
as
organizuoti Europos kariuome
nę. Ypačiai dabar Maskva no
ri laimėti Prancūzijos pąlanku-

• Rusų karo laivai, viso 5, 
pastebėti plaukiant pagal Kini
jos krantus link Heinano sa-

dėl vietos ir laiko konferenci
jai, kuri svarstys Azijos gyni
mo reikalus.

Maskvos vyriausybė rug
pjūčio 4 vėl jteikė siūlymą su
sirinkti keturių užsienių reika
lų ministerių konferencijai, ku
rioje būtų išspręstas Europos 
kolektyvinis saugumas.

Sovietų atstovas Zarubinas, 
Keikdamas notą Dulks, pažy
mėjo, kad konferencija galėtų 
būti rugsėjo ar spalių mėn.

Tai jau antra nota tuo reika
lu. Liepos 24 notą visos trys

Prieš šen. Flaaders ir kitų įkaitintą rrikatovimą senate pasmerk
ti šen. McCarthy lyderis Knonrfaadas^pravedė vėsinantį ir ra- 

minantį nutarimą — atiduoti komisijai

MAROKE RIAUŠES
Maroke, Prancūzijos protek

torate Afrikoje, paskutinėm 
dienom riaušėse žuvo 8, sužeis
ta apie 40. Marokiečiai reika
lauja, kad būtų sugrąžintas jų 
sultonas Monamed ben Yusef,

Pietų Korėjoje rugpiūčio 2- 
3 dienom buvo demonstracijos, 
kurios reikalavo, ,kad paliaubų 
kontrolės nariai lenką ir čeko- 
slovakai išsikraustytų, nes jie 
pasirodę šnipai.

LAIMINGA LĖKTUVO 
NELAIME

vakarų valstybės atmetė. Dėl 
dabartinės notos nusistatymas 
dar nepareikštas. Atsakymą 
Vakarai duos pirma savo tar
pe pasitarę. Tačiau spaudą 
spėlioja, kad atsakymas būsiąs 
santūrus ir būsią paliktos at
viros durys.

Iš valstybes departamento 
šaltinių aiškinama, kad šia 
konferencija Sovietai, nori pa
kirsti Amerikos pastangas su-

SUEME KOMUNISTUS
FBI suėmė vėl 7 komunis

tus, Colorado ir Utaho pogrin
džio vadus, kurie kurstę smūr- 
tu nušalinti Amerikos vyriau
sybę.

laikyti respublikonų vienybę, 
nors žinąs, kad McCarthy yra 
atstovas tų respublikonų, kurie 
nepritaria Eisenhoweriui.

mate tik po 2 metu.
Apsaugos sekretorius Wilso- 

nas rug. 3 pareiškė, kad būtų 
skandalas su Amerikos rezervi
ne kariuomene, jei šiandien 
reiktų kariauti. Dėl to vyriau
sybė paruošusi rezervų su
darymo planą. Wilsonas laukia, 
kad Kongrese bus stipri opo
zicija tam planui, nes Kongre
sas vis buvęs priešingas visuo- 
einei karo tarnybai.

Baltųjų Rūmų spaudos šefas 
Hagerty pareiškė, kad tas pla
nas vargiai bus svarstomas 
anksčiau kaip rudenį;

VIRšCNę UŽKOPĖ 
ITALAI

- Azijoje italų ekspedicija, 
vadovaujama Ardito Desio, 
liepos 31 pranešė užkopusi ant
rą didžiausią pasaulio kalną—, 
Codwin Austin. Everestas, ku
ris turi 28,902 pėdas, esąs tik 
752 pėdom aukštesnis už God- 
win Austin. Gavus žinią Ro
mos miestas buvo iliuminuo
tas. Pats ekspedicijos vadas 

ržpuolimo. kinį prancūzai pernai ištrėmė yra Romos universiteto geolo-
paaiškėsią j Madagaskaro salą. gijos profesorius.

Prez. Eisenhovveris rugpiū
čio 4 spaudos konferencijoje 
apgailestavo, kad senatas su
mažino užsieniam pagalbos su
mas ;
’ pasmerkė priekaištus gen. 
Marshallui, kuriuos paskelbė 
laiške buvęs karo sekretorius

1940 m. nfgpiūčio 3 Sovie
tų S-gos vyriausioji taryba 
“pri&nė” Lietuvą ir Moldaviją 
j Sovietų S-gos “šeimą”.

Turėjo būti suvaidinta, kad 
Lietuva prašėsi priimama, bet 
režisūra nebuvo visko sutvar
kius, ir pro jos spragas prasi
kiš© žodžiai, iš kurių matyt, 
kaip viskas ten buvo Maskvos 
režisuota, Maskvos jėgos ir 
Maskvos naudai vykdyta.

Paleckis, kuris perdavė vy
riausiajai tarybai septintoje se
sijoje “prašymą” kalbėjo:

“Su Stalino vardu Raudono
ji armija atėjo | Lietuvą ginti 
Sovietų Sąjungos interesų...”

Tokie žodžiai papjauja visus 
posteringavimus, kad raudono
ji armija atėjo išlaisvinti. .. CHARI.ES e. WIESON. gyny- 

bo»s sekretorius, pareiškė, kad
JAV kariuomenės rezervai la
bai prasti.

P J U N G f Sjg

• Popiežius Dienbienphu he
rojei Genovaitei de Galard pa
dovanojo rožančių. ,

• Prancūzijos min. pirm; 
Mendes - France rugsėjo, gale 
atvyks į Ameriką.

Nfiaimi ndaiminga
New Yorke, Wantagh vieto

vėje, netoli Jonės Beach nu
krito karinis sprausmims lėk
tuvas ir sprogo, žuvo lakūnas, 
6 žemėje buvę žmonės sužeis- 
it, 37 aplinkiniai namai buvo 
apgadinti.

Senatas nustūmė laikinai nuo 
savęs vieną iš paskutinių bė
dų, kurią pats Sau pasidarė— 
bylą dėl šen. McCarthy. Nu
stūmė 75 balsais prieš 12, per
duodamas komisijai,’kad kalti
nimus senatoriui ištirtų ir se
natui pasiūlytų — pasmerkti ar 
išteisinti. Komisiją sudarys se
nato pirmininkas Nixonas po 
tris asmenis iš abiejų partijų; 
ji savo darbą atliks per dvi sa
vaites.

O tie kaltinimai yra tokie: 
senatorius negerai elgęsis su 
liudininkais; įžeidęs tautos gar
bę, uzurpavęs vyriausybės tei
ses ir tX Vienas'tik šen. Flan- 
ders, taip pat respublikonas, 
bet jau 73 metų, tokių kaltini
mų pateikė 33, Morse pridėjo 
dar 7, o Fulbright kitus 6.

Valstybės sekretorius Dulles 
snaudai pareiškė, kad komunis
tai Korėjoje sulaižė paliaubų 
susitarimus. Jis pritarė švedų 
ir šveicarų atstovams paliaubų 
kontrolės komisijoje visai pa
sitraukti, nes- jiem neleidžiama 
vykdyti pareigų — jie nelei
džiami šiaurės Korėjoje apžiū- 
iėti karinių vietovių.

• Dulles kritikavo prez. 
Rhee tvirtinimą, kad Amerika 
Kerėjoje laikosi “baimingos ir 
svyruojančios politikos”.

• Pranešė, kad Amerika 
priešingas antrą notą įteikė Kinijai dėl

atlyginimo už 6 nukentėjusius 
Amerikos piliečius komunistam

pareiškė, kad McCarthy rei
kalas yra senato, dalykas, ir 
prezidentas nesikiša; tačiau jis 
visa darys, kad partija būtų 
vieninga;

’ pareiškė esąs
kom. Kinijai Jungtinėse Tauto
se, tačiau sakydamas: “mes 
linkę dovanoti atgailojančiam užpuolus lėktuvą.

• Ameriką ginsianti Formo-

DEJO SUIMINEJIMLAI
Berfyąe sovietine vyriausy

bė pranešė, kad esą suimta 
daug amerikiefių iri vakarų 
Vokietijos agentų.

Anglijos parlamente užs. rei-
kalų min. Edenas mėgino užsk grasino kariuomenės vyram, ■
ginti, kad didžiausia atsakomy- suliktiem pas merginas. r?ika- ■
bė už John tenka Anglijai. E- kalaudami, kad tie išsirengę I
są tai vak. Vokietijos vyriau- šoktų; tie pasitraukė ir su 120 I
sybės reikalas. Net kai kurie naujų draugų užpuolė “išlais- 
anghj laikračšiai nustebo, kad vi n to jus”, vieną jų grupę pri- ■
‘karališkosios didybės” minis- versdami taip pat išsirengus ■
teeisi taip gali kalbėti. marširuoti.

Bormoje CDU šaltiniai sten- Dėl šito chuliganizmo ‘iŠ-
giasi įtikinti, kad John buvęs laisvinimo” armijos 700 vyrų P-
pagrobtas; apsvaigintas Dr. buvo nuginkluoti ir jiem liepta rmms
WcMgemutho vaistais. ilalnešdinti iš miesto. »«*•

Carihy kovojo už žydus Cdhn 
ir Schine ir net tarėsi su Ba- 
ruchu.

Dabar kaip tik bankete Cohn 
pagerbti New Yorke rabino 
pristatytam McCarthy dalyviai 
sukėlė ovacijas.

Byla su armija ištrenkė iš 
jo štabo Cohną. bet ar visas 
tąsymą sis po televiziją dau
giau pakenkė McCarthy ar ar
mijai, taip ir nepaaiškėjo, nes 
sprendimo nesulaukta. Tik vie
nas laikraštis paskelbė anke
tos davinius, kad prieš bylą.

buvo McCarthy nenaudai, 
40*7 jo naudai, o po bylos Mc
Carthy naudai buvo daugiau 
kaip pusė. Neaišku, koks bus 
dabar sprendimas, tik jau aiš
kėja, kad tokio, kokių borėjo 
FTanders. L&vman, jie vargiai 
sulauks.

tvarkos įvedimą ir už Latvijos, VIS DAUGIAU PASTEBI BALTIJOS KRAŠTŲ REZISTENCIJĄ
Lietuvos, Estijos įsijungimą į
Sovietų Socialistinių Respubh- “Didvyriški baltai tebekovo- ‘grupės k3Sp fctuvių “miško voja dvylikti metai prieš Šo
kų Sąjungos tarpą... Pirmaeilę ją”. — Tokia antrašte “N. Y. vyrai” kovoja narsiai ir atkak- vfetų aneksiją..” O minėda- 
rrikžmę mūsų kraštai tari tas Herald Tribūne” paskelbė savo liai prieš M.V.D. ir raudonąją mas Vilniaus “Tiesoje” Kau- 
faktas, kad nuo šiolei Sovietų korespondento - H. C. Wolfe armiją.” naitės nusiskundimą buržuazi-
Sąjungos sienos bus perkeltas straipsnį apie Baltijos valsty- Cituodamas Lietuvos kom. Riū micicnaHstų nusistatymu 
prie Baltijos jūros krantų.” ■ bių padėtį. Esą jų geografinė partijos sekretoriaus pareiški- prieš kitas tautas Vyriausioje 

mą “Pravdoje”, autorius daro Taryboje, autorius vėl prime- 
‘lietuviai tebeko- na, kad Kaunaitė.turėjo minty

je lietuvių rezistepciją prieš 
sovietinį okupantą ir pavergė
ją. Tas pat tinka ir Latvijai bei 
Estijai.

Autorius savo puikų straips
nį baigia Amerikos nusistaty
mu nepripažinti pavergimo.

Molotovas toje sesijoje dar 
prieš Paleckį kalbėjo:

“...buvo padaryti jums ži- 
nomi Sovietų Sąjungos reika
lavimai pakeisti Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos vyriausybių 
sudėtį ir įvesti į tų valstybių 
teritoriją papildomus raudono
sios armijos dalinius... Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje sudary
tųjų Sovietų Sąjungai drau
giškų vyriausybių svarbiausias 
Žygis buvo pravedimas laisvų 
rmkimų į parlamentus... Mes wocdring, sakydamas, jog nusika]tėliui” jau paliko atei
sim pasitenkinimu galim kon- - _ . . nusiKanenui , jau paiiK© aivi
statiioti, kM estų latvių ir lie-' ®4arshallls sav0 naudos ir ras duris jai ateityje. Pirmyk- zą nuo kom 
tuvių tautos darniai balsavo už bobut^ Parduotų”; §čk> tvirtumo nebėr. • Per 10
savo atstovus, kurie vieningai ”

“N. Y. Herald Tribūne” pub- 
lįpistas R. Drummond mano, 
kad pasmerkimas senatoriui 
tada turėtų svarbos, kai tan? 
pritartų respublikonų lyderis 
ir taip pat prezidentas. O to 
nebūsią. Prezidentas manąs, 
kad McCarthy veikla silpni
nanti valdžios prestižą ir sun-

Komunistų simpatikai palei
do visas priemones McCarthy 
suniekinti. Mėgino net sukelti 
protestantus, tikindami, kad 
McCarthy trokštąs katalikų 
dominavimo. Mėgino sukelti 
žydus, tikindami, kad McCar
thy nacistas. Bet šitie kaltini- 

Tačiau ir švelnus pasmerki- mai neprilipo, ypačiai, kad Mo 
mas McCarthy ^būtų didelis 
laimėjimas tom jėgom, kurios 
kovoja prieš vadinamą “mac- 
carthizmą”. Tuo vardu vadina- 
ipas McCarthy priskiriamas 
užsimojimas panaikinti Ameri
kos gyvenimo “stilių”, panai
kinti laisves, vesti į'nacizmą... 
Tąip sakoma propagandai. O 
iš tikrųjų McCarthy su savo
tišku temperamentu, kuris ga
li būti ir daug kam nejaukus, 
ligšioline savo veikla vykdo tik 
vieną iš šūkių, kuriais Eisen- 
howeris atėjo į valdžią — ko
vą su komunizmu ir Washing- 
fo išvalymą. McCarthy tą šūkį 
tebevykdo, kaltindamas demo
kratus. kad jie priveisė įstai
gas komunistų, bet reikalauda
mas taip pat juos šalinti ir iš 
Eisenhmrerio valdžks įstaigų. 
Už tat tarp jo ppt šų susitelkia 
komunistai labįausni, prisideda 
demokratai ir U da ies vv iau- 
sybės kai kurios JVrlgos. Taig*

bių padėtį. Esą jų geografinė
Taigi sovietų reBcatavimai, teritorija lygi maždaug Ohio 

kišimasis jėga į vidaus reikalus ir vakarų Virginijos plotui išvadą, kad 
vardan •sovietą naudos. drauge. Esą baltai politiniu at-

= • žvilgiu realistiškiausi europie-
Dar labiau pažymėtina, kad čiai' Baltijos valstybių is- 

x Matotpvo žodžiai, kurie buvo torija yra ilgas pasakojimas a- 
x pa šakyti apie Baltijos valstv- pto rezistenciją prieš galingus Nuo New Yorko 130 mylių, 
X' bes, tinka ir visom kitom, ku- priešininkus. Tiksliai, trumpai tarp Nonvich ir New London 
'£■ rias Sovietai pasiryžę pagrob- sucharakterizavęs Baltijos vai- rugpiūčio 3 nukrito trahsatlan- 
> ti. Reikia tik pakeikti var- stybių praeit|, labiausiai ir su- tinis lėktuvas, kuriame buvo 

' dus. ir vietoj Lietuvos, Latvi- autorius prie dabartinės 29 keleiviai ir 8 įgulos nariai.
jos, Estijos sakyti: Korėjos, rezistencijos, pasipriešinimo o- Sužeisti buvo 12, sunkiausiai 
Kinijos, Indokinijos, Vokieti- kupantui. pats lakūnas.
jos, Austrijos, pagaliau... Ame- Tvirtina: “Su hūdngu pat- Lėktuvas buvo atskridęs iš 
ribos. Visur tiks tas pat užgro- estai, latviai ir betų- Paryžiaus, oras išleido jam
bimo metodas ir priemonės: viai vykdo tragišką ir despera- nusjjQgti Idlewild aerodrome; 
kultūrbolševizmas, tarpusavio ti^cą rezirteaeiją^. B mišką ir jjs je§kojo jojj. kitur vietos, 
sutartys, kaltinimas, kad nesi- pdkn? jie poota fconunros ir kaip ^iga lėktuvas “gūžiu” 
laiko sutarčių, reikalavimas raudoną^ armąją. Sprendžiant atsiterenkė į žemę ir pusę my- 
vyriausybę pakeisti ir kariuo- iš Kremfians spaudos, tokios lios taip §jjauže_ Liepsnos pasi- 
menę įsdleisti, balsavimai ko- rodė, kai jau sužeistieji ir
tomistinei santvarkai įvesti, f sveikieji buvo iš lėktuvo iško-
nagstian balsavimai prijungti Vuaiemaia x
Prie Sortettt S-ios šeimos. Bet Gmrtemsloje rugpiūčio 2 __________ ~
iš vi«| priemolių pagrindinė nauj| neramumai — ka- f~
turėti tame krašte sovietų ka- ]-iuomene sukilo prieš “išlaisvi- 
nuomenę. nimo armiją” ir privertė “jun- .

tą”, kuri valdo dabar Guate- 
PO JOHNO AFEROS PRASI- malą. paleisti “išlaisvirfmo ar- 

miją.” Per susirėmimus tarp :
kariuomenės ir “išlaisvinimo 
armijos”, kurie truko 12 valan
dų, užmušta 12 ir sužeista 42. v

Viskas prasidėjo dėl mergi- 
nų. “Išlaisvintojai” ginklu H

....! 1 ..

CHARI.ES


SSR

SPAUDA

davorne ramios.

Tuo pačiu metu, kai Pran
cūzus meta iš Azijos, netari 
jie ramybės ir Afrikoje, Tunise, 
kur jie yra Įkurdinę savo kolo
nistus.

— Anketos 
“Ateities” 

išvadą pa-

Lųery turi laikytis tvirtai, ne- 
siduoti parblokšti ir atsimokėti 

tokiu pat pinigu, kokiu tau 
moka...

apie du dolerius. Išleidžiamos 
sumos svyruoja tarp nulio ir 5 
dolerių. Atrodo, kad dalis šios 
sumos galėtų būti atidedama j 
šalį lietuviškosios knygos nau-

W ndtak *4 tat » t* 10 pan ūmiai 
N<m titaMTu&Scrita Bota af yran eara «n 
■Mfejltiktatata/UHėt talptata Bota kw,tbeir es»

galėjo gyventi pakenčiamai. Jei 
aš būčiau stengusis tiek išva
ryti, būčiau tuojąu ligoninėje 

Bet aš niekad daugiau nenu- atsidūrus. Gal rytų moterys y- 
skutu kaip keturis daugiausia ra tvirtesnio sudėjimo ir pajė- 
šešis. Sunkiausia žiemą. Tada - - 
su skutamuoju peiliu nieko ne
gali padaryti. Žievė prišalus;
ralkia tiesiog kirviu nukapoti.,

Prįe medžio darbo niekad 
nesilaikoma nustatytos darbo 
dienos — dešimties valandų. 
Dažnai ateina vagonai prieš 
pat vakarą ir reikia juos tuoj 
pat iškrauti. Iš dešimties va
landų dažnai pasidaro K

Bet aš negalėjau išklausyti 
nė vienos operos. Iš didelio 
nuovargio' užsnūsdavau, (b.d.)

skutamuosają peilius, ir reikia rajnį^ės užd’rbdavo iki 180- ries Atėjo stipresnės asmeny
bės, jos moraliai tšsila;kė gra
žiai. . Kitų dalis moraliniu at
žvilgiu sunyko. Religinis gyve
nimas.tegery turf dldelės reikš
mės. Ypatingai tarp ukrainie-

iDISPOSCOFnML 
TUSU SAFELY'

gėsnės. Be to,: jos gaudavo iš 
namų pinigų ir šimtinių. Mes 
vokietės neturėjom jokio ryšio 
su pasauliu Už lagerio.

Vyro Veik neatskirsi nuo mo
ters. Dirba tiek pat sunkiai. 
Apsirengę taip pat. Mes kaip 
ir vyrai nešiojom vatinėm kel
nėm ir vatinukais švarkais. Tik 
mergaitės mėgsta pasidažyti— 
net prie darbo.

kalba liūd- 
perskaitytų 

lietuviškų knygų skaičius sie
kia 10. Tai dar būtų neblęgai, 
bet keletas prisipažino per me
tus neperskaitę ne vienos. Pa
skaičiavus matematiškai,’ gau
name vidurki.— vos 3,6 knygas

Iš mūs keturiolikos. ' pas
kiausiai čia atsiųstų, buvo su
daryta brigada. Gavom briga- 
dininkę. Pirmą dieną ji sten
gėsi laimėti mūsų palankumą. 
Neskubino darbe, darė per
traukas; jų metu pakišo papi
rosų. Bet tai buvo tik pirmą 
dieną. Kitą dieną gavom įsiti
kinti, kad

Mus paskirstė Į įvairius ba
rakus. Pakliuvau į baraką, ku
riame radau penkias vokietes. 
Kitos buvo ukrainietės, lenkės, 
rusės, latvės, suomės — viso 
apie 100 moterų.

* B pradžių man tarp jų buvo 
tikra kančia. Jos išdirbinėjo 
man kliaulystes, kur tik galėjo, 
ir juokėsi, pastebėjusios, kad 
imu pykti. Netrukus visas ba
rakas buvo nusistatęs prieš 
mane. Man nieko nepadėjo nė 
kai kurių vokiečių užtarimas. 
Nueinu j prausyklą, man pas
lėptas muilas; paslėpti batai ir 
autai. Padžiauju drabužius į 
džiovyklą, merginos, žiūrėk, 
juos išmeta. Mėginau kaip 
nors joms įsiteikti. Nieko ne
gelbėjo. Tik paskiau supratau, 
kad dariau klaidų.

Kultūriniam reikalam —sy
kį per mėnesį rodomas filmas. 
Sykį per mėnesį rengiamas 
taip pat “koncertas” ir kas 
trys-keturi mėnesiai vaidihi- 
mas. Šitos pramogos yra savo
tiškos sensacijos kalin'ų gyve
nime. Jas atlieka Leningrado 
ar Maskvos teatrų artistai — 
taip pat kaliniai. Iš primity
viausių medžiagų padaromi 
kostiumai. Pramogos atlieka
mos barake, kuriam? sukemša 
apie 400 žmonių. Kiekvienas 
lageris turi taip pat bibliote
ką. Radijo garsiakalbiai kiek
viename barake nuo ryto 6 
valandos iki 2 nakties perduo
da iš Mąskvos žinias ir muzi-

Moteris lieka moterim.
Ir ilgametis kalinimas neat

ėmė moteriai palinkimo paro
dyti, kad ji yra moteris. Dau
gelis perkasi krautuvėlėje pi
gios medžiagos ir inval’dėm 
kalinėm duoda iš jos pasiūti 
sukneles. šalia manęs gulinti 
ukrainietė mane sykį staiga pa
klausė, kodėl aš už savo tedir
bamus pinigus teperku tik

Arabų Lyga ir Egiptas su 
nerimu sekė,

Tegalina pasiimti su savim 
tik šiek tiek duonos. Gali pirk
tis papildomo maisto —- mar
melado ar margarino — lage
rio krautuvėlėje; bet brangu.

Už darbą užmoka. Užmokes
čio dydis priklauso rTflo to, ku
rią nustatytos normos dalį at
likai. .'

Kitas klausimas buvo: iš 
kur jaunimas patiria apie lie- 

lietuviškŲ tuvišką naujai pasirodžiusią 
knygą? — Anketa davė tokį 
apibendrinantį atsakymą:

“Apie naujos lietuviškos kny
gos pasirodymą jaunimas dau
giausia sužino iš laikraščių ir iš 
draugų. Vadinas, laikraščius 
jaunimas seka ir su draugais 
apie knygas bent retkarčiais 
pasikalba. Bet tik vos du iš 
atsakiusiųjų pasisakė užeiną į 
knygyną pasiteirauti apie nau
jas knygas.

“O pirkti, pasirodo, sugundo

Ir tarp skruzdžių yra 
tinginių

Amerikos zoologas , Or. 
Schneirle praleido penkis mė- 
nesįps Panamoje, stebėdamas 
dvi skruzdžių gimines. Jis ra
do, kad 40% skruzdžių dirba 
reguįiariai, apie 20% yra tik 
atsitiktiniai darbininkai, o ki
tos 40% tik zuja, bėgioja ir 
nieko neveikia.

kad tik neatsileisiu įtempimas 
tarp Prancūzijos ir Tuniso, 

ir davė ženklą naujam tero
rui.

Prancūzijos šen. A. Colonna
paskelbė šiaurės Afrikos veika- ,. , .
lų ministeriją 'memorandumą, e vienam- 
kuriame padėtį taip vaizdavo:

Vokiečių tautos pasakoji- 
Diliose apie Kmeititigus sekama, 
kad NiOclungų iiuiai ouvę nu
skandinti Kerno upeje... rj>eš 
šimtą su viršum metų prie 
Reino tix vienoje Badeno vals
tybėje veikė apie 4U0 aukso 
plovimo punktų. į Reiną atik- 
ša aukso smulkiausias Kruope
lytes tos upės intakai iš Švei
carijos Aare kalnyno, iš tarpo 
tarp Berno ir Luzernos nuės
tų. Bet aukso kiekis buvo la
bai mažas; nepadengė.išlaidų. 
Galutinis smūgis čia aukso pra
monei buvo suduotas nito 1818 
sutvarkius upės vagą. Panašiai 
auksas tauto plaujamas ir Du
nojaus upėje.- Ten buvo ran
damos kruopelytės, atneštos iš 
Alpių kvarco.

žinomų autorių knygas. Štai muzikos bibliotekininkų šuva- 
vienoje anketoje rašoma: Lie- davime Briusely, Belgijoje.
tuvišką knygą pirkdamas, pir- .____________ _ ... ■—-

^sudega, kai tik kariuomenė pa
sirodo.

Fellaghų vadas yra Sassi 
Lassoued, kuris savo žiaurumui 
turi savo stilių. Užmušęs ką, 

___ prisega ženklą su savo vardu. 
Prancūzų šeima Abouy nsra- Sužeistuosius jis pribaigia, nu- 

misu Galinos nagučiai nėra mi. Vyras ir žmona abudu pri- šaudamas juos dar sykį į akį. 
tilę savo didelėj geležinėj lo- Norėdamas parodyti kuo.dau- 
voj, kurioje jie čia ilsis kas- gjau valdžios,

recenzijos, kartais ir neigia- Per jį kalba kasdien beveik po 
mos.; Reklama’ ir pan. priemo- 20 valandų šešiom kalbom: če- 
nės didelės įtakos neturi.

tad mažiausiai bent po porą loma lietuvišką knygą platinti, 12Oo, jų apie 700 vo_ 
knygų pas kiekvieną guli len- anketos atsakymų redaktorius . / ...
tynoje neskaitytų ir ntišpjaus- sumini šias: daugiau recenzuo- ^ėių. .. «
tytų. Skolinamas! visai ne- ti knygas laikraščiuose, platin-
daug — vidutiniškai vos po 1,- knygas per organizacijas, lei-
5 knygos. tik geras knygas, leisti kny- lietuviškomis knygomis savo

‘Amerikoniškai spaudai per gas per laikraščių atkarpas. bičiulių vardadienių ir didžiųjų
mėnesį vidutiniškai išleidžiama I abiausiai pabrėžiama ši: svočių progomis!”

Kiek per metus perskaitome knygų
Ateitis, moksleivių žurnalas, 

Nr. 6 vėl paskelbė įdomius da
vinius anketos apie moksleivių 
ir studentų skaitomas knygas.

Atsakė į anketą labai maža, 
tik 30%.

Vienas iš anketos klausimų 
buvo: kiek perskaitėte (mokslo 
metų laikotarpy}
knygų, kiek angliškų (mokyklo
je neprivalomų), kiek nusipirko
te ar pasiskolinote?
davinius suvedęs 
bendradarbis J. B.
daro tokią:

“Skaičiai, deja, 
nai. Didžiausias

Jų mirtinas priešas yra ‘fel- 
’agha” — galvų rcntėjas, ku
ris sėja baimę Tuniso pietuose Neo Destur, Tuniso nepri- 
ir vakaruose. . klausomybės partija, neaiš-

FeOagjių esą netingiau fciais žodžiais atsiribojo nuo 
kaiptūkitaitis, bet j> tereri- teroristų. Jos vadas Habib 
zuoja 28O»O0O prancūzų. Bourguiba, kuris yra ištremtas

GrupZm po 10-20 .monių jie j Groix kalba api.
slepiasi kcl.:ų plynuose, šliau- politiką. Tačiau p*ancū-
žia javų laukais, puola kolo- žvalgyba ir čia įžiūri dvigu- 
nistų namus, vczmrs, kurie' ŽakUmą
pasirodo skyrium. Prancūzai Prancūzijos teridentas . Voi- 
paskyrė už kiekvieno feHagha zard, kuris Saatslradoprieš 10 
galvą 03 50.000 frankų (125 menesių, mėgino imtis švelnes- 
dol.). Bet ta> nedaug padeda, nės4aktikos ir politikos su Tu- 
arabai, bijodami keršto, jų ne- nis0 gyventojais, nei jo p'rma- 

takas; jis bendradarbiavo su
FeHagha eilėse rasi v'ao ko: Tuniso vyriataybe. Jis pasiūlė 

pelitinių Idealistų, banditų, Prancūzijos vyriausybei tokias 
pabėgusiu kriminalistų, netur- valdymo reformas, kurios <fi- 
tingų beduinų, kuriem nėra ko dale dalinu tenkino Tuniso au- 
prarasti. Y*mi jie kovoja “už ti- tonemijos re'kalavimus. 
kėjhną”, prie rato skudurų* atrodė, kad bus surastas sud- 
pris segę žvaigždę ir pusmėnu- pratimą. Taip rodės t. m. ba- 
U. landiio men. Bet kaip tik tada

Jie kovoja panašiai kaip
Mau - Mau su an^ai& Jis nta*

Būdas melodijom užrašyti
Oslo, Norvegijoje, universi

teto bibliotekininkas Oystein 
Gaukstad sugalvojo, kad melo
dijas galima užrašinėti papras
ta rašomąja mašinėle. Gaidos 
pažymimos skaičiais, taktas — 
kėlimo brūkšneliais, intervalai 
— pabraukimo brūkšniais, to
nas — raidėm; taškai ir kable
liai reiškia pakartojimus ir t.t. 
Tokio užrašinėjimo didžiausia 
nauda ta, kad melodijas galima 

pirmiausiai geras ir žinomas si įtalpinti į labai mažą vietą, 
autorius. Apie 80% perka tik Jo būsiąs svarstomas

“Su angliškomis padėtis žy- v’ ... «.. •
miai. geresnė (gaila, bet skai
čiai taip rodo). Keletas atsa-

___________ ___  kiusiųjų perskaitė net po 25 ma žiūriu autoriaus. Pav. ne- “LAISVOSIOS EUROPOS” 
Pagrasino nužudysiąs, kas turini ir tamsta prikl.ii- neprivalomas angliškas knygas, praleisčiau nenupirkęs Jan-

neklausys. Ir gyventojai turėjo Vidutiniškai kiekvienam išeina kai s, Barono, Nagio knygų. J radijo siųstuvas Miunchene,
“nepastebėti”. *1 ū*™ nuo m®0 S^rę ir rūkę. daryti’ Susikryžiavo P° 6 angliškas knygas. ' Irtas knygas dėmesį atkreipia Vokietijoje, veikia jau 5 metai

Nrfnikitc cavnm darha it> la- Lig šiol jie ramiausiai galėdavo * Jt, t t'netniKUs gavom darną uz la- & dvi nuomones: nusileisti ara- “įdomu, kad lietuviškų kny-Ruvnm dirbti lauldiosc, su 'aru.Duis _ s j .geno rinų. tsuvorn įsvestos Mr repri-sijų. gų perkama daugiau negu skal
iju sargybinių priežiūroje. Jauta^v^ai s^arė Tunise padėtis, ku- de la. Payonne, bejaus tomą. Vidutiniškai per metus
Pastebėjom, kad mūsų Galina saugiai, įsikūrę naujoje tėvynė- rioje nėra nei

.-y >
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prisimindamas, jis jaučia ilge
sį savojo krašto, jam miela 
sava kalba kalbėti, savų dainų

Kitaip yra su jaunaisiais, fia 
gimusiais arba vaiko metuose 
atvežtais. Jie lengvai pasiduo*

Spygliai laurų vainikuose

Šiomis dienomis visuose Amerikos laikraščiuose vėl sumir
go gen. George Marshallo vardas. Tuo reikalu tarė savo žodį

da svetimai įtakai, ir jei tėvai 
dar neprižiūri savo @mtos kal
bos nemoko, pamiršta jie ir tė
vų kalbą.

Mums tas klausimas dabar 
yra labai opus: ne tik slės
niajai č» kariai, kurios vaikai

3L~~~ .£ Gi ką nors ruošiant, būtų leng-
Nw Betariu t—tos |m* jM vtau kviesti Visus ~ į susžrin-

KHuU^ JmX1 I111K9HhJ niUUS, pODu* lemta ItatavIŠka* vAUsvm Mriki-
Tos mūsų kapinės vis didė- vius, vaidinimus, piknlkusJ4erei- 

ja, ir tai negali nesudaryti kia aplenkti ir tų, kurie rietu- ■ - 
mums skausmo ir didelio susi- viškai suoktai bepakalba arba, 
rūpinamo. Kas reikėtų daryti? visai nekalba — jie yra tos pa- rio jaunimo. Kodėl nepadaryti 

čios tautos vaikai Man rodos* tokios įspūdingos, gyvos ir en- 
kad reikėtų net daryti išimtis toriastiškns šventės su lietuviš- 
ir tam tikrą skaičių kviesti ne? kais šokiais, daina, muzika, 
mokamai, kai yra kurie apmo- juokavimais ir vaidinimais! 
kami parengimai žodžiu, visų Jaunieji ras bencfrą šneką, tik

Mano nuomone, reikėtų at
kreipti dėmėsi į kelis dalykus, 
kuriuos čia noriu trumpai už
siminti

nimas neturėtų to paties nusi
statymo laikytis? '

Jungtinėms Amerikos Valstybėms.
Gen. G. MarshaUas vienu metu buvo ir Valstybės sekreto

rius. Jo vardas taip pat susijęs su vadinamuoju “MarshaBo (da
nu”, pagal kurį buvo teikiama parama Europai ir kitiem kraš
tam, kad, jie po karo galėtų greičiau atsistatyti. Nėra abejonės, 
kad ta parama ne vieną nuo karo nukentėjusią valstybę pastatė 
ant kojų.

Tačiau su gen. G. Marshallo vardu yra siejamas komunis
tų įsigalėjimas Kinijoje. Tuojau po karo jis ten buvo pasiųstas 
ekspertu Kimjos reikalam: bandyti sulaikyti prasidėjusį pilieti
nį karą tarp kilių nacionalistų, vadovaujamų Chiang Kai-sheko, 
ir komunistų, sutelktų Mao-Tse-tungo ir remiamų Maskvos. Gen. 
G. Marshallo pirežiūroje buvo taip pat tiekimas Kinijai ginklų 
ir kitos paramos.

Va, ta gen. G. Marshallo nepavykusi misija dabar ir atsilie
pia: duria ^ygįiais jo laurų vainike, kurį jis prasiveržė iš karo 
lauko. Gen. G. Marshallui daromas priekaištas, jog jis savb tai
komąja misija Kinijoje padėjo raudoniesiem įsigalėti. O toliau

Daug kalbame apie Lietuvos . lietuvių bendravimas ir suartė- 
vadavimą, bet pamirštame jimas turėtų* būti pagilintas ir 
vieną dalyką — išsivaduoti iš sustiprintas.
tarpusavio nesutarimų ir ginčų. Gera būtų vieną kartą me- 
Akivaizdoje Lietuvos kančių, tuose ruošti Beturiu dienas, bet 
kurios drasko ten mūsų tautą, 
reikėtų vieną kartą mesti visus 
asmeniškus bei partinius gin-

rią vaikai irgi griebiasi anglą

Aš nesu prieš anglų kalbą— 
prašau mane gerai suprasti. Ji 
reikalinga ir būtina, kaip šio 
krašto oficiali kalba. Gėda būtų 
jos nemokėti, bet nemažesnė 
yra gėda savą tėvų kalbos išsi-. 
žadėti. To niekas čia nereika
lauja, niekas nespiria nulietu- 
vėti, niekas nepersekioja; prie-

susidrausminti ir labiau

jau sekė ir Korėjos karas ir Indokinijos praradimas. Rytuose 
patekėjo kruvinas pjautuvas ir kūjis, užuot patekėjus skaisčia
jai taikos saulei. Bet kas dėl to kaltas?

Vienybėje, sako, yra galybė. 
Toji galybė mums turėtų padė
ti ne vien Lietuvos vadavimo 
reikale, bet ir4 pastangose lie
tuvybę išlaikyti ir net ją gai
vinti. Taigi, užuot kasę duobes 
vieni kitiem, iškaskimė bendrą 
duobę savo nesutarimams, pa
laidokime juos ten ir pasodyki- 
me vienybės medį, kuris mus 
visus - jungtų bendram dar
bui.

ne tokias, kurios pikninkais 
vadinamos. Antai, airiai turi 
šv. Patriko dieną, demonstruo
ja gatvėse, pasirodo viešai ki
tiem, patraiėoa dėmesį. Lietu
viai turi šv. Kazimierą, Lietu
vos globėją; jo šventėje tiktų 
mums taip pat '

paširodyti viešai kitiem.
Eisena mieste ir kultūrinis 

vakare pobūvis gali turėti labai 
turiningą ir patrauklią prog
ramą. Būkime tikri, kad ame
rikiečiai mūsų kultūringu pasi
rodymu ■ tikrai pasidžiaugs, 
kaip jie džiaugiasi airių šv. Pat
riko dienos paradais.

reikia juos užvesti ant kelio—% 
imti organizuoti tokias jaunimo 
šventes ir padaryti jas tradici
nėmis. Bšu tikras, kad tada 
bus ir daugiau pažinčių ir "dau
giau lietuviškų šeimų.

Uetaviška šeima turėtų būti 
ypatingai mūsų saugoma ir 
branginama. Jaunimo organi
zacijos, spauda ir tėvai priva
lėtų aiškinti jauniesiem, kad

klauso nuo
grynos tautinės šeimos,

nes ji būna darnesnė. Miš
rios šeimos rečiau tuo pasižy
mi o savai/tautai yra pirmu 
nutautėjimo žingsniu.

Labai gerai tą yra supratę 
suomiai, nedidelė šiaurės fau

Išlaikyti savo tautybę yra 
moralinis dalykas, paties Auk- ’į£| 
ščiausio Kūrėjo duota žmogui 
dovana. Be tautybės žmogaus 
prigimtis būtų netobula, šutau- £ 
žyta. Tai jau yra supratę ir 
bolševikai kurie siekė sulyginti 
visas tautas. Dabar jau imasi 
kitos priemonės — kitas tau
tas rusina. Vadinasi, neatsilai
ko prieš tautybę, tik nori sa
vąją visiem primesti.

Kovodami su tuo piktu žmo
nijos priešu, kuris žudo mūsų 
tautą, gerai pagalvokime ir su- 
kruskime, kad lietuvių tauta 
nebūtų čia pat žudoma mūsų 
pačių rankomis.

Nėra taip pat gera, kad 
mes ir apytikriai nežinome, 
kiek pagaliau yra Amerikoje tu

Jaunimui reikėtų dar atskirų 
švenčių, į kurias būtų sukvies
ta kiek galima daugiau ir čia 
pimusio ir no šio karo atvyku-

ta, bet sąmoninga, tvirta ir 
kieta svetimom įtakon. Suomė 
mergaitė, kalbinama kitataučio 
tekėti už jo, dažniausiai atsa
ko, kad jos širdis skirta ber- 
nebui suomiui Arei mūsų jau-

šingai,
Amerikos konstitucija, duoda 
laisvę visom tautom bei ją 

kultūriniam darbui
Tai nėra koks priešvalstybi

nis darbas. Dėl to net ir JAV 
piliečiu tapus, n’ekas nereika
lauja, kad savo tautos išsigin
tum ir jos kalbą pamirštum. 
Kas kitaip galvoja ir takosi,

Kai kurie Amerikos laikraščiai teisingai nurodo, kad vienaip kur nereikia, savo kilmę slėp
davo valstybės vyrus vertina laisvasis pasaulis ir visiškai prie- damas ir savo tėvų kalbos išsi- 
šūųęąi sovietinis. Pastarasis nepasisekimuose vis ieško kurio žadėdamas, parodo tik savo 
nors asmens kalčių, vadinamojo “atpirkimo” ožio, ir jį tikri- dvasios silpnumą. Amerikai gi 
duoja. Pasmerkiami ir nuvainikuojami net ir mirusieji anksčiau reikia žmonių drąsių > tvirto 
laikyti didvyriais. Laisvajame pasaulyje pripažįstama, kad žmo- nusistatymo. Tokius žmones, 
gus gali suklysti ar būti suklaidintas, bet dėl to jis dar netikri- kurie prasimuša ir iškyla, net 
duojamas. Priešingai, pripažįstama, kad tam tikrose aplinky- ir viešai giriant pasako
tose jis ne visa gali padaryti ar-pramatyti. Galimas daiktas, kad ma: jis yra tokios ir. tokios 
ir gen. G. MarshaDas nepramato visų pasekmių, nes ne jis vienas tautos. .
tuojau po karo neįžiūrėjo Sovietų Sąjungos kėslų. Juk ir tie, ku
rie skelbė Atlanto Chartą ar kūrė Jungtinių Tautų Organizaci
ją (UNO) pasaulio taikai atstatyti ir išlaikyti, netikėjo, jog su 
Sovietų Sąjunga nebus įmanoma bendradarbiauti, čia taip pat 
pasirodė aštrūs spygliai

Pavergtoj Lietuvoj
• Vilniuje buvo antras kom

pozitorių suvažiavimas. Išklau
sė agitacinių partijos ck sekret 
Niunkos, min. tarybos pirm, pa- ■ 
vaduotojo Preikšo, kultūros 
min. pav. Banaičio ir kt. kal
bų. Apie muzikos fondo veiklą 
kalbėjo švedas, o rev. kom. 
pranešimą darė Kukienė.
• Vilniuje Maloniojoj gatvėj 

Nr. 13 atidengta “memoralinė 
lenta” Liudui Girai Prie jos 
kalbą pasakė K. Korsakas. 
Lentoje įrašyta: “šiuose na
muose gyveno ir 1946 m. liepos 
1 d. mirė lietuvių liaudies poe
tas Liudas Gira”. \
• Teatro skyriaus viršinin

kas Lietuvoje yra Lozoraitis. 
Jis paskelbė, kad teatrai, fil
harmonija ir liaudies šokių an
samblis “suintensyvino gastro-

Kai dabar jau tai aišku, nieko nepadės skabymas laurų nuo 
vieno ar kito karo vado ar politiko galvos. Geriausia, kas da
bar galima padaryti, kai akys atsivėrė, tai daugiau nebesmnti 
jokios taikomosios misijos su komunistais, o imtis griežtų prie
monių jų agresijai sulaikyti.

Amerikoje senosios mūsų iš
eivijos priskaitydavome iki pus
antro milijono. Kiek dabar ga
lėtume bepriskaityti? Chica- 
gos lietuvių bendruomenės su- 

. važiavime buvo pranešta, kad 
tik kokie 50 procentų tepri
klauso lietuviškom parapijom; 
Joti jau kitur priklauso arba

• Rusų rašytojo Čechovo 50 
metų mirties sukaktis minint, 
“Tiesa” liepos 15 įrodinėja, kad 
Čechovas turėjęs įtakos Fetu- 
vių rašytojams Biliūnui,’ Vie
nuoliui, Cvirkai. Nors Čecho
vas ir nebuvęs bolševikas, bet 
jis savo raštais vis tiek “de
maskavęs kapitalistinį pasau-

*

savo dšriją. Jis sktibtjo. Norė
jo kuo grriSau pabaigti ir ei
ti B fia. ISti, kur niekas nede-

Atsibudo pusėtinai pailsėjęs 
po vakarykščios dienos dartjų. 
Rytas buvo tamsus. LS lango 
lijo. Na, ir pataikiau, manė ps. 
Tokiam ore ir į tokią rietą! 
Atsikėlė, nusiprausė ir nuėjo

savus sparnus viršum žemės. 
Tuomet atėjo Petrėnas prie 
Jeronano.

— Ką aš ten žinau, gaspa- 
doriaa Visur* rodos, vienodai 
arimą aria, pankui sėja javus, 
juos piauja. Ką aš ten itmany-

gali nieko nujausti, — #nai 
kalbėjo, — O kiek fla, rodos, 
betrūko kad ir mus taip būtų 
perkūnais ant žemės paguldęs, 
kaip tą senąjį gluosni? Klek 
Sa reikta žmoguU — paskui 
ji pasižiūrėjo j storinį vyrą

prieš akis.
— Tai kad, gaspadoriau, vis 

noriu greičiau padaryti. O ir 
taip šiandien tokia diena pasi
taikė, kad vos pradėti galėjau.

— O sakyk, ar daug kaimų 
apeini Jeronimai? —— paklausė 
seiiniiinucas ir, a įsisėdęs am 
kelmo, užsirūkė pypkę.

— Nemažai nemažai man 
žinoma^ačiū Dievui kol dar 
sveikatos užtenkamai. Nors jau 
ir ta kaskart mažėja.

— Tai jau ne vienodai Je- 
ronirnal Nevienodai Bet ką 
jie tflt sfcurifilai visi flriet 
mus, ir- tiek, numojo runka 
refrene* ir «wstojo. esme^ jo-

— Tu ris žinai Jeronimai, 
kada pas mus ateiti. Pernai 
veik visą savaitę lijo, kai tik 
pasirodei, šiemet vėl tas pat 
O užmokesčio nori. Tau vis tas 
pat—ari ar jaučius varinėji, — 
pasitiko jį priekaištaujantis šei-

— Tai kad pernai gaspadi- 
nėle, pas jus man būnant vi
sai nelijo. Nejaugi jau aš taip 
būčiau atmintį pametęs. Man 
rodos, kad tada labai gražu bti- 
vo, — teisinosi Jeronimas.

Visi prišoko prielango. Stik- 
Jai buvo svariai mųsauu ir da
bar jais tekėjo vandens srove
lė ir trukdė įsižiūrėti.

— Antai mūsų senasis

iškados nebūtų, — Įdek atri- 
_ u  a - —t pcKojun pcMSre

— Rodo^ didpHit meds, rie- 
murmėjot Jeroni-

didžiojo gluosnio, kad jį tuoj Jie išėjo į kiemą. Lietaus 
nukirs. balutėse maudėsi jauni ančiu

kai tokie vikrūs, tokie laimin
gi, sulaukę lietaus, tarp savęs 
kažką trumpai šnekušuoda- Pasilsėk! Rytoj gi vėl diena 
miesl .

Jeronimas pirmas priėjo nu
laužtą gluosnį. Taip, tai pat 
vakar vakare dejavo ir kvato
jo pelėda... Petrėnas apėjo iš 
visų pusių.

— Taip tu man ir turėk to
kią j^ą, — pasakė jis, — to
kį medį paritinti viena aki-

—-Taigi,‘Bjo, — pridėjo vėl vėl pridėjo šeimininkas, pama- 
Petrėnas.' žu rūkydamas pypkę ir viaias

Už tango dar smalkiau pra- kažką • galvodamas.
dėjo lyti. Pakilo vėjas. Visai Staiga viena akimirka visa 
sutemo, nors buvo rytas. Iš sušvito, ir smogė baisus trenk- 
kažkur toli toli pasigntio dus- smas. Kažkas sušnarėjo' ir 
lūs griaustinis. Jš karto vos, vos trinktelėjo suduždamas. Lfetits 
girdimai Toliau jo balsas da
rosi garsesnis, tartum grūmo
jantis. Susiraitę žaibai raižė 
tamsią erdvę. Jeronimas priėjo 
prie lango. Lietus dabar' krito 
ne lašais, bet srovėmis tekėjo.

—- Supus tie mūsų rugddl-— 
dūsavo Pefcėnienė, supus! 
Jau šitas Ketos tai nei ne vie
toj, nei neša&to.

— Ttogl stums, — (ridėjo gluosnis guK, šakas ištiesęs,

— Tai vėl naujo darbo pa
darė, — pridėjo Petrėnienė.

— Ką jau darysi — numojo 
ranka Petrėnas, — bus dau- — O kaip ten ūkininkai gy- 
gtau darbo Jeronimui o mums vena? Man rodos, kad mes čia 
daugiau maBcų žiemai geriausia įsitaisę, h* gana. Kaip

Popietę visai išsiblaivė. Net Jie ten ūkininkauja?
ir saulė pasirodė. Rodos, Ke
tau* ir nebuvę. ; TO: senasis 

dindama* žmones. O be to, gluomiis fiudijo kažkokią pra- 
nort ir žiūrėdamas, nuo mir- ‘ ėjurią audrą. Pamažu nutekėjo 
tie* nepabėgsi Sėsk ir tu, Je- vanduo. '

— Tai gal man eiti kitur, 
jeigu jums fis oras nepatinka. 
PrDdšate, kad aš junta Mstie- 
tų atnešu.. Man visur vienodi 
ramaL Gal eiti? — klausė ne-

— Jis senas vilkas, — pridė- Jeronimas.
jo Petrėnas. — Nepaimsi! __ M jaU įj. pųjkybė. —

pyko Šeimininkė,--’ vos žodį B- no gana 
sttariau, jau ir pradėjo*. Tai mas.
aigi mes būtume kviety ateiti, — Tai ris, va, nežinai kada
jeigu ką dėl Ketaus sakytume? ir kas tau kokią žalą padarys^ 
Juk matėsi aiškiai kad «an- — kalbėjo tofiau šefanininkė.

— JTai jau gal gaspadorius 
maiv^parodys, kur galėsiu mie
goti, mat, norėčiau pasitaisyti, 
Kgi ribai sutems.

Pasitaisęs Jeronimas išėjo į 
kiemą apsidairyti. Visa kaip pusryčiauti, 
pernai pafikau, galvojo jis. Ro
dos, nei žiema nepe^oigė kie
mo vartų, nei sniegas nebuvo 
apdengęs britą skraiste. Da
bar visa žaravo ir brandino 
naują vaisių, lygiai kaip ir per
nai šiuo metu. Ir staiga sodo 
kampe sudejavo pelėda. Jero- minjnkės balsas, 
nimas krūptelėjo. Jis prisiminė 
'gerai kad ne prieš gera pelėda 
atsilanką Juk visi tą žino. Jos 
balsas visus gąsdina. Kartais 
ji sudejuoja, kartais verkia lyg 
kūdikis, tai vėl nusikvatoja. 
Tačiau vienoks ar kitoks jos 
šauksmas nieko gera nelėmė.

Iš vakarų niaukėsi. Visai su- 
temė. Oras buvo tvankus. Jero-
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LIETUVIŲ DIENA

RUGPJŪČIO 14, ŠEŠTADIENIS

Šv. Bernadetos statula Liurdo grotoje—

7 vai. v. Kongreso atidarymas vienuolyno koplyčioje,
pamaldos, pamokslas.

8 vai. v. konferencija: “Marija atpirkimo dalininkė”

9 vai. iškilmingos T. Paskalio Sabo primicijų mišios, 
pamokslas, primicijų palaiminimas;

11 vai. konferencija: “Marija antroji Ieva”
12 vai. pietūs svečių namuose
3 vai. konferencija: “Mairja—malonių dalintoja”

4 vai. pamaldos ir palaiminimas Liurde maldininkams
5 vai. konferencija tretininkams: “Marija meilės

Mctina”, popiežiaus palaiminimas, įžadų 
atnaujinimas

6 vp\. vakarienė svečių namuose
7 vai. konferencija: “Marija Nekaltai Pradėtoji”

8 vai. šv. Valanda Liurdo grotoje, pamaldos už
Lietuvą, vakarinė žvakių procesija

Jo Ekscelencija
VYSK. BLAŽIEJUS

S. KURZ,

Jo Prakilnybė
PREL. JONAS BALKŪNAS,

RUGPIŪČIO 13, PENKTADIENIS

Marijos Šventųjų Metų Kongresas
NAUJOJE LIURDO ŠVENTOVĖJE, PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE

Kennebunk Port, Maine
.' Gražiame Atlanto pamaryje, tarp ošiančių pušynų, kurie 

taip primena Palangę, Šventųjų Marijos Metų proga 
ruošiamas Dievo Motinai pagerbti ir Jos malonių išpra
šyti kongresas rugpiūčio 13, 14 ir 15 d. Visi lietuviai ma
loniai kviečiami jame dalyvauti.

Kas negalėtų dalyvauti per visas tris dienas, prašo
mas atvykti bent į paskutinę dieną, rugpiūčio 15, Dangun 
Ėmimo Švenč. Dievo Motinos šventėje.

Tą dieną Liurdo grotoje bus laikomos pontifikali- 
nės šv. Mišios J. E. Vysk. B. KURZ, Kinijos misionie
riaus.

Po pamaldų, kongresą užbaigus, bus tradicine, visų 
nenanrastai mėgstama ir gausiai lankoma 

a i c r*

apaštališkasis prefektas 
Yungchcvv, Kinijoje, 

misionierius pranciškonas 
(viršuj), atnašaus iškilmin
gas pontifikalinės m;šias 
Liurdo grotoje rugpiūčio

15 d. 11 vai. ryto.

T. JURGIS GAILIUŠIS, 
O. F. M.,

Lietuvos pranciškonu 
provinciolas (viršuje)

pentifikalinių mišių metu 
pasakys lietuviškai 

pamokslą.

Maspetho lietuvių parapijos 
klebonas (dešinėje), 

grįždamas iš maldininkų 
kelionės Kanadoje, 

pasakys angliškai pamokslą 
pontifikalinių mišių 

metu.

Jo Prakilnybė
PREL. K. VASYS,

Aušros Vartų par. Worces- 
teryje klebonas (kairėje), 

vadovaus 
iškilmingom kongreso 
uždarymo pamaldom 

Liurdo grotoje 
rugpiūčio 15 d.
2:30 vai. p.p.

RUGPIŪČIO 15, SEKMADIENIS

8 vai. iškilmingos T. Gabrieliaus Baltrušaičio primi
cijų mišios, primicijų palaiminimas

9val. iškilmingos T. Bonaventūros Tamoliūno primi
cijų mišios, primicijų palaiminimas

11.vai. iškilmingos pontifikalinės mišies Liurdo groto
je; celebruoja vysk. B. Kurz, misionierius pran

ciškonas. Po mišių Provinciolo T. J. Gailinčio 
pamokslas lietuviškai ir prel. J. Balkūno ang
liškai.

2:30 vai. iškilmingas kongreso uždarymas Liurdo gro
toje: pamaldas laiko prel. K. Vasys.

3 vai. Lietuvių dienos kultūrinė programa. Progra
moje dalyvauja tautinių šokių grupė, vadovau
jama O. Ivaškienės, ir šv. Petro parap. So. 
Bostone choras, diriguojamas kompoz. Jeroni
mo Kačinsko.

★

Pikniko metu bus skanių valgių, gėrimų, laimėjimų 
ir smagių pramogų.



B'ALTIMORES ŽINIOS

PROGRAMA

Iki 1947 metų tikėta, kad 
šiaurės ašigalyje, kur nuolat 
siaučia stiprus šaltis, nesą jo
kių bakterijų. Tačiau 1949 m. 
danų mokslininkas Dr. Hans 
Roth įrodė visai ką kitą, kad 
ir šiaurėje yra bakterijų, kad 
apie 300 procentų visų šiaurės 
baltųjų meškų turi trichiną.

Už šitos minties užsikabino 
kitas danas daktaras Adam 
Tryde. Jis gavo iš muziejaus, 
kur buvo sutelkti visi ekspedi
cijos daiktai, tris gramus mė
sos, kurią valgė paskutinį kar
tą visi trys vyrai. Ištyrinėjęs 
įrodė, kad mėsa turi trichiną.

Tą patį patvirtina ir nuo
traukos bei dienoraščiai. Vie
noje nuotraukoje matyti, kaip 
du vyrai stovi prie nušautos 
meškos. Dienoraščiuose mini
ma, kad maisto užtenka, jie 
jau net 13 meškų pakloję. Gal 
jų visos turėjo trichiną, ir j’e

įgalioja redaktorius ” o centri
nių organizacijų — jų centrų 
valdybos. Kitų delegatų įgalio
jimus tvirtina dvasios vadas.

ALRKF skyriai, centrinių 
organizacijų valdybos ir kiti 
federacijos apjungti katalikiš
kųjų organizacijų vienetai ma
loniai prašomi atkreipti dėme
sį į kongreso programą, iš
rinkti atstovus ir ruoštis kon
greso darbams.

Visais kongreso reikalais pra
šome kreiptis į ALRKF Cent
ro Valdybos sekretorių kun. 
dr. A. Jušką, 1644 Wabansia 
Avę., Chicago 22, Dl. arba į 
rengimo komiteto pirm. prof. 
dr. A. Damušį, 1429 E. 93 St., 
Cleveland 6, Ohio.

Penktadienis, spalio 8 d.
9 vai. šv. Mišios Nesiliaųjan-

čies Pagalbos Panelės šven- Panelės švenčiausios bam. tas suvažiavimas įvyks sek- Kotryna Kaffiuviene buvo 
čiausios bažnyčioje, 18022 Neff 18022 Neff Rd. 1130 vai. sve- madienį ,rugsėjo mėn. 19 d.
Rd.' Cleveland 19, Ohio. 10-11. čių priėmimas ir užkandžiai 
vai. registraci ja Carter viešbu- 

Žvalgaitis tyje, Assembly Room. 11,12,30

Išleisti jų susirinko nemaža 
žmonių. Padarytos ir gražios 
nuotraukos, kaip tolsta pakilęs 
balionas. Tai buvo didelis įvy
kto — ekspedicija į šiaurės po-

katoMMK’
Iki tol keliauta tik laivais, 

kurie, įstrigę į ledus, tuoj grįž
davo atgal, nepasiekę tolimų 
srifių. Dabar pasišauta peršok
ti ledų kalnus ir nukariauti a- 
Sgalį.

Balionas nuskrido ir dingo 
begalinėje šiaurės tyloje. Tą 
patį metą laikraščiai paskelbė, 
tad ekspedicija žuvę, bet ko- 
dfll ir tar — niekas nežinojo.

Tik po 33 metų — 1930 — 
vienas norvegas Špicbergene 
netyčia surado ekspedicijos pa
skutinę stovyklavietę ir tris 
sušalusius vyrus. Rado ir gerai 
išsilaikusius maisto likučius, 
foto aparatą su plokštelėmis ir 
smulkų dienoraštį.

Kai toafiUno plokšteles ir 
perskaitė dienoraštį, daug kas

B mėnesį stos dujos. Tada visi trys ėjo 
to lai- pėsti iki pirmosios gyvenamo

ji < M stos vietos. ' '
nemos*- Totimesnės nuotraukos rodo,

10-11. čių priėmimas
parapijos salėje. 2—4 vai. iš
kilmingas posėdis. 5 vai. spau
dos laisvės atgavimo sukakties 
minėjimas su koncertine dali
mi ir spaudos paroda. 4.30-5,- 
30 vai. šv. Valanda Marijos 

-metams paminėti šv. Jono ka
tedroje, Superior Avė., ir E. 
9th St.

S
pmMant, nuskrido į ma. kad aplink tiršti rūkai, le

das, vanduo, bet jie gerai tre- 
gondotoje sėdėjo trys nintoti vyrai niekur nesiskun- 
vyrai: 42 metų šve
dų mokslininkas Andree, kuris 

savo tyrinėjimais buvo pagar
sėjęs visame pasaulyje, 25 me
tų kartografas Nils Strindberg 
ir 27 metų civilinis inžinierius 
ir sportininkas Knut Fraen-

džia, nedejuoja. Paskutinėje 
stovyklavietėje dienoraštis be 
jokios priežasties nutrūksta. 
Tai mirtis atėjo į jų mažų pala
pinę.^

1930 metais jų kūnus parve
žė į gimtuosius kraštus ir iš- , 
kilmingai palaido jo, tačiau nie
kas nežinojo, kodėl jie užvo.

Šią paslaptį atidengė moksli
ninkai medikai.

Spalio antrasis savaitgalis vai. pirmasis posėdis Carter 
Amerikos lietuvių katalikijoj viešbutyje, Prospect ir E. 9th 
bus svarbus momentas. Tomis 
dienomis. įvyks Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Federa
cijos jubiliejinis kongresas, 
svarbus dar ir tuo, jog jis bus 
skirtas netik nueitam keliui at
žymėti, pasiektiems laimėji
mams pabrėžti ir jais pasi
džiaugti, bet kartu ir visu rim
tumu svarstyti lietuviškojo ka
talikiškojo

jaunimo auktėpmo ir lavinimo 
klausimams.

• Šiuo jaunimo problemos iš
kėlimu Katalikų Federacija pa
brėžtinai nori atkreipti, visų 
lietuvių dėmesį į patį lietuviš
kosios egzistencijos branduolį 
— jaunimą, kaip savo tautos 
ateitį. Ta prasme kongresas y- 
ra svarbus ir visiems Amerikos

duktė Kenneth ir Paulinos Lietuvos Vyčių seimas įvyks Labusktoi, kurie verčiasi 
rugpiūčio 27-29 d. Posėdžiams laikrodininkų amatu Swissvale, 
pasirinktas Roosevelt ’Hotel. Pa., po trumpos pertraukos 
Turimomis žiniomis suvažiuos vėl pradėjo aptarnauti savo 
daug jaunimo iš visų JAV lie- klientus. A. N.
tuviškų kolonijų. Apylinkės lie- ____________
tuviai kvjėoami dalyvauti vy

nios ir siūlo kai kuriuos pa 
timus, gindamas pabaltiečių 
teises. ‘

• Detroito skautų 
šokių grupė, kurią sudaro 
šokėjų^ vadovaujamų G. Go- 
bienės, dalyvavo Windsoro 
miesto 100 metų sukaktis Uk ’||| 
kilmėse Kanadoje, atstovauda- .
mi lietuvius,. .

• Omahoje įsigijo savus na- ■ 
mus Juozas Gurkevičius ir An- ^31 
tanas Galeckas.

• Kun. J. Svirnelis, lietuvis 
misionierius Indijoje, vadovau- - / 
ja katalikų parapijai N. Lak- 
himpur, Assam provincijoje.
Jis siunčia Darbininko skaity- f ąM 
tojams sveikinimus ir prane- 
ša, kad toje misijų vietoje jau 
pastatyta bažnyčia.

• Kun. M. G. Kemėšis, šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi-
jos Elizabethe klebonas, at- fe
siuntė Baltui 100 dolerių nelai- /''■
mingųjų lietuvių šalpai. Auka 
yra parapietės, kuri savo var- fe 
do neskelbia. ; ;.fe|
• Dr. V. Uterrids nuo rug- ■ ||| 

piūčio 1 d. perėmė Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus pareš- fe|į 
gas, kurias ligi tiri ėjo pasi- ’/feĮ 
traukęs A. Giedraitis.

• Dr. Pr. Padatis, profeso- įč8 
riavęs Detroito universitete | g 
JAV, išvykęs į Europą, jas "fe 
pradėjo darbą Amerikos Baiso j 
lietuviškame skyriuje; jis pava
duos skyriaus vedėją J. Lauč-* "fe 
ką, išvykstantį atostogoms į 
JAV.

ir kuli. P. Dambrauskas iš vidaus, spec. širdies fr plaučiu žigos, 
atostogų grįžo ir Stojo į darbą Priima bet kuria diena, iš anksto s®ri- 
liepos mėn. 31 d. Tame pat Urns teiefonn ar laišku, 
laike vasaros poilsio išvyko kiti Trfef: 22, ~ rssesug,
du šv. Alfonso parapijos kimi- Mund.
gai — kun.. J. Antoševski h* Adr : State Sanatorium VValhim Leke,

Amerikos Lietuvių Romos
Sandros motinos tėveliai, Katalikų Federacijos kongreso, 

Antanas ir Paulina Neffai, yra įvykstančio Clevelande, Ohio, 
susipratę lietuviai, tad jie ir 19^4- spalio 8, 9 ir 10 d. 
savo dukrą Pauliną išaugino 
gera lietuvaite, kuri mokėjo ir 
sugebėjo paveikti savo dukterį 
Sandrą. Būtų gera, kad ir dau
giau atsirastų oa gimusių lie
tuvių pasiryžusių išlaikyti savo 
tėvų kalbą ir papročius.

Užsirezervuoti vietą iš anksto. Sezonas tęsiasi nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gausite 
fonuodami:

ATSTOVŲ RINKIMŲ 
TAISYKLES

Pagal ALRKF konstituciją, 
vyriausias Federacijos organas 
yra kongresas. Kongreso atsto
vus be įgaliojimo su sprendžia
muoju balsu sudaro Federaci
jos Centro Valdybos nariai ir 
Federacijos Tarybos nariai.

Kongresas siunčia delega
tus: apskritis — 5; skyrius — 
3; kuopa — 1; draugijos ir or~ 
ganizacijos, turinčios iki 50 
narių — 1; turinčios virš 50 
narių — 2; katalikiškų laik
raščių redakcijos — 1; centri
nių organizacijų centrai turį iki 
1000 narių — 1; ir po vieną 

Jono' katedroje, Supę- atstovą nuo kiekvieno sekančio 
1,000 ar jo dalies nemažesnės 
kaip 100.

Delegatai turi turėti raštu į- 
-2,30 galiojimą. Laikraščių atstovus

Littlefield, gyvenančių 40 
Vine St, Brodkton, Mass., pir
mutinė baigė šv. Kazimiero pa
rapijos 8-hių skyrių mokyklą, 
gaudama mokyklos atžymėsi
mo dovanas beveik už kiekvie
ną dalyką. Ji yra viena iš jau- parengime, 
niausiu baigusių mokyklą, vos Lietuvių Diena, rengiama 
13 metų. , jungtinių draugijų komiteto, į-

Reikia pastebėti, kad Sand- rugpiūčio 8 West View 
ros tėvelis nėra lietuvis ir mo- parke, 
tina jau čia Amerikoje gimusi 
ir augusi, bet Sandra lietuvių 
kalbos painokose buvo pirmu
tinė ir pralenkė ir neseniai at
vykusius “dypukus”, nusinčš-

St. prezidiumo ir komisijų su
darymas, sveikinimai. 12,30 — 
2,00 vai. pietūs. 2,00 — 5,00 
vai. antrasis posėdis Carter 
viešbutyje; Centro valdybos 
narių ir komisijų pranešimai,, 
organizaciniai reikalai, centro 
valdybos rinkimai.. (Posėdis 
vyksta Assembly Room). 5,00 
— 8.00 val^ organizacijų bei 
komitetų posėdžiai Carter vieš
butyje. (Rezervuoti kambariai 
25 - 40 asmenų talpos).

Šeštadiesis, spalio > d.
8,00 vai. šv. Mišios už kovo

tojus Lietuvoje ir mirusius na
rius šv. .
rior Avė. ir E. 9th St. 9 — 1 
vai. trečiasis posėdis — jauni
mo auklėjimo ir lavinimo klau- 

Nuotraukos liudija, kad jų dieną iš dienos, patys to visai ra svarbus ir visiems Amerikos simai, Grand Ballroom. 1—, 
balionas gana greit nusileido, nežinodami, vis labiau užsikrė- lietuviams, kovajantiems už sa- vai. pietūs. 2,30 — 6,00 vaL 
Prie jo triūsė net 64 valandas, te. Taip, nepasiekus gyvena- vd tautmę egzistenciją. ketvirtasis posėdis — UetuviųA
bet daugiau jis nekilo, — iš jo mos vietos, ir nukirto juos. Kongreso rengimo komitetas katalikų bendro dartx> plotmė 
buvo išėjusios visos keliamo- A K. šiuo skelbia kongreso progra- ir metodai — Grand Ballroom.

. mą ir primena katalikiškajai Rszoliucijų priėmimas, centro
visuomenei atstovų rinkimo tai- organų rinkimų rezultatų pra

nešimas, komisijų pranešimai.
6 — 8 vai. komitetų bei organi
zacijų posėdžiams yra rezer
vuoti trys kambariai. 8,00 vai. 
p.p. banketas Carter viešbuty
je, Ballroom.

dama pirmenybę. Ateinantį ru
deni ji pradės lankyti St Pat- 
ricko parapijos aukštesniąją 
mokyklą- Ji yra pasiryžusi 
siekti gydytojos mokslo.

Ruošia išvažiavimą Ignas Šalkauskas mirė lie- • Pulk. K. Grtaus, buvusio
Jau prieš vasaros pradžią pos mėn. 23 d., sulaukęs gilios Lietuvos {meridmto K. Gri- ~ -

mūsų parapijos sodalietės ruo-' senatvės —77 metų. Tai buvo, niaus sūnus, dirbęs Kgi štoi
sėsi aplankyti Washingtono labai uolus šv. Alfonso parapi- Amerikos Balso fietuv^ajante 
žymesnss vietas, ypač garsųjį jos narys. skyriuje Vokietijoje, dabar eina ■?
pranciškonų vienuolyną. Prie Petras Sinušas, gana ilgai atsakingas pareigas rusų sky- 
sodaliečių prisidėti buvo nuta- sirgęs vėžio liga, apleido
rusi taip pat Altoriaus ir Ra- vuosius liepos 27 d. Buvo gi- • “Geiežtaiu tietovia” Aust-
žančiaus draugija. Dėl svarbių męs 1883 metais. Velionis daug ralijos laikraščiai vatfina Pir.

Sekmadienis, spalio 10 d. priežasčių sumanymas buvo a- metų turėjo savo vaistinę prie Mikų-Mifailičių kuris iššikiovo-
10,00 vai. iškilmingos. šv. tidėtas po vasaros atostogų. Hollins St, kur daugiausiai gy- jo Australijos vidutinio svorio

Mišios ir pamokslas Nes. Pag. Dabar galutinai nutarta-, kad vena lietuviai? c bokso čempiono vardą, įveikęs
stiprų konkurentą Bill Langu.

Dievo pašaukta liepos mėn. 28 Mikus yra 24 metų* gyve- 
• Mirties pittis d. Mirdama paliko du sūnus— na Melburne.

Liepos mėn. į-amžinybę iš Albertą ir Eduardą. .... . . ,, .....
mūsų tarpo iškeliavo visa eilė 
mūsų brolių.

Elzbieta Makaraas&iene, gi
musi 1893 metais, mirė liepos 
mėn. t d. Ji pradėjo sirgti prieš 
dvejus metus. Liga ypač buvo 
sunki paskutinius kelis mėne
sius. Paliko taip pat nesvei- p Patlaba. Išvykusius pa- A _____ ___ m .
kuojantį vyrą, seserj ir da- marijonai — kun. J. Atstumas:nuo pwįSience-24 mylte*

mas gerti veltui. Visi Pittsbur- bar atvykusius brolį (Eringį) Klebauskas kun p Remei- 
gho ir apylinkės lietuviai esate su senute motina. - J M c«nn in m Tnompsan,
kviečiami dalyva&iti. Jurgis Sakevicnis, sulaukęs

PKteborgho* Vaizbos Buto 57 metų, vėžio ligos buvo pa- 
Ateinančiais metais » pina. Akta. SavoM*. kirstas liepos m&i 13 d ir pa.

m. sukaktis, kaip Httsbutgho srt». Kargis. laidotas to pat mea 16 d. 
ir apylinkės lietuviai biznieriai • . .
įkūrė Vaizbos Buto skyrių. Per

Pranciškie# sesuo Virginija šį savo gyvenimo laiką Butas H zri
Poškev^iūtė rugpiūčio 1 mi- daug nuveikė tautinėj 'ir kul- ■
nėjo 25 m. vienuolinio gyveni- tūrinėj dirvoj bei stambesnėmis ■
mo jubiliejų. Tą dieną jos in- sumomis yra prisidėjęs remda-. ■
tendjos šv. Mišiose dalyvavo mas ALTo dąrbus. Savo laiku* . ■
tėvai giminės ir pažįstami. skyrius buve labai veiklus/y- ■

pač pasižymėjo Lietuvos I
CrlMtaiį šefam, praleidusi . gimtinių importu. ’ • \

atostogas, vėl grįžo į Home- Tūkstančiam švarų lietuviškų ■ 
steadą prie savo kasdienmio gaminių buvo rasta rinka. 1|
<fertx>. ' Vaizbos Butas kasmet rengia ’ ■

pikniką, į kurį sutraukia di- ' ■ 
(ttiules minias žmonių, šiais ■ ||
metais toks piknikas įvyks /' _■ ♦ 
rugpiūčio 22 Lietuvių ūkyje ■/
(Uthuauian County Cltfe), 
Route 51, Clairton, Pa.

Piknike bus ne tik eitais I 
susibūrimas, bet Ir gsna įdouti ■
programa: žymių valdžios at- ■
stovų katoos; grojant J. Vai- JI 
nausko orfcertrtd lĮnktoM 
Idai; Ketuvaitta gražuoles rin- fe- pr yJtaą4M 
idmrf to kftj Atai tas duota- ' ;

Tik 8 valandos keta ano New Variui miesto.
Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (svvimming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus. / .

I



malonus

Šiai draugijai priklauso*ne 
tik Keamy - Harrison lietuviai, 
bet ir kitų apylinkių. Turėtų 
priklausyti ir visi kiti lietuviai, 
kurie ligi šiol dar nepriklauso, 
nes tai vienintele N. J. valsty
bėje lietuvių finansinė draugi
ja, teikianti greitų sąžiningų ir

PATttCU VVALSH.
mercaitf B Pittstargta, nu
trenkta nesyvnl etektraa, tai ji

mūsų tautiečiui nunešė taip 
sunkiai sudėta^ sutaupąs.

Žvilgterėjus j draugijos fi
nansines diagramas, krenta į 
akis spartus draugijos augimas 
ir finansinių išteklių didėji-

BMi •«*!..1NMB.

Bite... ...NIMte

Stasys Steputionis automobi
liu išvyko į Bostoną, kur gy
vena jo brolis pulk. A. Stepu- 
lionis. Ta proga aplankys ir 
kitus savo pažįstamus. Su jais 
kartu išvyko ir ponia J. ir Del
finą Cress. Šie asmenys yra 
nuoširdūs lietuviškų darbų rė
mėjai. Linkima laimingos kelio
nės.

haven, N. Y., svečiavosi pas P. 
ir O. Grybus ir ilgesnį laiką 
buvo sustoję Grybų vasarnamy 
prie Union Lake. M.

davė 1659.55 doL: už įeinamuo
sius bilietus gauta 70150, iš 
bufeto 948.05, už programos 
skelbimus 10.00. Išlaidų turėta 
$90839: vietos nuoma 100.00, 
spaudos darbai* ir reklama 
54.25, programos dalyvių reik
menys, jaunimo sporto varžybų 
dovanos ir kt. 70.75, lietuvių 
salės nuoma repeticijoms 65.00 
(dvi repeticijos dar gautos irif 
skelbimą programoj), Lietuvių 
Radijo Klubui už muziką ir 
garsinimą 77.50, bufetui (už 
alų ir kt. gėrimus bei produk
tus) 504.61, įvairios smulkios 
rengimo išlaidos 36.28. Gryno 
pelno liko $751.16. Apylinkės 
valdyba, tai pranešdama na
riams, dar kartą nuoširdžiai 
dėkoja visiems, ir šiuo atžvil
giu parimusiems' visų bendrą 
lietuvišką reikalą.

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Vynas, kurio nėra
Bulgarijoj, kaip ir visuose 

rusų užimtuose kraštuose, 
žmonės kenčiąs alkį ir troškulį 
— nebeturi savo pagarsėjusio 
vyno kaip seniau. Kartą gat
vėje žmonės pastebėjo' girtą 
pilietį, kuris žingsniavo pasi
ramstydamas tvoromis. Iš pas
kos jį sekė didžiulė žmonių mi
nia; lyg uodega prie maisto 
parduotuvių. Kažkoks svetim
tautis susidomėjo ir jų pa
klausė, ko jie laukią iš girto 
žmogaus. “Kad išsipagiriotų ir 
mums pasakytų, kur dar gali
ma gauti vyno” — buvo atsa
kymas.

mas.
Jei, kaip jau buvo minėta, 

pirmasis draugijos balansas 
aktyve teturėjo vos $5,639.01, 
tai lygiai po 10 metų, t.y. 1934 
m. lapkričio mėn. 30 d. draugi
jos balanso aktyve jau buvo 
$63,490.48. o po kitų dešimt 
metų —- 1944 m. lapkričio rtien. 
30 d. — $184,006.07, gi 1953 
m. gruodžio mėn. 31 d. $832,- 
974.96. , * "

Šie skaičiai sako, kaip nejti-

Kaitriomis liepos dienomis 
kalbėjausi su buvusiais Lietu
vių Studentų Sąjungos pirmsė- 
domis. Pasišnekėjimas buvo 
vedamas per laikraščius. Jie 
skundėsi, kad kažkokie akty
vieji labai aktyviai patraukė 
kėdę ir dėl to nebėra daugiau 
ant ko sėdėti. Norėję dar atsi
remti į Garbės- Teismo kėdę, 
bet pasirodė, kad anoji teturi 
tris kojas; dviem susvyravus, 
kėdė pusiausvyros neišlaikė ir 
apvirto su atsirėmusiais į ją 
pirmsedom: Taip su klyksme 

’ir riksmu kai kam teko nebe
tekti užveizdavimo. Laukiama 
kokios nors atspirties naujuose 
rinkimuose, kurie būtų tikrai 
nepriklausomi nuo visokio 
klyksmo.

Juozas Blažis su žmona pra
eitą savaitę lėktuvu buvo nu
skrieję į brolio Romualdo laido
tuves Newtown. Conn. Per 
paskutiniuosius penkis mėne
sius išmirė abu Juozo broliai.

telephone?
DEARBORN 2-6819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR ADTAKER

Brizą ir teisių patarėjas adv. 
Ch. Ptadis.
i •

Draugijos įstaiga nuosavuose 
namuose: 24 Davis Avė., Kear- 
ny, N. J., trief. Nr. KE 2-7260.

Trisdešimt metų graži ir pa- 
sididžiuotina sukaktis; linkėti
na, kad ši Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo Draugija klestėtų 
dar labiau ateityje. J. M.

Liepos 27 df užsidegus žaidi
mų salei ir Elyrijos automobi
lių pardavimo bendrovės na
mui Superior Avė. 6815, nu
kentėjo ir šalia esanti lietuvių 
salė: ugnis buvo apęmusi jos 
stogą ir palietė kraštinę sieną. 
Vietos laikraščių pranešimais, 
gaisras padaręs apie 90,000 dol. 
nuostolio (lietuvių salės nuosto
lis siekiąs $8,000). Gesinant 
daug vandens pateko į vidų, 
tad nukentėjo taip pat klubo 
patalpos, salės lubos ir kt. Da
bar vėl iškyla salės remonto 
klausimas. Girdėti, kad salės 
direktoriai žadą pasitenkinti 
pačios draudimo . kompanijos 
pataisymu, kuris tegrąžintų tik 
senąją padėtį. Lietuvių visuo
menė pageidautų didesnio bei 
pagrindešno salės atnaujini
mo, kuris turėtų padaryti ją 
ne tik gražesnę, jaukesnę bei 
patogesnę, bet ir gaisro atžvil
giu saugesnę. Salės direktoriai 
ta; turėtų visu rimtumu pas
varstyti, ypačiai kad jie, kiek 
girdėti, siekia gauti ir didesnį 
draudimą, negu spaudoj skel
biamas.

ŠIAIS METAIS PASKUTINIS | 
DARBININKO” PIKNIKAS

-į.-' ■ ■

Nuspurder^s buvau j MH- 
^jmMkee pas vokiškos kilmės a- 
.. merikoną pareikšti užuojau- 

kad jis dar liko gyvas. 
U Mat, laikraščiai rašė, kad jo 
t žmona buvo padegusi kwą, 
. kamjis nesScrięsnaktjmissu 

' ja pasiginčyti ir nervus apra
minti. Teisėjas juodu išskyrė, 
mano galva, nusikalsdamas vi
suomenės ramybei. Juk čia yra 
nepaprastos vertės išradimas, 
vertas užpatentuoti, o ne žmo- 

; ną nuo vyro skirti arba at- 
? penč. Ta moteris turėjo daug 
2 išminties, jei vyrą keldavo nak- 
: "* ties barniui, nes vidurnakčiais 

žmonės būna apsiblausę ir ne- 
■į' susivaiko ką kalba, kas yra 

rietenom esminis dalykas; ant
ra, naktį išsibarę vienu du, die- 

; ną jau gali ramiai gyventi. .
Derėtų tuo pavyzdžiu pasek

ti visiem ginčų mėgėjams, o y- 
: pač lietuviškajai visuomenei ir 

jos įvairiem veiksniam. Naktis 
tada užklotų visus kivirčus, o 
dieną nužengtų į žemę ramy
bė. Tiktai lovų deginti nerei
kia, nes dėl to gali ginčas per
daug įsiliepsnoti.

Kitchen & Bathroom Fixtures 
Ali work done by Ezperts

GEO. HAZARD £ SON 
50 Years in Business 

3312 S. Halsted Street
Pilone: YArds 7-2331

Accredited school of nursing. 
Mušt be between the ages of 
17 and 30 years arai havė com- 
pleted A years of high school. 
A scholarship, which consists 
of books, tuition, and
maintenance, is provided for 

each student nurse accepted-into 
the September class. Modern 
classrooms, dietary and che* 
mistry laboratories, and up-to- 
date library in the new nur- 
ses’ home are available for the 
ūse of all students. Write or 
triephone: Edna D. Collentine, 
R. N., Director of Nurses, 
South Chicago Comnunrity 
Hospital, 2320 E. 93rd Street, 
Chicago 17, HL ESsex 5-4400. 
Next class begins ’September 
8,1954.

Trijų Ralfo skyrių
piknikas įvyko liepos 25 d.- 

Green Rd. Žmonių teatsilankė 
nedailiausia. Nuotaiką gra
žiai palaikė Radijo Klubas sa
vo per garsintuvus perduodama 
muzika ir pirm. J. Stempužio 
humoru bei pastabomis.

savus tautieiSus įfinaninę 
draugiją, kad būtų kur saugiai 
laikyti savo sutaupąs, arba rei
kalui esant, gauti paskolas na
mams nusipirkti. *

Sunkus ir rizikingas buvo šis 
Uždavinys, nes kolonija nedide
lė, neturtinga, beveik visi su 
mažomis išimtimis darbo žmo
nės. Be to, neturint kapitalo, 
buvo nelengva išlaikyti konku
renciją su kitataučių -panašio
mis įstaigomis, kurių įtaka čia 
buvo didelė. Nepaisydami visų 
šių kliūčių ir turėdami galvoje 
visas aplinkybes, iniciatoriai 
(vėliau jie sudarė Draugijos 
Valdybą) Antanas P. Miller, 
Juozas Spranaitis, Vincentas 
W. Ambroze, Edmundas Be- 
nett, Jurgis Matulevičius, Jo
nas Baltrukonis ir kt. žūtbūt 
pasiryžo įkurti savąją Taupy
mo - Skolinimo Draugiją, kad 
tuo būdu atsipalaiduotų nuo 
svetimųjų išnaudojimo.

Jau pirmieji metai, kurie, ga- 
, Įima sakyti,’ buvo pašvęsti or

ganizaciniam darbui, įrodė, kad 
šios kolonijos lietuviai supra
to šį svarbų reikalą ir savo 
kukliais įnašais sudarė finansi
nę bazę, iš kurios ir pradėta 
verstis.

Kukli buvo pirmoji užuomaz
ga. 1924 metų pirmojo balanso 
aktyvas siekė vos $5,639.01, ta
čiau iš. šios užuomazgos išaugo 
šiandieninė stambi ir pajėgi 
Lietavių taupymo ir skolinimo 
draugija (Selrayler Savings and 

Loan Association of.

NOW-a LOCATIONS—NORTH & SCVTM 
FREE 

Mirffler Installcrfion 
WHILE. YOU WAIT 
urnim
. STAN9AHB HMM

Mafflen ui Pipes Fer AH Can

Užsakymus siųsti
DARBININKAS 

680 Buslnriek Avė. 
BrooHyn 2L N.Y.

Rngp. 1 d. savo piknikus tu
rėjo 36 Moterų Sąjungos kuopa 
nauj. parapijos sode ir šv. Jur
gio parapijos choras O. ir Edv. 
Karnėnų sodyboj.

Antroji Bendruomenės 
Beturiu dhma,

įvykusi liepos 4 d., pajamų

Karas voverėms
.Anglijos parkų valdytojai 

nusprendė naikinti voveres, 
nes jos labai veislios ir kai jų 
kiti žvėreliai neišnaikina, skai
čius greitai auga ir kyla pavo
jus medžių ūgiam. Bet publi
kai voveraitės taip patinka, 
kad jai reikalaujant žygis prieš 
voveres atidėtas.

Visa tai surašiau sužinojęs, 
kad “Don Kamiliaus” autoriui 
Guareschi sėdi kalėjime ir ne 
laisvėje rašo dienoraštį, kurio 
dabar jam neleidžia spausdin
ti. Aš surašiau dienoraštį lais
vėje ir tuojau jį atspausdinau. 
§tai, kuo skiriasi demokratinė 
Amerika nuo buvusios fašisti
nės Italijos! i

žv. BePastogis

Ranch Style Homes 
FULL PRICE FROM 

812,756 te

LIETUVIŲ LAISVES PARKE, LINDEN, N. j 
įvyks rugsėjo-September 1 

BrrioklynieriŲ autobusas eis nuo
Apreiškimo parapijos bažnyčios.

Steigūunasis fiet. kolonijos 
narių susirinkimas šalda

mas rugp. 7 d. 8 vai. vak. buv. 
Čiurlionio ansamblio patalpose 
lietuvių banko naciuose. Spren
džiamuoju balsu dalyvauja as
menys, įmokėję į bendruome
nės sąskaitą šimtą dol. Kvie- 

Ryšium su lietuvių salę pa- ^jamį atsilankyti ir suintere- 
lietusiu gaisru Bendruomenės sėtieji.
Ekonominė Komisija salės di
rektoriams įteikė specialų raš
tą, kuriame pasisakoma prieš
gaisrinio jos saugumo ir kitais 
su atnaujinimu susijusiais klau
simais. Susirūpinimas vietoj ir 
laiku, nes netikėtai kilus gais
rui, kaip kad buvo dabar, esant 
pilnai sale žmonių, galėtų bū
ti skaudžių nelaimių. Ir dabar 
pvz. iš sudegusios žaidimų sa
lės nesuspėjo pasišalinti ir su
degė jos -savininkas J. Marcey 
62 m. amžiaus), kitas žmogus 
A. Quillus (64 m.) apdegė ir 
buvo nuvežtas į ligoninę.

become a 
Registered

FtanMei Medei May New Be .laspeeted 

, 14900 INDIANA AVĖ.
DOLTON, ILL — Ome Medi Nerth ef SMey 

Model Open Daily 9 A. M.to 8 P. M.
Sunday 11 A. M. to 8 P. M.

Complete Plumbing 

d?.Heatin2 ; ©j.-./*
INSTALLATION t SUPPLIES

Kearny, N. J., 
kuri yra žinoma N. J. valsty

bės lietuviams.
Neįmanoma čia visa nusaky

ti, kokie rūpesčiai šią draugiją 
yra slėgę ir kiek pastangų yra 
įdėta jai ugdyti, ligi ji pasiekė 
to, ką šiandien tūri. Mokėjimas 
tvarkyti draugijos finansus ne
apvylė nė vieno šėrininko ir 

LHuan. mokyklos sunkiaisiais depresijos laikais, 
iškyla - gegužinė įvyksta kada ir daug turtingesnės 

rugp. 8 d. O. ir Edv. Karnėnų draugijos bei bankai ne vienam 
sodyboj. Kviečiami atsilankyti 
visi mokyklos rėmėjai ir bičiu
liai. Bus programėlė ir kt.

StP

Liepos 10 - 11 d. buvau iš
vykęs į Paryžių ir dalyvavau 
lietuviškai europietiškos bend- 
ruomenės pirmininkių suvažia- 

' vime. Mačiau ten daug garbin- 
SU asmenų, suskridusių į Men- 

z deso raminamą Prancūziją. Su
siraminimo ieškojo ir lietuviai. 
Dr. P. Karvelis siūlė min. S. 
Lozoraičiui aiškintis ir “dėti 
faktus ant stalo”, bet šefas tik 

į pasveikino ir išėjo, faktus išsi
nešdamas. Suprantama, visi 
šefai privalo oficialumą išlaiky
ti ir bet su kuo į kalbas neiti. 
■ Kita proga S. Lozoraitis su
sitiko su bendrais pirmininkais, 

; ~ kurie atstovauja lietuviškajai 
į’ v Europai, bet čia nebuvo kur 
į - •. faktų dėti, nes ant stalo buvo 
' j sudėtos lėkštės. Gal taip ir ge- 

. * rai, nes esą naudingiau burnos 
tuščiai neaušinti, o ją pripildy-

Itiio Amerikos gyvenimo stan
dartas —- daug darbų, daug 
(šnigų, daug ptridmų,— vis 
dėlto didelė nuopelnų, dalis 
tenka draugijos vadovybei, ką
ri sudarė sąlygas draugijai 
augti ir stiprėti. Dauguma jau
nosios kartos lietuvių (jau čia 

'gimusių ir augusių), jėjuąįų į 
draugijos vadovybę, sugebėjo 
draugiją pakelti figi tokio ly
gio, kad visi šios kolonijos lie
tuviai noriai stojo būti šios 
draugijos nariais. Jaunieji; 
draugijos vadovai mokėjo, nu
šviesti ir įsąmoninti savuosius 
tautiečius, kokią reikšmę vai
dina finansai ir kaip dėl jų 
žmonės esti išnaudojami.

Paskutinio dešimtmečio 
draugijos veikloje dalyvaują 
jaunieji lietuviai: advokatas 
Ch. Paulis, Petras Velevas, J. 
Brizą, advokatas A. Salves!, 
drauge su senesnės kartos 
draugijos ilgamečiais tvarkyto
jais: K. Nekrošium, buv. ilga
mečiu draugijos prezidentu, J. 
Pakniu, dabartiniu prezidentu, 
T. Mikioniu, ilgamečiu vice
prezidentu ir kt., kėlė ir ugdė 
draugijos veiklą, įgaudami ir 
išrūpindami draugijai vis dides
nių ir didesnių teisių ir spiesda- 
mi apie ją vis daugiau ir dau
giau narių, šiandien draugijos 
autoritetas ir finansinis pajė
gumas valdžios institucijų yra 
gerai įvertinti, ir draugija, 
kaip patikėtinė finansinė įstai
ga nuo 1952 metų sausio mėn., 
turi valdžios apdraudą $10,- 
000.— kiekvieno indelio ga
rantijai.

Draugija teikia paskolas na
mams įsigyti. Iš viso ligi 1953 
m. gruodžio mėn. 31 d. yra iš
duota paskolų (morgičių) už 
$735,671.50. Pirmon eilėn rū- 
pnamasi savais tautiečiais, bet 
esant galimybei tenkinami ir fTjoTTWTTTTTTTtTTTTTWW- 
kitų tautybių prašymai pasko- 
loms gauti. Draugija turi teisę MELSKIS 
duoti paskolas gyventojams 50 
mylių skersmeniu nuo savo bu
veinės (Keamy, N. J.), o su 
valdžios atskiru leidimu ir to- 
liau gyvenantiems N. J. vals
tybės gyventojams. Paskolos 
duodamos ilgamečių terminams 
— ligi 15 metų.

Draugija priima taip pat ir 
indėlius, už karius moka 2,5% 
metinių palūkanų. Palūkanos 
užskaitomos du kart per me
tus: metų pradžioje ir liepos

MA.......
CM..........MB
Ctefc........mtBNiPA 7M

MB 
BJB 
MB 

.......M

nančiomis sąlygomis.
S*00 ■“*“ *a“gU»> »»*>. 

rSėS ir tai, kad
J' < • prezidentos Pakais, ku-

ris Ogus metus šioje draugijoje 
yra ėjęs įvairias parėtas, vice- < f - 
prezidentas adv< A. SNteėat, U-. 
ganietis ir gerų ądministraci- 
nhj gabumų turįs reikalų vedė-
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M. and L AUTO COLLISION W0RKS

Plūs Extra %% Per Year

100 p.

MM

tenka patikti gaivias Atlanto 
baidas. Vieni grįžta prisikrovę 
energijos, kiti nenuilstamo no-

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-ett* 

SOuth Boston 8-2M9

FUNERAL HOME
^64 RAST BROADWAY 

• South Wnrttirr, Įritate '

ŽADE1

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

Ar skaitai kritūroažurnalą 
-AIDUS”?

127 BEA£H USth STREET 
BOCKAHAY BEACH. L. L 

Ltght, airy rotuos wfth prirate bath 
eooktac homeiike atmcBphere; 200 
ft from oeean. D*y, Week, Senon. 

TeABB544S9 .

Rent $85 — Leėse up to 5 years, 
$1200 plūs Stock, Storage Room, 
Fully eųuipped. —

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Foreet Parkway Stailoa) 

Woodhsvea, N. Y.
Sutriktam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visost 
miesto dalyse; veikla ventiilad-

Country Board —■ New Jersey 
BAILEY’S HALL

Main Ą- Johnson Avė., Bay Head, N J. 
American Ptan. 3 Meals Daily. Double 
Rooms. Privalė Porches. Ocean & Bay 

block away. Reasonable Rates.

Tel: Point Pleasant 5-9724

Parstupo šaknys
Jtf jau buvo žinomos ir! 

vartojamos - kaipo 
JJA 4^/ gyduolė nuo Kppo- 

crito laikų, nuo 
v\ plaučių ligų, 

nuo širdies nesvei- 
' faanų, nuo sunikių

skaudėjimų po krūtine ir ėkrep- 
tevjmų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosutio ir 
reumatiškų skausmų, ir suval- 

zrinkno kietų vidurių Pri- 
shjsfcite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
GOD, tai bus $L25; i Kanadą 
irgi yra $L25.

Vaitonis galėjo įveikti
» Kotovą

“The Hamilton Spectator” 
liepos 17 nagrinėja neseniai su
loštą Povilo Vaitonio partiją su 
Sovietų didmasteriu Kotovu ir 
randa, kad po Kotovo klaidos 
15-tame ėjime. Vaitonis galėjo 
išlošti partiją prastumdamas 
pėstinuką PB5 (f5-f4). Pateik
ti net 3 varijahtai, kurie veda 
prie Vaitonio išlošimo. Vaito
nis dėl šito pasisako, jis buvo 
tiek užhipnotizuotas savo vys
tomo kelių ėjimų idėja „ kad 
Kotovo klaidos nepamatė.

JAV Opės p-bės New Or- 
teans prasidėjo rugpjūčio 2 ir 
truks iki 14 d. Favoritais lai
komi newjorkiečiai Bisguier ir 
Larry Evans, kurie laimėjo 

. ... Pan Amerikos tarp, turnyrą
Dalyvių aprūpinimas

havo $3100, dabar perifaudania Už $150 
J. GAŪJAUS^

SUSITIKIMAS

Baras,SALE vestuvėms, 
naremHnuinfcfc 

kūnams, etc.

128 R Sftfli STREKT NEW YORK CITY
Virš Lexlngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

A8SGBIA
267 3rd Aveu, Ashory PaA, N. J. 
BloektoOcean. PhonePR5-1715 

siems. Dalyvauja apie 700 šai- Europ. Plan$18. With delicious 
dejų suskirstytų pagal gyve
namas vietas į 7 ar 8 divizijas.
Pirmojo rato laimėtojai run-- 
giasi tarpusavy kiekvienoje di
vizijoje dėl divizijos nugalėtojo 
vardo, o divizijų laimėtojai 
baigminiame rate susitinka dėl 
JAV koresp. p-bių nugalėtojo 
vardo.

Grand National p-bės prasi
deda kiekvienais metais rugsė
jo 1 d. Tad & to laiko reikia 
susisiekti su Amerikos koresp. 
lyga — CCLA, adresu: Diek 
Rees, 2826 Correctionville Rd., 
Sioux City 5, Iowa. Bti Sol 
Grand .National p-bėse iš lietu
vių pasižymėjo bostonišids K. 
Merkis Jaunėdamas vienais 
metais Eastėrfi divizijos meis
terio vardą, kitais metais tos 
divizijos vicemeisteris. Iš latvių 
šiose p-bėse pasižymi L. Drei- 
bergs, Mich. — Great Lakęs 
divizijos meisteris.

M tetai, nes nenori duoti stip- 
rerite tato kariškiams, kurie 
anksčiau labai siautėjo. Ameri
kietis generolas-priminė, kad 

t pagal MacArthur diktuotą-nau
ją konstituciją, visos karinės 
jėgos yra pavestos parlamentui

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BAISAMUOTOJAS 
23JL Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

DARBININKAS
k Avn. DraaMyn U N. Y.

(ATKARIA

jog korespond. losime dalyvau
ja didelis būrys Ifetuvių, todėl 
pravartu paraginti mūsų žai
dėjus įsijungti į reikšmingiau
sias JAV koresp. varžybas: 
Grand National for the U. S.

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
zynuBi papigBnus Tėvų tYaneBiconų jeicnnius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaiždudjanti originaliais dokumentais bot* 
serizmo smurtą v Dėtuvių mmaa& Anicsciau Kai-

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje

Liepos 24 A Sporto klubo į- 
vykusiame susirinkime buvo 
išrinkta klubo valdyba. Khibo 
pirmininku vėl perrinktas ilga
metis ir nenuilstamas pirmi
ninkas Petras Katinas. Jo pa
vaduotojais išrinkti Aleks. 
Vekselis ir Albertas Kynastas. 
Finansų tvarkytoju Vyt. Lau- 
galis, sekretoriumi Vyt. Belec
kas, ižttininku Jer. Kepenis ir 
nariais Jonas Klivečka ir VI. 
Adomavičius. Į revizuos komi
siją išrinkti Ant Bagdžiūnas, 
Alg. Ruzgas ir Alg. Daukša.

Naujajai Įdubo vadovybei 
tenka didžiulis uždavinys — 
paruošti tinkamą vienuolikę 
būshnom Toronte varžybom, 
pasiruošti ateihąnčiam futbolo 
sezonui ir, pagaliau, paruošti 
jaunuosius sportininkus būsi
miems žaidimams.

69-38 Myrtte Avė.
Ctaartefe,N.Y.

13649 Rooaevett Aveoua 219*17 Junfca Avenue
Hutenfc R Queen» Vlllage, N.Y.

68-38 Fteest Avenue ' 176 Rockaway Avenue 
RMtemod, N. Y. VaDey Stream, N. Y.

6904 W«odride Avenue 4380 WMte Ptains Rort

Atliekami viri eoffirioa, dažyme ta medi, taisymo darini
• Derins affiėkaams ptažri ta MŽiahigai.

J. MALDCTH, Mtm teL HY 7-3247
Z. ŽALIAUSKAS, aam« tel. CEL, SSH*

spaudos apaštalų buvo vysk.
M. VtdanŠus.

Jo gyvenimą ir veikią 
norite

VACLOVO BIRŽIŠKOS
KNYGOJE

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

EUNEBAL HOME ’
M. P. KALIAS -r- Direictoriin 
ALB. BALIBCNAS-BALTON 

Be&alq Ved&jM 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Pasiruošimui į Torontą LSK 
futbolininkai sekmadienį susiti
ko su latvių (New Yorko) 
rinktine. Mūsų vienuolikė Re- 
mėža; Lapurka; Daukša; Kly- 
gjs - Afileris - Steponavičius; 
Saldaitiš - Jokūbaitis - Kala- 
šinskas - Bagdžiūnas - Belec
kas ir Gricevičius, nors parodę 
stiprių žaidimų (vasaros karš
čiai....), vis dėlto įveikė lat
vius;kurių tarpe žaidė garsieji 
Arens, Celmarauks, Jėgeris, 
Jančenricis, Itenapagevic. "Lai
mėta rezultatu 4-2. Kalašinskas 
įskėlė du ir StepohaVičius su 
Klyghi po vieną įvartį.

Paskutinis rimtesnis sporto ... , .
khtoo pasirodymas prieš išvyk- apsimoka pa ys.

dovanom Antrų ir trečių vie
tų laimėtojai atžymimi spec. 
diplomais. Dovanų paskirsty
mą atlieka organizacinis ir 
varžybinis komitetas.

11. * Už pasitaikiusius nelai
mingus atsitilomis varžybų 
metu neiFASK-as nei sporto 
klubas VYTIS nesiima jokios 
atsakomybės.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio» 
stųirintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

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

Darbas stfiekamas prityrnrio tedaiko, ]^ipafinto 
~ RC A lMtttHto. Nmr Yorke.

Dache vaiaaiao: tabaBea ana • vaL ryto BĮ 8 vaL vak. 
ftaa«Mtab M> • vai. lyto Bd • rot rak.

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE A INSURANCE 

Woodhsvdl 21, N. Y.
Tel. Vlrghtia 7-1896

•(•maistas ir nakvyne) tvarko- r>—— - Jfingtoad p-ųes DUS BOS-
ma orgjmizacinio k^mteto ku- (Hu^traon YMCA) rug- 
ns spaudoje tuo reikalu ske&ia jenktadienj 7
Praradimą Keliones BlaKte 7 3.^
sporto klubai ir paskm sporū- klasfet B geriausiai 

pasirodė N. Ęngland p-bčse 
stant į Torontą tai sportiška , Rungtynių vykdytojas rū- 1950 Kazys Škėma, laimėda- 
gegužine (piknikas), kuri į- Pinasi sporto aikštėmis ir pa- mas antrą vietą, su 5:1 taškų, 
vyks rugpjūčio 29 buvusioj talpomis. Visas prianones parų- 2949 Tautvaiša buvo ketvirtas, 
mūsų aikštėje Queens Soccer P^ varžybinis komitetas. 1951 ię Škėma ketvirtas su 
Field, 222 gatvė ir Bradock 8. Žaidynių dienos progra* 4-2, 1952 K Merkis septintas 
Avė. Valiuoti Jamaicą linija ma skelbiama spaudoje 3 sa- su' tiek pat taškų 4:2. 
igi galutinės stoties ir vėliau vaitės prieš pradžią. 1953 Merkis buvo vienintelis,
autobusu Q 1 iki aikštės.• Ge- 9. Žaidynėse tun teisę daly- kuris sulose lygiom su p-bių — --------------J u------------juo..../vvvvvvm.
guzmės programa žada būti la- vauti visi Š. Amerikos lietuviai laimėtoju J. Bolton iš New Ha- 
bai įdomi. ■ sportininkai ir sporto klišai, ven. šių metų NE. p-bėse iš

kurie šįmet registruoti FASK-e lietuvių dalyvaus K. Merkis ir 
ir išpildę nustatytus pradinės A. Keturakis.

Rytų sporto apygardos formalumus. Žaidynėse sporto 
vadovybė praneša, kad į rug- teisė atimama visiems, kurie 

sėjo mėn. 4-5-6 d.cL Toronte nusižengę lietuvybei ar prasi- 
vykstančias IV lietuvių sąxH*ti- lenkę su bendrais sportinės 
nes žaidynes yra paimtas ke-. disciplinos nuostatais, 
leivinis autobusas. Kelionė vie- 10. IV žaidynių laimėtojas, 
nam amenhri iš New Yorko j kuris sprendžiamas iš vi- 
Torontą ir atgal kaštuos 19 sų sporto Šakų bendro įvertini- 
dot, gi aktyviam dalyviui 15 irto, apdovanojamas Lietuvos 
doL Suinteresuotieji kreipiasi Diplomatijos šefo dovana. Do- Corresportdence Chess Cham- 
pas apygardos vadovą AL Vak- vanos laimimo nuostatai bus pkmship. Jos yra atdaros vi- 
selį 85-09 88 St Woodhaveri paškdbti spaudoje rųgpiūfiO 
21, N. Y. arba skambinti tele- mūri, pradžioje kartu su visų 
fonu VI 6-3246R. Registruotis sporto Šakų ir rungčių vertini- 
ne vėliau rugpjūčio 15 d. įmo- mo sistema. Pavieniai pirmų 
kant pusę kainos, j vietų laimėtojai apdovanojami

Š. Amerikos lieterių sporto IV
žaidyni, bendrieji nnortntoi SACHhAATAI

1. IV-tųjų sporto žaidynių 
ruošėjas — Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto. Komitetas; vykdyto
jas — Toronto lietuvių sporto 
klubas VYTIS. „

2. Žaidynių globėjas — Gar
bės Komitetas.

3. Pagrindinius pamoka
muosius darbus atlieka organi
zacinis ir varžybinis komitetas.

4. Pasitaikiusiems varžybų 
metu ginčams spręsti sudaroma 
4 asmenų komisija, kurios pir
mininku yra FASK-o skirtas 
atstovas.

5. Ginčams spręsti komisijos 
sąstatas: kamuolio'teidymų at- 
tovas, lengvosios atletikos at
stovas, bendrosios rungtynių 
organizacijos specialus stebė
tojas ir FASK-o atstovas. Pir
muosius 3 atstovus skiria or
ganizacinis ir varžybinis komi
tetas.
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BALFO DEŠIMTMEČIO
AKADEMIJA-KONCERTAS

iškyla laivu. Hudsono upe 
aukštyn Ha Jacur Mminrain 
Kviečiami dalyvauti visi sen-

veiklūs skautai vyčiai, ati
tarnavę JAV kariuomenėje, šią 
savaitę grįžo iš Vokietijos. V. 
Miką tetunkąs, prieš išvykdamas 
į kariuomene, priklausė Ope
retės chorui. <

nevtyorktečiai; iš Waterburio 
spėriajai atvyksta 8 mašinos;' 
tikimasi-svečių ir'iš Philadel- 
phijos.

Tikintieji gausiai ėjo prie atgai
los sakramento ir lankė baž
nyčią atlaidams įsigyti.

Išdalino aukų vokelius
Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 

motiniškame name Brocktone 
rengiamasi naujos vienuolyno 
koplyčios statybai. Pereitą sek
madienį parapijos bažnyčioje 
buvo išdalinti specialūs rinklia
vai vokeliai.

Nauja LDS konstitucija bai
giama spausdinti. Kaip tik bus 
atspausdinta, ją išsiuntinėsime 
nariams nemokamai.

Knyga, parašyta kun. dr. K.

žemiau išvardyti advokatai 
ieško Jono Kietos paveldėtojų. 
Jis yraatvykęs Amerikon iš 
Lietuvos, Vadoklių kaimo, ži
noma, kad jis turėjo seserį pa
varde Viktorija Klebonas. Jei 
jūs ką žinote arba esate miru
sio Jono Kietos giminaičiai, jū
sų pačių naudai esate prašomi

Širvaičio, “žodis darbininkui” 
taip pat jau spaudoje. Tikimės 
ją prieš Seimą, išsiuntinėti na
riams nemokamai.

Prašome kuopų valdybų tuo
jau sušaukti susirinkimus, iš
rinkti atstovus ir užsimokėjusių 
narių sąrašus prisiųsti LDS 
Centrui, 50 Cottage St, Nor- 
vood, Mas^

near Broadway

ganizadjos. Tačiau, nariai be
darbiai ar ligoniai, neturį iš ko 
užsimokėti, kuopos valdybai 
paliudijus, gali būti atleisti nuo

| Adv. A O. Šalna,
Lietuvos garbės konsulas 

Bostone, Bostono Advokatų 
Sąjungos (Boston Bar Associa- 
tion) naujos valdybos perrink
tas nariu komisijos, kuri rūpi
nasi advokatų praktika ir jos 
priežiūra. Tai yra viena iš svar
biausių Advokatų Sąjungos ko
misijų (Committee on Unlaw- 
ful Practice of the Law).

pfcfydkŲą, išvyte atlikti vie- viai, o taip pat ir neateitinin- 
nerių metų naujokyno J pran- . kai Iškyloje dalyvaus ne tik 
dškonųf^rienuo^nąGeneva 
Lake, Wteconsino valstybėje.'' * ■ ’ ■ ' *

LDS Centro Valdybos
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A Virmauskas
Pirm. Vincas J. Kudirka

atvykti į Jono Frešnano ūkį 
(217 Crescent St., V^st Brid- 
gewater, Mass J, kur ' 1 vai. 
po pietų rengiama gegužinė- 
piknikas. Pikniką rengia ALR 
Katalikių Moterų Sąjungos 4 
kuopa. Bus valgių, gėrimų ir

Dalyvaus skautų 
stovykloje z

Rytinio pakraščio lietuviai 
skautai, rugpiūčio 28— rugsėjo 
6 dd. rengia‘berniukų ir mer
gaičių stovyklas gražioje ame
rikiečių skautavietėje Mano- 
met, prie Plymouth. Abiejų 
stovyklų religiniais reikalais* 
rūpinsis kun. Juozas Vaišnys, 
S. J. iš Chicagos ir kun. Jonas 
Pakalniškis iš New Yorko.

DARBININKAS 
680 Businrick Avė. 
BrookSyn 21, N. Y.

važiuojama 138 arba 28 keliu. 
Važiuoti iki 106 kelio ir sukti 
j kairę — į West Bridgekvater. 
kur lengvai rasite Crescent St. 
Rengėjos visus nuoširdžiai 
kviečia atvykti ir smagiai pra
leisti laiką gražioje gamtoje.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ RA
DIJO VALANDOS PIKNIKAS

rengiamas Didžiojo New 
Yorko lietuviam pirmąjį kartą. 
Piknikas įvyks puikiame ertP 
viame National Park (38 Avė. 
ir 65 St. kampas, Woodskfe, L. 
L, N. Y.) rugpiūčio (August)- 
15 — Žolinės šventėje.

Pikniko pradžia 2 vai. po 
pietų. Meninė programa prasi
dės 4 vai. p.p. Nuo 5 valandos 
šokiams gros Adomo Jezavito 
radijo orkestras. Šokiams yra 
speciali aikštė lauke. Jei būtų 
vėsu ar kiek lietinga, tai vi
siem vietos užteks salėję —po 
stogu. Įėjimas 1 dol. (įskai
tant ir taksas).

Visus maloniai kviečia atsi
lankyti “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valandos direktorius

Jokūbas J- Štokas

naudai didžiulį koncertą. Kon
certas rengiamas John Han
cock salėje. Koncerto reikalu 
rugpiūčio 3 d. preL Pr. Juras, 
kleb. Pr. Vinnauskis, kun. Jo
nas Žuromakis irprof. dr. 
Antanas Kučas buvo nuvykę 
pasitarti su arkivyskupu. Ta 
pačia proga jie aplankė Bosto
no kunigų seminariją, kur dr. 
A Kučas turėjo progą / pa
žvelgti į seminarijos senuo
sius dokumentus, liečiančius 
šv. Petro istoriją it pirmąjį kle
boną kun. Gricių.

Koncerto programą išpildys:Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas
Solistes: Prudencija Bičkiene ir Stase Daugeliene

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

. Jums geromis sąlygomis padarys

W. 41 St krantinės, Pier 81. 
Manhattane. Į New Yorką grį
šime maždaug 9 vaL vak. Iš
klausyti šv. Mišias yra galimy
bė visai netoli prieplaukos — 
šv. Kryžiaus bažnyčioje, W. 
42 St, tarp 8 ir 9 Avė., Pamal
dos 8 vaL

Norintieji iškyloje dalyvauti 
prašomi būtinai registruotis iš 
anksto “Darbininko” redakci
joje. Tel. GLenmore 5-7281, ne 
vėliau iki šeštadienio 1 vai. p. 
p. Iškylos dalyviai renkasi 
arba pamaldoms į nurodytą 
bažnyčią, arba tiesiog prie lai
vo, kur bus išdalinti bilietai. 
Bilieto kaina $2.00 suaugu
siems, $1.00 vaikams iki 12 m., 
o vaikai iki 5 m. vežami vel
tui.

Visi pasinaudokime puikia 
kelione laivu. į Meškų kalną, 
kur bus proga pailsėti, pasi
maudyti dideliame baseine, pa- 
plaukyti laiveliais ežere ir pa
dainuoti.

M

1 ^Bostone z a VALIŪNAS,
tetartų tre- kF.D.2, C«e Od, ltawdš Ray,
kas. Suvažia- : Tel.: Manomet 2023.

Skautų laužas, .kaip buvo 
pranešta jau praėjusiame Dar
bininko numeryje,. įvyks šį 
šeštadieni, rugpiūčio 7 <1, 6 
vai. vak. Foięst Parke. Į lau
žą važiuoti BMT Jamaica line 
ligi 102 St (ne Woodhaven, 
kaip pereitą kartą buvo nuro
dyta), * kur skautai nurodys kreiptis į inus:

LAISVES. VARPAS 
Naujosios Anglijos Sėtuvių 

KULTURINfi RADIJO PROGRAMA 
WBMS, KIBO kftocyctes Boston 15, Mass.

Sekmacfieniais 12:30 Dd 1:00 vai. pietų meto 
* VKMUAS — P. VfečfNIS

LDS Seimę notariniai

Nariai moka kasmet 50 
centų į LDS Centrą ir 50 cen
tų kuopai. Tik Garbės nariai 
gali ir nemokėdami mokesnių 
naudotis visomis LDS organiza- B 
rijos privilegijomis ir teisėmis. C 
Nariai, neįmokėję 50 centų 
Centrui per 3 mėnesius, su- ; 
spenduojami; neįmokėję per 6 : 
mėnesius Dėka išbraukti iš or- ;

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
iš dviejų kambarių ir du pavie
niai kambariai su visais pato
gumais ir prieinama kaina. 
Kreiptis adresu: 85-84 87 St, 

ifcMSeryf Port, Woodhaven L. I. N. Y. Tei-
Maine rautis antrame aukšte.

jo mylimajai žmonai MAGDALENAI mirus, 
reiškia gilią užuojautą

Cynresš HiB Apylinkės lietuviai
. Lietuviy Radijo Korporacija 

MS E. Brondway, So. Bostoa 27, Mmb.
Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklu, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vaL . Būna^Iietuviškos dainos, 
muzika ir MagdutSs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Fiorists Gėlių ir Dovanu krautuve, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. TeL SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas”. lietuviškos 
knygos ir ranku darbo dovanos.

P. J. M.ONTVILAI, 
ilgameriui kovotojui dėl lietuvybės,

- netekusiam savo gyvenimo draugės, Magdalenos, 
užuojautą reiškia

Kon. A Raritauskas,
Apreiškimo par. vikarai 

praleidęs atostogas, sugrįžo ir 
pradėjo eiti savo pareigas.

Kun. J. Kartavičius,
Atsimainymo par. vikaras 

Maspethe, atlikęs jubiliejine 
Marijos Metų kelionę po Euro
pos šventoves ir aplankęs Ro
mą, rugpiūčio 2 sugrįžo namo. 
Kun. Jonas parsivežė neišdildo
mų įspūdžių iš Europos, o ypač 
susižavėjęs Romos senovės ir 
■krikšrionybės paminklais.

W. J. DiHs,
Darbininko skaitytojas, ato

stogaująs Sulphur Springs, 
N. Y., rašo redakcijai, kad vie
ta yra labai smagi ir jaučiasi 
gerai.

kimas ir paskaita, kurią skai
tė Tė v. Modestas Stepaitis. Su
važiavime dalyvavo didelis 
skaičius tretininkų iš; įvairių a- 
pylinkės parapijų. Suvažiavi
mas užbaigtas gražia vakarie
ne parapijos salėje.

Satooamas susiriaMsiMs =
Rugpiūčio 6 d. 7.30 vaL vak. 

šv. Petro par. salėje šaukia
mas Maldos Apaštalavimo 
Draugijos susirinkimas.

P. J. MONTVILAI.
skaudaus liūdesio valandoje, jo žmonai Magdalenai 
mirus, gilią užuojautą reiškia

Jau buvo pranešta; kad LDS 
(Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos) Seimas šiais metais įvyks 
spalio mėn. 23 ir 24 d.d. z šv. 
Petro lietuvių parapijoje, So. 
Boston, Mass.

Kviečiame LDS apskričius ir 
kuopas išrinkti atstovus ir pa
gaminti pasiūlymus orgarfizaci- 
jos gerovei.

LDS apskričiai gąli išrinkti 
po du atstovus. Kiekviena kuo
pa gali išrinkti ir įgalioti po 
vieną atstovą. Kuopos, kurios 
tari daugiau kaip 10. narių, 
gali išrmkti po vieną atstovą 
nuo kiekvienų 10 narių. At
stovai privalo gauti įgaliojimus 
su apskričių ir kuopų valdybų: 
dvasios vado, pirmininko ir 
raštininko parašais. Centro 
valdybos ir garbės nariai gal’į 
dalyvauti seime be įgaliojimų. |

Hlnateisiais organizacijos į 
nariai yra Garbes nariai, mokąi 
mokesnius nariai arba vienas] 
iš mokanfio mokesnius nario į 
šeimos narys. Tačiau šeimos 
nariai tari būti įsirašę į LDS 
orgainzadją.

GAUNAMAS 
NAUJAUSIAS

ALOYZO BARONO 
ROMANAS

Steady work, 
good pay

. - . _ .. . DfiMESIO GAMTOS
s^ė Tiv. Juvenalis Uaitoa, , Naųjostosi Anglijos lietuviai—MRGBJAM!—_____ 
pranciškonas. Po pamaldų sa- spalio 3 d. rengia Bostono ar- Kas mėgsta išvažiuoti j

Kiekvieną ieftadienj nno U iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai aaneniškai iduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEUIUILUkMuIan RmB» Ib®>5« Cet- 
tage 8L, Nenveed, BEm. Skyriai: Utiraaniaa Fnrnitare Ce. — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadvvay, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broedvray. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
Kidge, Mass. Telefonai: NOnvoed 7-144S; SOutb Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533..

po trumpos ligos mirė rug- 
ĮHūfio 1 ir vakar buvo palai
dotas. Laidotuvėm patarnavo 
gafipąko laidojimo įstaiga.

V-M&alMKitts ir A

Mitoki*

Lietuvių Radio Draugijos Programos 
A F. 4HBHKDA MMrtaHaa

TreaadtaM 1B PJŪ-WW*L MM te—MM W.
OTVŪOJA vat 28 METUS

Oro tangosHi ttsnNhNįanri IMtcdo vtaąMnents praneflinal.

REIKALINGA VIRĖJA 
senesnio amžiaus moteris (40- 
65 m.) pranciškonų vienuolyne 
KennfehMnk Port, Maine. Pri- 

tikslią vietą. Esantblogam o- __ Attornws imama ir panašaus . amžiaus
nn, laužas su pasilinksminimu S0BWn * G*88““. Attomeys vedusių ponu Atlyginimas pa- 
įvyks Apreiškimo parapijos sa- at>Law, 16 Sprfag St, Kast- gal susitarimą. Kreiptis ska
lėje, York. “ -- ------ -


