūrovų, vienuolikė jau 
antrieji metai be didelių rekla
mų, be triukšmo tvirtai laikosi 
tarp stipriųjų vienuolikių.

Ir štai 1954 metų New" Yor
ko valstybės taurės rungtynė
se mūsų vienuolikė tvirtais 
žingsniais skynė pergalę po 
pergalės ir gegužės mėn. 30 d. 
baigmėje susitiko su Queens 
Minerva SČ. Lietuvių Sporto 
Klubo vyrai pasirodė patvares
ni ir atkakliai kovojančią Mi
nervą įveikė 2-1.

Mūsų vienuolikės gynikai 
Vitols, Vaitkevičius - Jančev- 
skis, Jokūbaitis - Arens-Jege- 
ris visus priešininkų antpuolius 
be priekaišto atlaikė. Čia vėl 
savo puikų gaudymo meną pa
rodė vartininkas Vitalis.

Puolikų penketas: Sabaliau
skas - Wells - Freimanis - Gra
šis ir Gražys prieš fiziškai stip-

Pataupo šaknys 
gfį jau buvo žinomos «r 

vartojamos kaipo 
JC' jMl gyduolė nuo HSppo- 

crito laikų, nuo 
v\ plaučių figų,
to| nuo širdies nesvei

kumų, nuo sunkių 
skaudėjimų po krūtine ir skrep- 
levfrnų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
reumatiškų skausmų, ir suval- 

nftfimo k iety vidurių. Btfc 
siųskite zmzns $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterį svaro 
P&ratupo šaknų. O jeigu norite 
OOD, tai biB $1.25; j Kanadą 
Ugi yra $L25. ,

statwood
1282 Kidunend B&, 

Dongas Hills.

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

185-24 Horace Harding Blvč 
Fresh Meądows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y. .
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

» DAT 
SHHNG SPECIAL

M ALL-ALUMINUM 
' SLUHNG HALF-SCSiEENS 

complete wtth trades, cmtom-made

Ifcare could get divorees,,,
SU BAŽNYČIA

Visų sekmaffieiihi ir ^Bdes- 
niųjų švenčių mišių maldas 
BetuvBKal ir etų daug mal
dų bei gk*<nilų rasi nialda- 
ktiygėje

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N.

oonveniafflt to a]l Ttonapoctotloi^
- Jfoviosį
Omtar and CtardL ete. 50 tatfe 
and doidde roouM with private and 
aentfrivaĮte bato. Haady retendshed 
and deecntod. Outet and rigtofied. 
Reaaottobie ntaa Day, week and 
iemn wtth cooking teciltties. Eariy 
įtantoBr Reaerratkm stare be$ter 
beariant. OPEN ALL YEAR.

ISO BBACH il«m SIKKET

Sta JTO®WW® AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, 
stumtuvai (amptifiers),

.TETUVO^ 
tdiminimai 
AaiiipValandot 
39itadtenuxis^iM 
ikiSMtc^p.^tAis 

l^0k -(O7£m 
JMC-3-fTUKM 

OI REKTORIUS

LaMotorių DiitfctoiluB 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
Woodbavea, N. Y.

Sutriktam garbingas laidotuves.
KoptyEloa ' nemokanti visose 
miesto dalyse; veikla ventiliad-

CAMBRIA HJŠEGH1Š — Attacbed 
bouse; 3 bedrooms, 2 baths, extra 
lavatory, full dĮning room, modern 
kitehen, dinettė, beamed . criling. 
drop living room, finished taisement, 
2 log-burning fireplaces, extras, 
private. LA. 8-3323.

A tat «f ’am worid! Tbcit owners just don’t 
loto them anymore. Tirto with tod many 
miles, one "eye” blactoed, no good windshieM 
wipera, brakea toot. Don’t yov be guiky cf 
metai cradty—it's "groundsT aO right. 
Grounds to be boried in. -A. ..-

KAI OŽKA SERGA 
REUMATIZMU

Batavijos ligoninės vienas 
gydytojas, ilgiau stebėjęs gy
vulių ligas ir jų gydymąsi, pa
sakojo tokius dalykus.

Indonezijoje kurį laiką buvo 
stipriai paplitusi tarp vietinių 
gyventojų akių liga. Daugelis 
kreipėsi į ligoninę pagalbos. 
Gydytojas atkreipė savo dėme
sį į tai, kad daugybė ten gy
venančių beždžionių visai ne
pastebėtos, kad akimis sirgtų. 
Tada jam atėjo j galvą stebė
ti, kuo jos maitinasi. Augalai, 
vaisiai buvo jų maistas. Tuo 
tarpu vietiniai gyventojai nuo 
neatmenamų laikų maitinosi ry
žiais, kurie kasmet ten sėjami 
labai nualino dirvą. Ištyrus ry
žius, pasirodė, kad juose visai 
nesą vitaminų. Kai tuos ryžius 
davė beždžionėm, jų neėdė. Ta
da gydytojas savo pacientam 

kietėja, jaunamas 'bendras ltel* vato tl Patiekalus, ku- 
mWimas, širdies raumenų riuese yra daugiau vitaminų, ir 
nepajėgumas, susidaro tulžies — augs pagerėjo, 
akmenys, kepenų ligos, reuma
tas, podarga, apsinuodijimas rieji žvėrys savo aukai išėda

EVsRKen B077O

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAAtUOTOJAS

SMBMMNIAve.
Brooklyn, N. Y.

Ėst 30 yra. 
PITKIN AVĖ.

, Real Opportunity for ReasonaMe
Offer. Call:

Appfegate 7-5758

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

-feį’ -

MOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

Graborins - Balsanraotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Lietuviai New York® valstybės 
taurės laimėtojai

Kai prieš ketvertą metų 
sporto entuziastams — Atko- 
čitū, Steponavičiui, Simonavi- 
čiui ir keletai kitų kilo mintis 
suorganizuoti lietuvių futbolo 
vienuolikę, daugeliui atrodė tas 
sumanymas neįgyvendinamas: 
kur lėšos, kur parama, kur 
pritarimas? Tačiau tvirtas no
ras ir per sportą priminti pa
sauliui kenčiančios Lietuvos 
vardą nugalėjo visas kliūtis ir 
1950 m. New Yorko aikštėse 
pasirodė vyties ženklu papuoš
ta geltonai žalia uniforma Lie
tuvių Sporto Klubo vyrai.

Tų pačių metų futbolo pir
menybėse (New Yorko DAFB 
lygos “A” grupėje), mūsų vie
nuolikė, nepralaimėjus nei vie- rius Minervos gynikus negalėjo 
nų rungtynių,' išsikovojo meis- išvystyti gero ■žaidimo ir gau- 
terio vardą ir iškilo į aukštąją šiem lietuviam žiūrovam liko 

Pastebėta taip pat, kad plėš- lygą? Lietuvių vyrai nesitenki- daug skolingi...
.___ . ., K . ,. , 310 vietos pobūdžio pirmo- Sabaliausko ir Gražio

aapumo rukstinu, dezema, ku- kepenis, pilvo liaukas ir kitas nybėmis: jie visu rimtumu padavimai vidurio
rios priežastis yra šlapumo vietas, kuriose kaip tft gausu pretendavo į visos Amerikos puolikui Freimaniui pastarojo 
rimtys, mažakraujystė, ptau- vitaminų. mėgėjų taurę. Skindami per- bmrn puikiai išnaudoti. Antra-
cių tuberkohoze ir t.t Taip Ne „.jg, kaip katfe ga^ po pergalės, mūsų vyrai me kainy masų puoBRai retai
gydantis suvaržomas kitų pro- ar šunes kartais žolę ėda. Daž- jkopė į pusiaubaigminį ratą ir te]anke priešininkų vartus ir 
dūktų naudojimas, pvz. mėsos, niausiaį tada, kai jiem neveikia tik po atkaklios kovos turėjo runetvniu svoris krito 
riebalų ir k. jie sumink. pripažinti pergalę daugiau už- uetuS žiūrovai

Taip pat galima padidinti ština sau vidurius. Stirnos, grūdintai Ludlow t(Mass.). atsiduso išgirdę baig-
arba sumažinti svorį. Nedkfe- ožkos, kurios kaip tik maitina- Milžiniška Amerikos spauda teisg jo §vnpuką, skelbian-
liais kiekiais vartodami vy- sį žolėmis, tokios priemonės jau rašo apie pajėgius lietu- Ydrko vaisty-

nereikalingos. Jom reikia daž- vfus sportininkus.
niau vidurėUus sukietinti. Ir 1951-52 metų futbolo sezo- 
lada jos graužia ąžuolų ar ki- no metu lietuvių futbolo vie
tų medžių žieves, šakeles, ku- nuolikė vėl išsikovoja nugalė- 
riose kaip tik yra daug tam- tojo vardą ir pakilo į aukščiau

sią grupę.
Čia jau papūtė kiti vėjai: su

sidurta su finansiškai pajėgiais 
senais sporto klubais, su gerų 
trenerių paruoštomis vienuoli
kėmis. Mūsų vyrai turi įtempti 
visas jėgas, norėdami išsilaiky
ti didžiųjų tarpe. Dėka nenuil
stamos klubo vadovybės, pa-

FUNERAL
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mass.

FUN EBA L HOME 
197 Webster AVenae 

Cambridge, Mas& .
PRANAS WAHKU8

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

PRtornavfmaa dieni ir Rakti 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Betoale šaukite: Te!. TR 8-MMConverakm.

WaHting dtatance St Sartoms EIS.
SOofli 84F732

y
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SAULES GIESMENamų tel.

EV. 4-1913

PILIEČIŲ KLUBAS

Gegužes 30 d. šv. Petro baž
nyčioje moterystės sakramen
tą priėmė Balys Rožėnas iš 
Brocktano su Leonora Daniu- 
liūtė, kuri gyveno 185 W. 8th

Lietuviškiem laikraščiam iš- 
sfiaficyti tik M prenumeratos 
ir negausių skelbimą yra gana 
sunką- . Kiekvienas laikraštis

LDS SUVAŽIAVIMAS
Ttoimiją Ifrfr DraUrinką fi

gos N. AaggjM Apskrities są- 
vaflsvimas ianMaman biriMįi 
13 d. šv. Petro lte»awi^ py.

me parišę, šnekučiavosi su sa
vo sutiktais prieteteis, vaiši
nosi alučiu bei “ciuekėnais”,

Programos pagrindinę dali 
išpildė ■Masppftv* liet. pat. cho
ras, vai muz. A. Vismino. 
Skambiai sudainavo 5 damas:

Pradeda atostogas
Šv. Petro par. mokykla bir

želio 10 d. užbaigia mokslo 
metus. Ta proga visi mokyklos 
mokiniai dalyvaus šv. Mišiose 
9 vai. ryto. Mišios- bus laiko
mos jų intencija. Mišių metu 
giedos visi mokyklos mokiniai. 
Po pamaldų bažnytinėje salė
je bus mokslo metų užbaigi
mo programa ir dalinami mok
slo pažymėjimai.

Bostono arkivyskupo nauju 
pagelbininku šv. Hvaspasky
rė preL J. F. Minihan, buvusi 
figametį Bostono kurijos kanc
leri, šy. Katrinos Senietės pa
rapijos kleboną Nonvood 
Mass.

certavusi Europos įvairiuose 
miestuose, neseniai atvykus j 
Ameriką ir dalyvavusi Margu- tokios pramogos, 
čio koncerte Chicagoje, atke
liavo 4 New Yorką, kur pasi
liks visą vasarą.

dažnai kalbama lietuvybės 
išlaikymo klausimais ir Lietu
vos vadavimo reikalais. Prog
ramoje dalyvauja daug kultū
rininkų, rašytojų ir daininin
kų. Būdama grynai kultūrine 
radijo programa, turi daug 
sunkumų su lėšomis. Jam rei
kalui yra skelbiamas radijo rė
mėjų vajus. Radijo vadovybė 
kviečia visus lietuvius būti 
“Laisvės Varpo” rėmėjais. Be 
to, broktoniečiai liepos 18 d. 
prie “Lietuvių bakūžės” 
Brocktone rengia pikniką, ku
rio visas pelnas skiriamas šiai 
radijo programai paremti.

Mokyklos užbaigimo *aktas
Birželio 13 d. šv. Petro pa

rapinę mokyklą baigia 38 mo
kiniai. Visi graduantai 9 vai. 
ryto dalyvaus šv. Mišiose, ku
rias laikys ir pamokslą pasa-

Birlelio 8 d. 7.30 vai. vak. 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės šaukiamas Lietuvos 
Dukterų draugijos susiriki
mas.

Pirmininkas ' - - ”
Vladas Paulauskas

Raštininkas
Thomas Verriackas.

• New Yorfce visuotinis 
si jaudinimas, Ičad policija 
pajėgia apsaugoti nuo taip 
dažnėjusio moterų užpuldinėji
mo, prievartavimo ir žudymo.

Ekskursija į Kennebunką
Šiais mokslo metais šv. Petro 

parapinę mokyklą užbaigė 38 
mokiniai. Visi graduantai spe
cialiu autobusu birželio 9 d. 
išvyks ir aplankys lietuvių 
pranciškonų vienuolyną Ken- 
nebunk Port, Maine. Graduan
tai čia aplankys naujai įreng
tą Lurdo grotą, papiknikaus, 
pasimaudys gražiame pajūryje, 
o vakare turės pamaldas ar pa
laiminimą švč. Sakramentu 
vienuolyno koplyčioje.

Antanas Sabaliauskas,
iš Brooklyno, studijavęs e- 

lektros inžineriją St. Louis u- 
niversitete, baigė mokslą ir 
parvyko pas savo tėvelius. Po 
savaitės jis išvyksta į Illinois 
valstybę, kur gavo darbą kaip 
elektros inžinerius prie naujai 
statomos elektros jėgainės.

Sodabečių pamaldos
. Ketvirtadienį, birželio 10 d. 
730 vai. vak. šv. Petro para
pijos sodalicijos pamaldos. Tuoj 
po šių pamaldų salėje po baž
nyčia jų susirinkimas. *

sū
ne
li

'Laisvės Varpo” radijo 
programoje dyba: >

Dvasios vadas
km. J. Bernatonis

J.Budrys
generalinis Lietuves* konsu

las su žmona birželio 2 d. da
lyvavo Etiopijos imperatoriui 
Haile Selassie suruoštame po
būvyje, į kurį buvo pakviesti 
New Yorko konsularinių įstai
gų vedėjai ir jų pavaduotojai, 
Jungtiniu Tautų delegatai bei 
New Yorko miesto pareigūnai. 
Priėmime taip pat dalyvavo 
vicekonsulas V. Stašinskas su 
žmona.

Mirusieji
Vincentas Gedeminskas, 74 

metų, gyvenęs 57 Gatės St.., 
mirė gegužės 28 d. • Velionis 
paliko žmoną, dukterį ir du 
sūnus.

Rožė Bražienė, 75 metų, 
gyv. 913 E. 4th St, mirė ge-

PATERSON, N. J.

Liūdnųjų birželio įvykių — 
pirmųjų bolševikinių trėmimų 
į Sibirą — minėjimas įvyks 
birželio 12 d. 7 vai. vak. Pilie-

sėkntringai kon- ieško dar kitokio būdo padidin
ti pajamas. Tam tikslui ren
giami įvairūs piknikai bei ki- 

kurios su
traukia didoką skaięių Betų- a. Vismino — Piemenėlis, Po- 
viškos spaudos mylėtojų bei ciaus — Plauti linksma, Pau- 
nuoširdžių jos rėmėjų. Tokio- įausto — Miškų gėlė ir Šim
ulis progomis ne tik paremia- _ vienas žodis nešneka 
mas laikraščio leidimas, bet 
atsiranda galimybė iš arčiau 
vieni kitus geriau pažinti, su
artėti, sudaryti savotišką di
džiulę laikraščio šeimą, links
mai praleisti laiką bei išgirsti 
nors truputėlį kultūringos pro-

B ARASEVICIUS ir SOMOS 
FUNĖBAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

gramos.

Toks pirmutinis šio pavasa
rio Darbininko - organizuotas 
pobūvis įvyko j
Woodside, National Hali par
ke. Nors diena buvo perkrauta 
ki'tų New Yorko ribose buvu
sių parengimų, tačiau Darbi
ninko gegužinė sutraukė gana 
didelį gražios publikos būrį. 
Visi nuoširdžioje ir šventiško
je nuotaikoje^eido laiką gražia-

liet mokykloms ir tinka kaip Balsuokite tiktai 
skaitymų knyga vyr. pradinės 
mokykklos skyriams.

ir Lietuviais esam mes gimę. 
Svečius pasveikino bei trum

pą žodį tarė T. Modestas Ste- 
paitis, OFM, kuris pravedė 
programą. T& gaila, kaip teko 
nugirsti iš buvusiųjų, dėl tech
niškai blogo garsiakalbio ne 
visi galėjo gerai girdėti.

Laimei išmėginti buvo trau
kiamos dovanos. Pats laimin- 

geguiės 30 d. giausias laimėjo “keturių rožių 
—.■» buketą”, paskui ėjo “mėlynake

mergaitė — lėlė” bei gražus 
ir ne tuščias įvairiausių gėry
bių krepšys, šokiams grojo 
Joe Thomas. Platforma buvo 
pilnai linksmai betrepsenčiųjų. 
Tik daugelis nusiminė, kad 
ankstokai teko baigti, nes dėl 
readencinės parko vietos, 
miesto vadovybė neleidžia il
giau užtrukti, kaip ligi 9 vai. 
vakare.

Namo skirstėsi nenorom, o 
tai ir liudija, kad Darbininko 
piknikas visiems buvo mieles 
ir pasisekęs. ~ S. M.

PRANEŠIMAS VADOVĖLIŲ REIKALU
Bostono lietuviai mokytojai, Biliūno, Vaižganto, V. Krėvės, 

remiami Liet Enciklopedijos P Vaičaičio, Šatrijos Raganos, 
leidėjo J. Kapočiaus ir vietos V. Mykolaičio - Putino, F.

Buvimas prasidės 1 vai;> 1L 
Darbotvarkėje umatyta:\ L 
suvažiavimą atidarymas, mal-

gistraeija, 3. preridtumo įtoki- 
mas, 4 Šventinamosios kal
bos, 5. praeito suvažiavimo 
protokolo skaitymas, (L Aps
krities valdybos pranešimai, 7. 
Centro Valdybos pranešimas 
organizacijos reikalais, 8. su
manymai, įnešimai ir jų svar
stymas, 9. atstovą rinkimas į 
LDS seimą, 10. Apskrities 
Valdybos rinkimas. 1L suva
žiavimo uždarymas, malda. Vi
sos N. Anglijos LDS kuopos 
prašomos fsrfiKtt ir pnstosti

gegužės 24 d. buvo pakvies- atstovus. Pamato jena, 
tas atkalbėti maldą Bostono dalyviurtą kiek gąfima 
miesto tarybos posėdy. daugiau atstovą ir LDS narių.

LDS N. Anglijos Apsto. val-

vietoje. Pilkėjui bus laisvas 5 
kambarių butas. Pamatyti ga
lima kiekvieną dieną nuo 6,30 totas pianinas. Kas norėtų ap- 
iki 9 v. vak. Kreiptis adresu: žiūrėti, tesikreipia adresu: J. 
499 Ridgewood Ave~ Brook- Lazauskas, 337 St Nicholas 
lyn 8, N. Yn arba skambinti Avė., Ridgewoocr, Brooldyn, 

N. Y. TeL EVergreen 2-9141.

išėjusią, kultūros žurnalo “Aįdv 
premijuotą A. Maceinos knygą

Dovanos ^ortinfaikams
Birželio 12 d. įvyks rytinės 

apygardos tautinės stalo teni
so pirmenybės. \ Laimėjusiems 
bus įteikiamos dovanos, šiam 
reikalui Liet Karių Ramovė 
paskyrė 10 doi. Birželio 13 d. 
įvyks lauko ir miško bėgimas, 
šioms dovanoms “Šviesos” 
sasnbūris paskyrė dail. V. Jo
nyno raižinį.

Atleto Klubo
metinis susirinkimas įvyko 

birželio 4 d. Vietoj buvusio 
pirmininko Charles Michell iš
rinktas Lukoševičius.

Kun. St Yla,
grįždamas iš Chicagos, kur 

dalyvavo Liet Skaučių Seseri
jos suvažiavime, buvo sustojęs 
New Yorke. ;

programa bus gerai supranta- Lady of Lourdes mckykloje, 7 Naujfeji Skaity 
ma iy mokyklinio amžiaus vai- skyriuje, Paterson, N. J. brazevičiaus, A. Skrupskelie- Jau šešerius metus išvaldė bininkai privalo turėti nors vie
kams. Lietuvių visucmenę ma- — ------ —— 1 ——------- n®s Vaičiulaiao pareng- lokalą. Užtenka. Užtenka dik- ną susirinkimą į metus ir iš-
foniai kviečiame atsilankyti. i&NUOMOJAMI du kambariai sk^ityxn]1 vadovėHs’ tatūros ir deskriminacijos. surinkti dirbtuvės komisiją ir
-----......................    a mas pirmosioms gimnazijos Rinkime naujus žmones. Na- jos pirmininką (čermoną), to 
PARDUODAMAS 3 šunynų ir v*rW*e» 339 Wlson Ave- klasėms, arte vyr. parapijų „aj privalo visi būti lygus! taip kaip iki šiol senoji valdy-
mūpnig namas su aprodymu, (tarP Grove ir Linden St.) mokyklų skyriams. Knygoje y- Paskutiniame tokalo susarin* ba praktikavo, viską išviršaus
gerame stovyje ir gražioje Kreiptis į F. Frankovich. ra liet tautosakos ištraukų ir j^me nominuoti delegato per- skirdama. O jei kur ir šaukda- 

-------------- -  S. Stanevičiais, M. Valančiaus, eigoms ir į Pildomąją Tarybą vo, tai tik darbininkus išbarti. 
PARDUODAMAS ma2ai var----- v- Pietario, A. Baranaifiko, šie nauji žmonės: Jonas Ber- ' 5. 1952 mfetais lokato yra

A. Vtoiažindžio, Maironio, J. manas delegatu, Jurgis Žano- priimta prieštomimšstinė re-
• lis pirmininku, Pranas Vaitu- zoliucija, kurioje sakoma, kad 

PADĖKA ' kaitis protokolų sekr., Bronius komunistas negali užimti bet-
Nuoširdžiai dėkojame An- Sutkus iždo's^r., St Indrelis kurių oficialių pareigų imi jos 

gėlų Karalienės parapijos kleb. Trade Boardo nariu, Pranas vadovybėje, šis nutarimas ne- 
kun. J. Atefcsiūnui už siricaL- Spūdis Joint Boardo nariu ir atšauktas. Bet seroj valdyte 
betą invokadją, atidarant liet K. Dobrovolskis Pild. Tarybos Mgpai priešingai — ji terorira- 
kat moterų ir mergaičių kon- nariu. vo ir deskriminavo visus lietu-
ferenciją, Ui sutektą pastogę Naupeji žnumės vykdys vius, nusteta&iteus prieš to- 
— salę. Dėkojame tos pačios šiuos mūsų bendrus kasdieni- munistus. Tas privalo būti ati- 
par. vikarui kun. V. Pikturnai nius reikalus: taisyta
už gražų pamokslą, paskaiti- L Vmten skyriaus nariam
ninkėms: T. Barzffiauakienei privalo būti lygus ir teisingas «pafa)artn» g^tems privalo bū- 
ir V. Brazaitienei už grabas patarnavimas. namiibints Pflnai užtenka
ir naudingas mintis. Didelis 2. Žmcmių sudėti pinigai pri- nni^ nj>rjrt knrtriės, kad na- 
dėkui meninės programos da- valo būti taupomi. Neleistina mietu dalvvauti lokalo 
lyroms: sofiste M. Dobužins- tai, kad senoji lokalo valdyte susirinkimuose, 
kienei, pianiste A. Kepalaite, išmėtė tūkstančius dolerių * . > „
A. Bendoriūtel - Btekaftfenei, bukietus ir jrairtan bever- !: drandžiama

A. Šlepetyte ir baleto studi- tem tomimjnm, . «.•„ . nuomonę lokalo susvinkimno- jos mdUnems, gražiai athku- 3. Kiekvieno.padoraus Beta- “77; dirbtuvės ar ten- 
Įdorn Hksmfe programos da- po Įsrei^ rostt Betovių tu reikabk Seno-
.H Ina išhdayinirnn kova. TUO tar* . .. .J .___ _ __
*•* i TToarnrnr a ko aioa valdvbos įvesta diktatūra;------- ------------------------t- _-ą ___ -------- ----- jg - - Se- e . t- ------ I,—Kcnvenencijai retųjų Komi- pu senoji vaudyna aaą šovą ig- ..
rija: M. Galdikienė, O. Dobro- nor*ro ir pritarė tomunirių 
volritienė, K. DurabBenė, A. Trink" jmrifia SMJą Rtaklmą
DuMenė, P. Grigienė. A Sritemi Mtavfis dar BeteriM

Kun. Dr. Ji Aviža,
prieš kurį laiką -atvykęs iš 

Vokietijos pasisvečiuoti pas 
savo brolius, birželio 4 d. vėl 
išplaukė į Vokietiją.

Amerikos Balsas
paminėjo Cohnnbijos uni

versiteto 200 matr sukaktį ir 
ta proga pastebėjo, jog Lietu
vos okupantai, klaidindami 
žmones, skelbia, kad Vilniaus 
universitetas įkurtas tik 1803 
m., kai tuo tarpu ši Vilniaus 
aukštoji mokykla veikė nuo ’ mėnesius S™ “>«* du vad°- S08- J- Ais<¥’ B- Brazdžionio, Virmauskis. Po pietų 2.30
1579 metų. I vėlius dabartinėms emigraei- A. Vaičiulaity J.Jankaus kū- įvyfe -

Taip pat paminėta 10 metų h,„ „“ nėms lietuvių tnokyktane. rytos ištrauk* su autorių bio- iškUmingas mokyklos užbaigi- Jmgk VolengeviiSas, 60 m. Gegužėsmta.30d.»v.Pet-
sutaktis nuo invazijos j Euro- “Kregždutė" n dalis, Ka- grafijomis ir fotografijomis. Kilmingame akte gyv. 43 Moultrie St, Dorehes- roTSįTbažnyiSoje pata&S-
p«, į Normandija, šiai invazi- nadoje gy^^n^, pedagogo Taip pat.duodamas rečiau var- telyvaus vilko pirmimnkas ter, Mass., mirė gegužės 29 d. ir

* nmtriiM. nanmrta. tovunn zndžm vndvnas kun.' prel. Mykolas KrupaVi- Liko žmona Juozapina, didttė
Strakauskas, ir du sfinūs.Lietuvių mokyklų laikytojai, fius, . prel. Pr. Strakauskas, ir au sūnūs. didctė Robertas ir Onos var-

■ .. . o dalyvauti Mūsų brolių neisi- “““*7 mokytojai ir lietuvių vaikų tė- parapijos kunigai ir daug kitų Veronika Bernotiene, 65 me- dais. Tėvai gyvena 91 ShfrleySX>os^>aos Sos kos U-teinąs pazmuno ^y- vai ^ami i taftų pa^ svečių. tų, gyv. P St, mire geg. 29. U- gatvė, Rortury.
S. .. reikalauja kad mes visi jung- patnotmes poezijos. kleisti šiuos vertingus ir būti- ko trys dukterys ir trys sū-> ---------------- -—

naujas tironas. v«i juiig gausiai iliustruotas dail. , . i?.,..!..,tumės į bendrą kovą nuolat X. vXus rnešiniais irLietu- n«s vadovėlius .tarp musų vai- Išvyko rekolekcijoms. nūs. Belgų Kongo, Ruandoj sri-
Bakto vakaras budėtumėm ir keltumčm savo vaizdais ir spaliai pa- ^5 jaYnlK>Kų' la^1 Birželio 7 d. trijų dienų re- Albertas čiriūaas, 36 metų, ties, čiabuviai viri yra beveik 

Aldonos Šepetytės baleto balsą prieš kruvinąjį okupan- jav gleistos kaiP kolekcijoms į šv. Gabrieliaus gyv. p st Mire geg. 29. Liko 2 metrų aukščio, o jų karafiu-
stodijos metinis mokinių vaka- u. . dovana kiekviena proga. Rašyti vienuolyną išvyko kun. Alber- žmona, du maži vaikai, tėvas, kas siekia 2 mt. ir 7 cm., turi
ras įvyks šių metų birželio 18 K. Mockui, 649 E. 4th St., So. tas Kontautas ir kun. Antanas motina ir sesuo. . automobilį, moka 5 kalbas ir
d. 7 vai. vakare Apreiškimo Ireaa Kažiariaitė, gražus Boston, Mass. Kneižys.
parapijos didžiojoj salėje nupiešusi “Trakų pilį”, lai- J- Valiaus pieštas virše- 
Brooklyne. Programoje atskiri mėjo antrąją vietą {šėrimo Pa
šoki pasirodymai, grupiniai šo- konkurse, kurį surengė “Pa- Vadovėlis taikomas visoms
kiai ir vieno veiksmo baletas terson Evening News” visų
“Žaislų krautuvėje” pagal Patersono miesto vaikams. I-
Bayer muriką. šio parengimo rena mokosi katalikiškoje Oūr


