
SovietaiskaruiAmen! os rezervai

Amerikos praeities politikos klaidos

nuo Romos.

NAUJI PUOLIMO IR NAUJI APSIGYNIMO ŽYGIAI

Vakariečiai dar nėra galu
tinai atsipeikėję po Ženevos, 
naujiem energingiem planam ir 
ofenzyvai. Dar ieško nesek-

• Brazilija, spėjama, kavą 
atpigins. Dabartiniu metu’ par
davimo kaina iš 68 cn pašoku
si iki 87.

Mendes Fr 
liaubas d3 
ėmėsi tvari

Iš dviejų liudininkų, kuriem 
teko būti Karaliaučiuje, patir
ta tokių žinių:

Vienas pareiškė, kad iš vo
kiečių, kurie jam pačiam buvo 
pažįstami, jis tegalėtų suminėti 
Karaliaučiuje tik 23. Išnykusių 
vokiečių vietoje esą atgabenta 
daug žmonių iš Rusijos. Atga
benta tiek, kad nuo 1951 gy
ventojų skaičius mieste dvigu
bai paaugęs. Rusų esą 164,000. 
Atgabenta taip pat apie 20,000 
kalmukų iš stepių pietuose nuo 
Stalingrado. Esą ir iš kitų tau-

John garsėja
Vokietijos buv. saugumo po

licijos viršininko John afera vis 
didėja. Atvykęs j Vokietiją 
garsus Švedijos kriminalogas 
Scederman iškėlė faktų, kurie 
leidžia įtarti, kad John jau se
nai buvo sovietų agentas. Tuos 
pačius pranešimus jis pateikda
vęs savo vyriausybei ir pasjųs- 
davęs į rytus.

Esą jo pagalba ir Anglijos 
diplomatai Burgess ir MacLean 
perbėgę pas sovietus Vokietijo
je pro Tiuring’jos sieną.

Vokietija, kurios kailiu pre
kiaujama, dėl konferencijos — 
nevieninga. Kiek vyriausybė 
yra jai (riešinga, tiek opozicija, 
socialdemokratai, stoja už kon
ferenciją. Jie nori žaisti tarp 
dvejų ir derėtis, katras dau
giau duos.

Molotovas buvo nustebintas, 
kad ir Prancūzija pasirodė san
tūri. Jos vyriausybė davė su
prasti, kad be pasitarimo su 
Amerika ji nieko tuo reikalu 
nedarysianti. Prancūzų many
mu, lengviausiai palenkiama 
tokiai konferencijai būtų Ang-

toliau Mendes - France — su
sitars. su Prancūzijos vyriausy
be dėl prancūzų kolonistų tei
sių apsaugojimo. Lig šiol tie 
kolonistai turėjo privilegijų ir 
buvo priešingi, kad valdymo 
teisės iš prancūzų, rankų būtų 
perleidžiamos vietiniam gyven
tojam.

Tačiau prie tok:ų reformų 
bus prieita tada, kai pasiliaus 
teroras. Kitaip Mendes-France 
grasino atgabenti daugiau ka

riuomenės ir imtis drastiškų 
priemonių.

Tunisas Prancūzijos protek
torate yra nuo 1881, o Marcėj 
kas nuo 1912. ;

Panašus autonomijos pro
jektas numatytas ir MarokuL 
Tokiu būdu Prancūzija nori 
užsitikrinti sau ramybės, kad 
viduje sustiprėtų. Panašiai kaip 
Anglija, pasitraukdama , iš E- 
gipfo ir žadėdama autonomiją. 
Kipro salos gyventojam.

G. F. Kennan, buvęs Ameri
kos atstovas Maskvoje, laiko
mas ekspertu Rusijos reikalais, 
Vokietijoje, Frankfurte, turė
jo pranešimą apie Amerikos 
užsienių politikos klaidas 
1935-45.

kai nudardėjo visas sunkveži
mis, tada buvo įtaisyti turėklai.

Blogiausia esą, kad visame 
mieste yra tik viena ligoninė. - 
Rusai gydytojai skundžiasi, 
kad jie neturi medikamentų, 
ypač narkozės vaistų.

Pilies didžioji salė vartoja
ma kareivių klubui.

Statyba eina daugiausia uos
to srityje, kuri atitverta aukšta 
lentų tvora. Kas ten tiksliai 
daros, niekas nežįno- Iš uosto 
buvo pastatytas dvejų bėgių ru
siško platumo geležinkelis Kur
šių Neringos link. Į uždraustą 
uosto sritį neleidžiami nė so
vietiniai kareiviai be specialaus 
rašto. Tik maži plyšiai yra pa
likti prieiti prie jūros išsimau
dyti.

Geležinkelio susisiekimas iš 
Karaliaučiaus nuo 1946 nėra 
pagerėjęs. Jis tikriausiai blo
gesnis negu pačioje Rusijoje. 
K K*ralfcuiči>uTs iki Gumbines 
reikia važiuoti mažiausiai ištisą 
dieną.

Karaliaučiaus apylinkėse 
miškai labai labai iškirsti. Liu
dininkui teko matyti tarpas 
tarp Karaliaučiaus ir Labgu
vos, ten ištisai belikę skynimai,' 
kurie iš tolo atrodo, kaip javų 
dirvos. Okių namai visai ap
griuvę.

hus ypačiai būsiąs naudingas 
laivynui ir marinam, nes Pen
tagono manymas, kad iš Korė
jos bus galima vyrus atšaukti, 
jjasirodė klaidingas.

Dabar paruoštų atsargų esą 
3,055,890 vyrų, kuriuos pavo
jaus metu galima būtų tuojau 
mobilizuoti. Kitus 750,000 dar 
netarnavusių vyrų galima būtų 
pašaukti per 6 mėn., kilus ka-

HOf’STONE, Texas« iniestr, (turis tik Homfe dienomis pasiekė nM- 
jomt gyventojo, potvynis užliejo daug namų.

Uosto darbininkai, iškrauda
mi laivą, pastebėjo pasislėpusį 

išvyko j vasaros rezidenciją žmogų, kuris nusilpusiu balsu 
Castel Gandolfo — 15 mylių pasisakė esąs Antoni Klimovič 

ir paprašė pakviesti anglų poli
ciją ir suteikti jam azylį. Jis

Pietų Korėjos prezidentas' 
Rhee liepos 31 žurnalistam pa
reiškė, kad Korėjos nebuvo ga
lima sujungti dėl Amerikos 
“trumparegiškos politikos’’. 
Korėjos kariuomenė nebūtų 
paklausiusi įsakymo neperženg
ti Yalu upės, bet Amerika — 
sakė Rhee — davė Korėjai pa
žadą sujungti Korėją ne gink
lu, bet derybų priemonėm. Ir 
to pažado neįvykdė. “Mes 
bendradarbiavome su Amerika, 
bet tai baigiasi dabar su Že
nevos konferencijos nepasiseki
mu. Ateities derybos bus ne
sėkmingos, ar jos būtų Pan- 
munjome ar Ženevoje .ar ki
tur.”

Rhee priminė atvirai, kad 
JAV vyriausybės politika visa
da buvo “trumparegiška” ir 
neįžvelgė pavojaus pasaulinio 
komunizmo, kurio pagrindinis 
siekimas dabar yra sugriauti 
Amerikos sistemą. “įspėjimą 
dėl to girdėjote jūs ir girdėjo 
jūsų tėvai, bet jūs nekreipėt 
dėmesio.

CHIANG KAI-gEKAS 
SKANDINA 

Nacionalinės Kinijos laivai 
po ilgos kovos su komunistų 
laivynu, nuskandino vieną ko
munistų karo laivą, kitą suža
lojo 160 mylių nuo Šancha
jaus.

mm. pirm, 
pasirašęs pa- 
unijos, dabar pasiryžusi duoti Tunisui

Naujų rezervų paruošimas 
metam atsieis 1,5 miliardo dol. 
Visas planas įvykdomas per 
trejus metus. Jis bus pateiktas 
Kongresui. '

lyderis, pareiškė, kad jis stovės 
lijos teritorinių vandenų. Jau už santykių nutraukimą su So- 
10 mylių nuplaukusį laivą pri- vietais ar jų satelitais, jei bus 
sivijo policijos laivai ir susi- dar vienas incidentas prieš a- 
grąžino. Eina derybos, kad lai- merikiečius ir sovietai neduos 
yo kapitonas išleistų žmogų, satisfakcijos.
kuris nenori grįžti į komunisti
nį režimą.# Kapitonas nesiren
gia to daryti, kitaip jis atsakys 
prieš Maskvą savo galva. O 
tuo tarpu teismas jau pakvietė, 
kad kapitonas pristatytų kalti
namąjį Klimovičių į teismą.

Liepos 31 atvyko į laivą 120 
Scotland Yard policijos valdi
ninkų, Klimovičių išgabeno ir 
perdavė teismo žiniai.

JAV apsaugos sekretoriaus 
pavaduotojas John Hannah 
liepos 31 paskelbė, kad vyriau
sybė paruoši .planą karo tar
nybai tinkamų jaunų vyrų re
zervui sudaryti. Reikia turėti— 
aiškino Hannanh — užtenka
mai revervų galimam karui su 
Sovietais.

Po metų kariuomenė turės 
3.047,000 vyrų, arba 232,000 
daugiau, nei Pentagono buvo iš 
pradžių suprojektuota. Pertek-

niso bejui (valdytojui) pareiš
kė. kad Prancūzijos vyriausybe 

visą 
:oje savo autonomiją, savivaldą vidaus 

f Tuniso ir Maroko reikalais. Tai reiškia, kad Tu-, 
ten- pasidarė ypač , niso vietiniai gyventojai gali 

rinktis parlamentą ir pagal jo 
nutarimus tvarkytis. Lig šiol 
bėjus taip pat galėjo leisti po
tvarkius. Tačiau juos turėjo 
tvirtinti jo vyriausybės sekre
torius, kuris yra prancūzas. 
Mendes - France pareiškimu, 

_ _ tik karinius ir užsieninius rei-
Po vyriausybes posėdžio Prancūzija pasilaikysian- 

Mendes - France nuvyko liepos fj savo rankose.
31 į Kartaginą Tunise ir Tu- Tuniso vyriausybė — dėstė

ORAI IdfcM) I& TVARKOS
ItaHjos šiaurėje jau reiškia- ■ 

si šalnos. Orai a tšalo kaip nie- I 
kad anksčiau.

Afrikos ekvatoriuje oras at-
šalo iki 48 Fahrenheito. . «« mu m

Persijoje lietūs taip patvindė LMm. A mihii tar. mft* HteMjmf «t imte ir
upes, kad 150 asmenų prigėrė, vyne mtm*, aa> s net* smiltei

Da-^ęs smūgį ir priešininką 
apsvaiginęs, Molotovas rengia 
naują, kol priešininkas dar ne
atsipeikėjo. Dar nespėjęs apsi
džiaugti Ženevos laimėjimais, 
Molotovas tuojau pasiūlė Va
karam naują konferenciją Eu
ropos saugumui sukurti. Ne
numatė nei vietos nei laiįęc, bet 
pažymėjo, kad kom. Kinija jo
je būtų "‘tik stebėtoja.”

Toj? konferencijoje Moloto
vas norėtų galutinai palaidoti 
europinio saugumo bendruome
nę ir jos vietoj neutralizuoti 
Vokietiją — taip kaip Ženevoje 
buvo neutralizuotos Vietnamo, 
Laos, Cambodia valstybės. 
Kaip Vietnamas buvo padaly
tas, taip Europoje turėtų būti 
padalyta Austrija.

Prieš tokią konferenciją aiš
kiai pasisakė Amerika. Bet

Graikijoje užs. reikalų mi
nisterijoje guli raštas 22 metų AanpHLnS iLtkirbeS 
merginos, kurį prašosi priima- AlMCriKUb tiaikH HCb 
ma į diplomatinę tarnybą. Nė-, 
ra įstatymo, kuris draustų mo
terim dalyvauti diplomatijoje. 
Bet yra įstatymas, kuris rei
kalauja, kad į diplomatus būtų 
primami tik tie, kurie yra at
likę karinę tarnybą, o moterys

" Tą laikotarpį Kennan minėjo 
kaip pragaištingiausią Ameri
kos politikoje. Esą Rooseveltas 
niekad Sovietų tinkamai nesu
prato. Jis Sovietų nedavertino 
h Stalino totalizmo nemokėjo 
teisingai pastatyti šalia Hitle- 
lio totalizmo.

Kitas iš Karaliaučiaus pasa
koja, kad paskutiniu laiku 
daug jaunimo atvyksta. | Ka- 
raHauBą ir E Lietuvos bei 
Latvijos. Jie pasakoja, kad iš 
savo ūkių jie turėję pabėgti, kai 
buvo įvesti kolchozai.

Karaliaučiaus aikštėse dabar 
tikro rusiško miesto vaizdas, 
kada atgabentieji gyventojai su 
rusiškom kepurėm ir nudėvė
tais veltiniais pardavinėja ark
lieną, daržoves, saulėgrąžų a- 
liejų, lėkštes,.šaukštus.

Valdžios krautuvėse maisto 
kiekis visada ribotas. Gafi gau
ti | vatias tik degtinės. Ką ge
resnio norėdamas pirkti, turi 
kreiptis į juodąją rinką.

Griuvėsiai iš miesto jau pa
raitoti , bet namai- neatstatyti.

į ją nepriimamos.
IR LAIKAS NENUSLEPIA

Washingtone 70 metų John 
Gilbert, kiek nusigėręs, susipe
šė. Teismas nubaudė jį 10 dol. 
Bet viešumoj iškilęs Gilbert 
vardas sudomino FBI, kuri su
sekė, kad Gilbert kitados vadi
nosi John Zuzag, kuris 1912 
susiginčijęs savo priešininką 
pašovė į ranką. Teismas tada 
jam davė 12 metų. Dvejus ma
tus nuteistasis atsėdėjo ir pa
vyzdingai elgėsi. Jam leido ta
da sykį net meškerioti. Bet iš
ėjo žvejoti ir dingo. 1917 jis 
stojo j kariuomenę John Gil
bert vardu. Kariuomenėje el
gėsi labai gerai; išsitarnavo 
seržanto laipsnį. Pasitraukė iš 
kariuomenes tik 1947, gauda
mas pensiją.

Tas‘nelaimingas atsitikimas 
iškėlė jo seną nusikaltimą aikš
tėn, ir dabar bus perduotas 
Kalifornijos teismui.

IR ASTROLOGAI 
POSĖDŽIAUJA

Strasburge, Prancūzijoje, 
tarptautinis astrologų kongre
sas truko 8 dienas. Tie žvaigž
džių kelių aiškintojai visi skel
bė, kad 1955 jau “galbūt”, o 
iki 1955 “tikrai” pasauli iitiks 
dkMėskrizės,

Vakarai nenfkibo ant Molotovo meškeres Vokietijai neutrali- mes kaltininkų. Prancūzai, ku* 
zuoti • Anglai ir Princūzai “trumpina” saugumo linijas r»e jaučiasi, kad į juos ameri- 
Afrikoje. kiečių pirštai taikomi, net ir

nekaltinami atsikerta: mra su 
Indokinija nepadarėm nieke 
daugiau, kaip tik tiek, kiek jis 
padarėt su Korėja—

Tačiau ir vakariečiai yra 
p;-skubinti anksčiau paruoštą 
planą vykdyti. Silpniau eina 
organizudti bloką Azijai ginti. 
Sėkmingiau yra gerinami san
tykiai su arabais. Amerikos 
spaudžiami. Anglai sutiko pasi
traukti iš Egipto. Tą pat daro 
Prancūzija Tunise hr Maroke.

Tom nuolaidom ir perleidi
mu Afrikos tautom pačiom 
tvarkytis savo krašte, norima 
laimėti arabus, kad jų karinės 
jėgos būtų įjungtos į bendrą 
saugumo juostą prieš Sovie
tus, o Jungtinių Tautų forume 
jų balsai būtų laimėti vakarų 
politikai.
. belieka vėl stebėti, Įdek fe 
planas pasiseks įvykdyti. x

Londono lenkai laimėjo kovą dėl žmogaus; kuris ieškoj 
ton iruttotoytos, ir karinome- Anglija globos nuo komunistinio, režįuįo
nes automobilis kantriai suka 
aplinkui. Vienas tiltas per Londone pasaulio dėmesį pa- buvo jau kelias dienas nieko Laivo ^apitonaš, nenorėda- Už NEUTRALUMU 
Pregfiaus upę flgą laiką buvo traukė kova dėl vieno žmogaus burnoje neturėjęs ir visiškai . mas turėti reikalų su teismu, Šen. Knovriandas, daugumos
paliktas be turėklių. Daugelis tarp kom. Lenkijos laivo ir nusilpęs. Darbininkai davė jam pakėlė inkarą ir movė iš Ang-
nusigėrusių nuropojo į upę. Tik t/mdono policijos. cigaretę, ir tas vėl pasislėpė.

Bet nespėjus anglų policijai 
dar atvykti lenkų laivo jūrinin
kai Klimovičių atrado, ir kapi
tonas atsisakė anglų policijai 
jį išduoti. Tai patyrę. Londono 
lenkai ant kranto surengė de
monstraciją, reikalaudami pa
leisti žmogų, kuris prašosi 
Anglijos globos. Kad ištrauktų 
kaip nors iš laivo, jie apskundė 
teismui, tą Antoni Klimovič, 
kad jis esą seniau būdamas 
Londone tokiam ir tokiam pi
liečiui pavogęs 10 svarų ir 13 
šilingų.

birželio xni9b. karšta prancū
zam kntonūnm ar jų šalinin
kam: siaučia nuolatinis tero
ras. Panašiai kaip prieš ang
lus Kenya^ Mau-Mau, prieš 
prancūzus siautė Indokinijoje, 
prieš anglus Malajuose.

klausė. Jau trisdešimtaisiais 
metais atstovas Bullit įžiūrėjo, 
kad b<yševizmas yra didysis 
pavojus, visam pasauliui. Kai 
Bullit, 1937 atsistatydino, nesu
tardamas sū Rooseveto nuomo
nėm. apie Sovietus, pastarasis 
jįJaifeė savo politikos priešinin
ku. Rooseveltas panaikinęs 
valstybės departamente net 
Rusijos skyrių, kai tas per aš
triai ėmė svarstyti Rusijos rei
kalus. Amerikos ekspertai vel
tui nurodinėję Sovietų S-gos 
kėslus bei užmačias ir tada, 

O amerikiečių j^j buvo duodama Ameri- 
ekspertų tais reikalais jis ne- kos karinė pagalba.



ARGI NEGERAI PADARE?

DE GASPERI NUĖJO, FANTAM ATĖJO

BALFO DEŠIMTMEČIO

Sudaromas įspūdis, kad Va
karams tada diktavo visą poli
tiką bolševikai, o jie buvo su
interesuoti, kad Hitleris nebū
tą nušalintas, nes tada Vokie
ti ja ir eilė kitų valstybių ne
būtų pakliuvus j bolševikų

stiprėjo s u Fanfani atėjimu, 
prasiveržusi partijoje jos pas
kutiniame kongrese Neapolyje.

Už socialinių reformų pažangą
< Už dabartinę koaliciją 
• Sklandi evoliucija, partijos 

viduje

Kaip tas Fanfani buvo val
džioje, savo nuostabiu išradin
gumu jis parūpino darbo be
darbiam; jis suorganizavo lė
šų darbininkų butų statybai; 
jis vare pirmyn žemės refor
mą. Už tas socialinės reformas 
jis ir dabar pasisako sykiu su 
savo grup?. ,

“Inizlativa * Democrat’ca”

dabartinę koaliciją —_
respublikonus, liberalus, ne

priklausomuosius socialistus, 
kurie dalyvauja dabar Scelbo 
vyriausybėje.

-Daugiausia balsų gavo pats 
de Gasperi, antroj vietoj buvo 
Scclba, trečioje vietoj Fanfani 
ir toliau pastarojo daugumas 
šalininkų. ,

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIOGRAFI

JOS BRUOŽAI
100 p. Kaina $1.00

la vetra, kuri Sa vadinama 
“pūga". Tai baisiausias daly
kas šioje žiaurioje gamtoje. 
Tegali atsilaikyti tik vargais 
negalais. Aštrios ka:p kristalas 
snieguolės rėžia veidą it peilis. 
Jaučiuosi, lyg stovėčiau prieš 
vėją visai nunuogintą.
Ledinis vėjas eina kiaurai pro 

kiekvieną drabužio gabalą.
Suradau šiltą kampelį —pir

tį, ir mudvi su Elfride dings
tam joje nuo darbo. Norime 
bent dešimčiai minučių susišil
ti. Žinoma, mūsų brigadininke 
veltui mūsų ieškos.

Galiu parduoti savo gabar- 
dininį apsiaustą, atsineštą iš 
laisvės. Juo domisi viena'rusė, 
kurią netrukus paleis, šiaip ar 
taip čia negaliu tuo apsiaustu 
vilkėti. Jis manęs nesušildys. O 
svarbiausia — 
kaliniam uždrausta civilinius 

drabužius vilkėti.
Už. jį gausiu 100 rublių. Už 

juos galiu kantinėje nusipirkti

“Pažymėtina, kad į suvažia
vimą atvyko ir p. Lozoraitis. 
Taręs trumpą pasveikinimo 
žodį, jis toliau suvažiavime 
dalyvauti nerado reikalo. Pra
dedant kalbėti Bonnos reika
lais, aš pareiškiau pageidavi
mą, kad posėdyje dalyvautų ir 
p. Lozoraitis, nes tuo būdu 
galima būtų dėti visus faktus 
ant stalo ir tikroji padėtis ge- 

apie tai kalba kitaip: “Liepos riausiai galėtų išryškėti. Posė- 
mėnesio 10-12 dienomis Pary- dyje dalyvavęs p. Dr. Bačkis 
žiuje vyko Europos PLB pir- pareiškė, kad p. Lozoraitis ne- 
nfininkų suvažiavimas. Tame dalyvaus ir kad jis atstovaus 
suvažiavime teko mah atsto- diplomatų nuomonę.’’ <

veiklą". Tais santarvininkas 
laiko tautininkų laikraštį 
“Vienybę”, komunistų laikraš-

savo mintis, skelbdavo, o kitu 
paskui prisidengę jas sukriti
kuodavo. Gali ir šiuo atveju 
ateiti mintis, kad tas, kuris 
dabar slaptai piktinasi “ko- 
liojimusi viešai”, kitoje vieto
je pats “viešai koliojasi” ar jį 
kursto.

2. Bevardžio autoriaus atsi
liepimas rodo, kurie reikalai 
priimami labai jautriai. Tai 
geras ženklas, kad reaguoja
ma. Jeigu daugiau jautrumo 
ir savo laiku daugiau atviro 
reagavimo, o ne abejingo nu
mosimo ranka, gal tas klausi- 

gal ateitis mas nebūtų virtęs tokiu opiu 
— gal tas nesantarvės obuo
lys nebūtų nuriedėjęs į lietu
višką visuomenę bei spaudą; 
nebūtų dar toliau leptelėjęs į 
svetimųjų spaudą; nebūtų pa
galiau įsiritęs į svetimųjų ofi-

c r‘V’ -F 1

Htt Berlyne siMą stojosi klausimas: ar pi
Brasfetg tėvynę _

itefete 15 metų Į Vorira- Pašėlęs nuovargis verčia, už-

V Mnę ras Maskvos kalėjk mums leido dar pasilsėti. Ap^
- ------- -- sidairėm. Mažas mūsų namu

kas aptvertas aukšta tvora.; neapšyli nė dirbdamas. Pučia 
Mums leista ūžtostvoros iš-__ šiaurnisvėjas nuo jūrų, it ky-
etti. Iš ssnų šio namuko gy
ventojų patyrėm, kad karanti
ną turėsim atlikti toje “peresil- 
koje” keturias-šešias savaites.
Susitikti su kitais lagerio gy
ventojais griežtai uždrausta..

Mūsą darbo diena čia yra 
dešimt valo adą.

Be jokios pertraukos. Tu
rim nešioti maišais skiedras ir 
drožles. Reikia padaryti apie 
kilometrą kelio su tuo- maišu. 
Šlapios skiedros ir drožlės sun
kiai spaudžia nusilpusius pe
čius. Prižiūrėtoja, brigadinin
ke, vis rągina greičiau eiti. Sa
rti vatinukai, kuriuos mums 
davė apsivilkti, jau po pirmųjų 
valandų nuo šlapių maišų kiau
rai sudrėko ant pečių. Rankos 
tankų maišą ves begali išlai
kyti.

Šiame darbe prabėgo de
šimt dienų. Paskui reikėjo 
sniegą kasti. Darbas sunkus be 
galo. Vieni kastuvai tokie di
deli ir sunkūs, kad aš vos be-

Alcide de Gasperi,pokarinės 
Italijos didžiausias demokrati
jos vadas, šiom dienom iš akty
vios' politikos pasitraukė dėl 
sustipusios sveikatos. Jis yra 
73 metų amžiaus,- 8 sunkius 
metus išbuvo Italijos min. pir
mininkas. Nuo pereitų metų 
rinkimo iš valdžios turėjo pasi
traukti ir liko tik krikščionių 
demokratų generalinis sekreto? 
rius. Dabar ir nuo to atsisakė.

kaus radiją. Tarp faktu, ku
riuose tie trys santarvininkai 
veikia sutartinai, nurodo ir siu
vėjų unijos' paskutinius rinki
mus. Rašo:

“Šių metų birželio mėn. bu
vo-renkama valdyba Siuvėjų 
Unijos Uatuvių skyriuje J val
dybą renkamųjų sąrašą suda
rė komunistai ir jų bendrinin
kai, o Laisvė šį sąrašą paskel
bė t pirmiausia, pritarė Vienybė 
ir J. Ginkaus radijo valandėlė 
ir paragino lietuvius siuvėjus 
už Siūlomus asmenis balsuoti. 
Laisvės pasiūlytam sąrašui lai
mėjus š. m. birželio 25 d. Vie
nybės Nr. 25 parašė džiaugs
mo straipsnį ir iškoneveikė 
prel. J. Balkoną ir, kitus lietu
vius veikėjus, kurie visw jau 
seniai veda kovą prieš komu
nistus.’

Jau minime spaudos atga
vimo 50 metą sukaktį

Neužmirškime, kad vienas 
iš didžiausių lietuviškos 
spaudos apaštalų buvo vysk. 
M. Valančius.

Jo gyvenimą ir veiklą 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

Didžiojo New Yorko ir apylinkių lietuviai maloniai prašomi iškilmėse dalyvauti ir tuo paremti šalpos darbą.

MImbš graa AD. JEZAVTTO orMras NEW YORKO BALFo 10-00 MINĖJIMO KOMITETAS

organizacijoms, o ne atski
riems asmenims”. Kodėl? Ko
kios tos organizacijos turėtų 
būti? Ar atskiri asmenys ne
turi teisės reaguoti? Dar ge- 

vauti Vlikui. Suvažiavimo pir- riau būtų, kad patys mirusių- 
mą dieną po sveikinimų vien- jų giminės arba laidojimo di- 
balsiu suvažiavimo pa gelda vi- rektoriai tiksliau laikraščiam 
mu teko padaryti platesnį po- pateiktų žinias, 
litinį pranešimą ir pasisakyti
dėl viso reikalų ’ komplekso, ZSSBSBĮSgSSSMSBMBL

“Arklių perkinkymas”, per
ėjimas iš senųjų rankų į nau
jąsias įvyko
evoliucijos, ne revoliucijos ke
liu ir praėjo sklandžiai, net 
elegantiškai, išlaikydamas

partijos vienybę.
Dešinysis ir kairysis sparnas 

daugumos nutarimus priėmė 
lojaliai ir klusniai, nesireng
dami maištauti.’Iš savo pusės 
Fanfani parodė visą pagarbą 
de Gasperi, vadindamas jį sa
vo “mokytoju ir vadu”, siūly
damas^ į partijos sekretorius, 
o kai atsisakė, tai pravesdamas 
jį į partijos garbės pirminin
kus ir pasižadėdamas jį siūlyti 
į Italijos prezidentus, kurio 
rinkimai įvyks ateinančiais 
metais gegužės mėn. Dabartinį 
ministerį pirmininką vadino 
savo draugu ir žadėjosi remti

(Nukelta į 3 pusi.)

Kongrese Vadovybės rinki
muose sugriuvo vadinamas de
šinysis sparnas. Iš penkiolikos 
vadovybės narių dešiniojo 
sparno tepraėjo vienas kandi
datas — Andreotti, buvęs vi- 
ceministeris. Iškrito net penki 
su Jbuv. min. pirm. Pella ir Al- 
.disio. Su dešiniojo sparno su
griuvimu dingo ir spaudimas 
ieškoti vienybės, koalicijos su 
monarvhistais.

Tačiau partijos vadovybėje 
netekd savo vietos ir "kairysis” 
Giovanni Gronchi, parlamento 

kartais pavadinama pažangiai- pirmininkas. Kai jis partijos 
s ais, kartais jaunaisiais, kar- kongrese pakalbėjo karštai už 
tais socialiniais refermistais, bendradarbiavimą su Nenni 
norint juos pastatyti prieš kon- socialistais, bolševikuojančiais, 
servatyviuosius kr. dem. parti- pats d? Gasperi gudriai išsisu- 
jos viduje. Pats de Gasperi sy- ko, kad jam rankos nepaduotų. 
kį pasisakė, kad žšu šio sparno pralaimėjimu at-
kr. dem. psrtljo yra centras krito spaudimas eiti į politinę 

karte žygh»> į ta^ę. - Judrę.
Šita kryptis ypatingal su- "' Sutvirtėjo nnsidsfjnira už

AKADEMIJA - KONCERTAS 
įvyks 1954 spalio 17, 4 vai. p.p. lebster HaD, New Yorke

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasy liūnas
, Solistes: Pnidencija Bickiene ir Stase Daugėlienė

SeM»m atampoMu am. AL, MROON8KAS

“Darbininko” redakciją pa
siekė toks anonimis raštelis iš 
Elizabetho: / /

“Daina be galo , .. dainuo
jama viešai per laikraščius.

Lozoraitis, Vlikas; Vilkas, 
Lozoraitis.

Naudoja tautos kasą,
Gauna algas iš tautos fon

do___ir t. t
Koliokites viešai — kas nos 

iš to turės sau naudos. Tik 
nekeikite žiauriai bolševikų, 
nes... kažin ar vienas bolše
vizmo gimdytojas. Iš praeities 
nepasimokėme — j............
varu išmokys, bet per vėlai...”

1. Raštas be autoriaus, bet 
jį skelbiame kaip vieno iš skai
tytojų nuomonę arba jo mo
mentinį įspūdį. Teise ir laisvė 
nuomonę pareikšti net ir at
skiram asmeniui yra gražus cialių kanceliarijų bylas, ku-
demokratinis paprotys, labai riose svetimieji turi virsti
p r a k tikuojamas Amerikoje sprendėjais, tarpininkais, kat-
Tačiau mesti piktą žodį, pa- ram obuolį atiduoti. Jei pačių
slėpus savo veidą, iš už kam- skaitytojų būtų daugiau ^rea-
po, teoereiškia pilietinį bailu- guojama, gal ir pačioje spau-
mą, ar dvigubą žaidimo gud- doje ginčas nebūtų pasiekęs pinta ir neišskaitoma) siūlo:
ravimą. Lietuvoje buvo atsiti- tokių formų, kurias bevardis “Man atrodo, kad tokie rei
kimų, kad kai kurie rašytojai autorius vadina “viešu kolioji- kalai geriau tiktų tvarkyti
vienu slapyvardžiu prisidengę ----- 4” • " ’ ’

( Važiavom dieftą ir naktį. Su 
mumis kitoje celėje vežė ir vy- 

t rus. Buvom atitverti nuo jų tik 
r gretom. Su jais kalbėjomės, 

nors sargybiniai ir keikėsi. Du 
kartu per dieną gavom van- 
dens ir du kartu galėjom išei- 
ti į “ubomuju” — išvietę. O- 
ras buvo nors peiliu pjauk. Jo- 
lao lango nebuvo galima ati- 

\ daryti, jokio ventiliatoriaus 
parpiMytame vagone. Man pa
sidarė bloga, ir pasijutau, kad 
krenta Moterys pašaukė sar- 

"gytaią, reikalavo vandens ir 
šviežio oro. Sargybinis ateit 
atėjo, bet smalsiai į mane pa
sižiūrėjęs tik nusijuokė, susiki
šo rankas į kelnių kišenesūr, 
papirosą įsispraudęs į lūpų 
kampą, vėl nuėjo.

Po peakią dieną mus 
iškrovė

Buvo tamsu. Pasitiko ledi
nis šaltis. Aplinkui tik snie
gas. Tolumoj atskiros šviesos. 
Priešais vagoną mus išrikiavo. 
Vyrų neišleido iš vagono. Pa
tyrėme, kad juos veš dar šešis 
kilometrus į vyrų lagerius.

GHiu sniegu paskui sargybi
nius tik vargais negalais galim 
pasekti. Aš klumpu ir klumpu, 
tamsumoje negaliu tako atskir
ti. Po 20 minučių pasiekėm la
gerio vartus. įvedė.. į sargybos 
namus. šilumoje atsigavom. 
Kol mus nugabeno iš čia į at
skirą izoliuotą baraką, vadina
mą “perešlką”, praėjo dar ke
letas valandų. Paskui ten. kaip 
visur — kontrolė, maudymas, 
dezinfekcija, medicininis patik
rinimas.

Karantino barake yra dvi 
patalpos. Vienoje jau 30 mo
tery, į kitą suvedė mus. Vėl Dar valdžioje būdamas, de 
matau pažįstamus veidus tų, Gasperi sykį prasitarė: 
su kuriom drauge buvau kalė- “Esė tikras, kad vieną die- 
jime, bet kurios anksčiau už ną atsidaręs savo kabineto du
rnus buvo išgabentos. Nuošir- ris, rasiu prie mano rašomojo 
dus susitikimas, pasikalbėji- stalo sėdint Fanfani.” 
mas, klausinėjimas. Čia paty- Taip ir įvyko. Partijos gen. 
riau, kad sekretorium yra išrinktas da-
esame Vorkutoje, Azijos pasie- bar Amintore Fanfani, 46 me-

80 kRometrą į vakarus tų, pašėlusio darbingumo, iš
tvermės, sau mažų reikalavi-

Labiau nei kada anksčiau mų ir nuostabaus išradingumo 
žmogus. MinisteriU buvo jis 
šešiose vyriausybėse ir visur 
paliko gilius pėdsakus — dar
bo ministeris, žemės ūkio mi- 
nisteris, vidaus reikalų, paga
liau tik labai trumpą laiką 
min. pirmininkas, bet ten ne
išsilaikė, ir jį pakeitė Scelba. 
Dabar jis iškilo į viršūnes par
tijoje.

Kas leme karo metu 
Vakarą politiką •

Tunise ir Moroke. Prancūzi
jos protektoratuose Afrikoje, 
padėtį spauda lygina su Indo- 
kinijos padėtim 1946.

Vokietijos parlamento narys 
E. Gerstenmaier (CDU) pa
skelbė. kad Muencheno dery
bų metų 1948 Vokietijos vals
tybės sekretorius Weizsaecke- 
ris ir gen. Beckas kreipėsi į 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteri Halifax, pasisakydami 
prieš Hitlerį. Bet Hitlerį išgel
bėjo Prancūzijos min. pirm. 
Daladier ir Anglijos ministeris 
pirm. Chamberlainas, pasi
skubindami priimti Hitlerio 
reikalavimus.

Daladier yra tas pats radi- 
kalų-liberalų atstovas, kuris 
dabar vis pas bolševikus važi
nėja draugiškumo ieškoti.

Vėliau vokiečių pogrindžio 
pastangos sudaryti ryšį su Va
karais Hitleriui pašalinti ne
susilaukė jokio Vakaru atsa
kymo. Jokio atgarsio nesusi
laukė nė memorandumas, į- 
teiktas per Chicherton vysku-

Kas naujo ateina su nauju 
geri, sekretorium?

Fanfani ne tik amžium jau
nesnis. Naujesnis jis ir idėjom. 
Krikščionių dem. partijos vi
duje jis vadovavo vadinamai 
“Iniriativa Defnocratica", ku
ri labiausiai reikalauji sociali
nės pažangos konkrečiom re
formom darbo žmcnlą gero
vei.”

Iš Paryžiaus gautas komu
nikatas spaudai, kad S. Lozo
raitis “buvo Europos Kraštų 
lietuvių bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavimo liepos 10 
ir 11 d. d. Paryžiuje atidary
me, kur perdavė diplomatinės kuris rišasi su .VUko atstovo 
tarnybos ir savo vardu sveiki- paskyrimu Bonnoje. 
nimus bei linkėjimus. Suva
žiavimo proga keliais atvejais 
S. Lozoraitis turėjo progos su
sitikti su Eur. kraštų lietuviu 
bendruomenių pirmininkais 
ir susipažinti su jų keliamais 
klausimais bei rūpesčiais Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvių in
teresų gynimo srityje.”

Reutlingeno Užsienių Reik. 
Tarnybos valdytojo raštas

SENATO ATOMINES 
ENERGIJOS 

komisija rengia naują įstaty
mą, kurio svarstyme šen. Gore 
pasakė septynių valandų kai
mą, norėdamas įstatymą už
tęsti.

- PINIGAI | BALĄ
Aaeiflus aviacija pirko ra

dijo aparatą už 100 miL dot 
Senato komisija pripažino, kad 
tie aparatai niekam tikę ir var
toti negalimi.

Neaprašomai šalta, mūsų mažame lagerio restorane. VaL 
tokie skurdūs, kad makaronų su sosu ir klop- 

są. Bet tegalėjau tai padalyti 
tik slapta. Iš “peresilkos” aš 
gi nbgaOu nedarbo metu ifeiti. 
Bet seni gyventojai išdavė pa
slaptį, kaip iš ‘piresilkos” išei
ti, nors ji ir aptverta tvora. 
Reikia tik, kad nesugautų.

Šešios “peresilkos” savaitės 
pats bjauriausias laikas. Nebe
jaučiam savo kaulų. Visą laiką 
esam pavargiisics ir apatiškos 
ligi sugriuvimo. Porai dienų 
mane paskyrė abrako plavti ir 
vandens nešti. Darbas čia pa
kenčiamas, nes esi užuovėjoje. 
Bet negali tikėtis, kad mane il
giau čia palikti?.

Karantiną sutrumpino iki 
penkių savaičių.

Mane perkėlė su kitom keturio
lika moterų į kitą lagerį.
Iš trijų Vorkutoje moterų 

lagerių jis būsiąs geriausias. 
Jis vadinasi “predšachtnaja”, 
išeitų — “priešachtis”. Čia vėl 
kontrolė, maudymas, medicini
nis apžiūrėjimas. Apsipratom 
tiek, kad abejingai visa ką pri
imam. _ (b.-d.)

Redakcijai prisiųsta tokia 
iškarpa iš Worcester, Mass, 
leidžiamo laikraščio “The 
Evening Gazette” (lie
pos 7):

“Pareiškia, jog Vilniaus 
miestas yra Lietuvos”

The Gazzette Redaktoriui: *

Labai dažnai The Evening 
Gazette ir The Telegram mi
rusiųjų skiltyse rašo: tas ir tas 
buvo gimęs in Wflna ar Vilna 
(Vilnius), Lenkijoje. Vilniaus 
miestas yra Lietuvos sostinė. 
Kas yra gimęs Vilniuje, yra 
gimęs Lietuvoje, ne Lenkijoje. 
Peter Bloznelis. Worcėster.y

Atsiuntusis tą laišką Darbi
ninkui paštetu, kad daugiau 
jau nerašom “Vilna, Poland”. 
Vadinasi, atviras P. Blomelio 
laiškas paveikė. Tai gerai. 
Amerikoje yra įprasta atvirais 
laiškais reaguoti. Kam tada 
atsiuntusis tą iškarpą Darbi
ninkui (jo pavarde sutrum-



Jei norime išlikti, tvirtos morales

KATALIKU BAfcNYCT

De Gasperi
(Atkelta B 2 ps.)

vis. Per visus tris, sargybų žie
dus Stauffenbergas prasimušė 
iki savo lėktuvo. Po trijų va
landų jis nusileido Berlyne. 
Tuo pačiu metu išHitleriobūs
tinės nuskambėjo žinia: “PuL

§v. Tėvas kiekvieną mėnesį paskiria kurią nors intenciją ir 
prašo visų katalikų ta mintimi melstis. Šių metų rugpjūtyje pra
šoma melstis ir veikti, kad didėtų žmonėse “pasipriešinimas ne- 
moratiai ir antiretiginei literatūrai.” Gali kam rodytis, kad tuo 
metu, kai tautom ir valstybėm graso kiti dideli pavojai, atkrei
piamas dėmesys ne į patį svarbiausi dalyką. Iš tikrųjų yra ki
taip. Jei jaunoji karta bus demoralizuota ir nukreipta nuo Die
vo, nereikės nei atominės bombos, kad suglebtų ir išnyktų, išti
sos tautos, kaip neviena sunyko senais laikais tik dėl patvirkimo. 
Tvirkinanti literatūra kiekvieną tautą veda pražūties keliu.

dė atentatą” ir netrukus ant
ra žinia: ' “Fnehreris gyvas.” 
Bet šitos žinios Berlyno dar

suimti Goebbelsą ir užimti ra
diofoną. • Kariuomenės dalys, 
stovėję prie Berlyno jau žy
giavo į pagalbą.

Tačiau reikėjo antro nepasi- 
sekmo. Berlyno sargybų bata
liono viršininkas majoras Re- 
mer nuvyko pas Goebbelsą ne 
jo areštuoti, bet tik jo asme
niškai painformuoti. Goėbbels 

tuojau susisiekė telefonu su 
Hitleriu. Hitleris pranešė, kad 
visi įsakymai, kuriuos gavo 
sargybų batalionas, yra revo
liucionierių. Hitleris įsakė są
mokslininkus suimti.

Pulk. Stauffenbergas tuojau 
telefonu pranešė gen. Olbrich- 
tui, pas kurį buvo subrinkę 
Aukštieji karininkai, visi są
mokslo bendrininkai. Pakvietė 
prie telefono gen. pulk. Becką 
ir jam pranešė: “Pone genero
le, Hitleris negyvas.” Tuojau 
buvo paskelbtas vykdvti pla
nas, vardu “Walkuere H”, ir 
apsiausties padėtis.

Kai Stauffenbergas atvyko į 
štabą (Bendlerstrasse), kori
doriuose jau buvo kalbama, 
kad Hitleris gyvas. Hitlerio bū
stinė tą žinią patvirtinusi. Nuo
taika pakrikusi. Gen. n»Hk 
Fromm, kuris eilę metų nešio
josi su sąmokslo mintimi, da
bar persiorientavo. Jis kreipė
si į Stauffenbergą:

Amerikoje tarp dalelio tvano laikraščių ir knygų kiekvie
name, žingsnyje yra tikras tvanas purvyno. Dorai/galvojantieji 
amerikiečiai nebe vieną kartą kėlė balsą, kati būtų apsivalyta 
nuo visokių nemoralių romanų, nepadorių komikų, pornogra
fijos ir “mokslinių pamokymų” vedusiem ir nevedusiem. Buvo 
nekartą siūlyta įstatymų keliu suvaržyti tokios “literatūros” 
platinimą, bet kiekvieną kartą susidurta su priekaištu: tai būtų 
spaudos laisvės varžymas. Brooklyno diecezijos savaitraštis “The 
Tablet” tuo klausimu (liepos 31) teisingai pastebi, kad čia tenka 
kalbėti “ne apie spaudos laisves varžymą, bet apie jos pikteaa- 
dojhną”. Piktam spaudos laisve naudojasi, kas sąmoningai tautą 
tvirkina arba sau iš purvyno pinigą krauna. Jie veisia supu
vimo vėžį po pačiais valstybės pamatais.

mmą nuginklavo.
Tuo tarpu turėjo imti veikti 

sutarti žmonės Paryžiuje, Vie- 
. _ ________ _______ __ _ ____  _ . noje, Berlyne. Berlyne sargy-

Vokfetija būtų draugo su visa E Berlyno lėktuvu jis nūs- svetainės šovė liepsnos liežu- bų batalionas gavo įsakymą

Japonijoje yra apie 185.000 
katalikų, kurių dvasiniais rei- 
kaląis rūpinasi 1048 pasauli
niai kunigai arba tėvai vienuo
liai; jiem padeda apie 3000 se
serų.

Katalikų dvasinhik\ 
daugiau skleidžiasi švi.su^rn. 
nėję, mažiau darbirfnkuose ir 
liaudyje; liaudis, kaip žinoma, 
visada yra konservatyvesnė. 
Politiniame gyvenime katalikų 
vaidmuo nežymus, nes jie turi 
parlamente tik vieną atstovą; 
protestantai tuo tarpu turi 21. 
Tačiau tiek katalikam, tiek ir 
protestantam prikišama, kad 
krikščioniškieji Vakarai nero
do tos santaikos, kurios krik-

Sovietų leidžiamas Berlyfie 
“Taeglicbe Rundschau” rašo 
dabar, kad ‘amerikiečiai norėjo 
.išsaugoti savo visą kariuome
nę, o taip pat ir vokiečių, kad 
riekdami jtfksa iiĮinirk' 
galėtų ją nukreipti prieš, So-

gybos vadovas Šveicarijoje. 
Red.) gavo iš savo vyriausy
bės įsakymą pašalinti Hitlerį ir 
jo vyriausybę pakeisti kita, 
kuri leistų Amerikos kariuo
menei laisvai įžygiuoti į Vo
kietiją ir tuo būdu sukliudytų 
Sovietų kariuomenei išlaisvinti 
kai kuriuos Europos kraštus.”

Taigi jei atentatas nepasise
kė, tai daugiausia džiaugsmo iš 
to turi Sovietai,

Šiandien to atentato eigos 
primenamos tokios stambme- 

\nos.

pulk. Mertz . buvo sušaudyti 
garažo kieme Bendlerstrasse. g| 
Prieš šūvius Stauff.nberg šūk- - :,gŽ 
telėjo: “Lai gyvuoja rniUsų :~||| 

šventa Vokietija.” .
Naktį pradėjo siautėti SS ir- f-lĮ 

saugumas. Vokietijoje, oku- 
pilotuose kraštuose buvo tūks- - 
tančiai suimta, tardyta, nužu- 
dyta. Kitą rytą atsarginę asv 
miją oficialiai paėmė į savo va- ; W 
dovybę Himmleris. Jo pirmas 
tada žygis — suėmė susvyra- 
vusi gen. pulk. Fromm. |

Vokietija riedėjo toliau į 
pražūtį nekliudoma. M. ’O

nas iš >j atsakė 
$&oo *

$150 Vokietija laisva, o ir didžioji krido į Rytprūsius, į Rasten- 
$650 rytų Europos dalis priklausytu burgą, kurbuvo Hitlerio būsti- 

vakarams.” nė. Lėktuvui įsakė pasiruošti
apie pietus grįžti atgal. Nuo 
aerodromo per pusvalandį au
tomobilis pristatė pulkininką į 
būstinę. Reikėjo praeiti pro 
tris sargybų žiedus. Paskutinis 
praleido tik tuos, kurie buvo 
pačios būstinės iškviesti. Pisto- 

viehĮ $įiimpą šios potit&os ktus reikėjo sargybai .palikti, 
reikalui Allen W. Dulks '(kuris Hitleris nemėgęs kalbėtis su 
tuo metu buvo Amerikos žval- ginkluotais.

Kai Stauffenbergas įžengė į 
svetainę,, kurioje buvo posėdis, 
pranešinėjo pulkininkas gene
rolas Jodl. Tuojau buvo prista
tytas Hitleriui lieknas pulki
ninkas iš Berlyno,
Afrikos žygyie netekęs vienos 

akies ir vienos rankos.
Stauffenbergas turėjo portfe

lį, kurį laikė rankoje padėti ant 
žemės prie stalo, apie kurį 
grupavosi karininkai. Netru
kus po to Stauffenbergą iškvie
tė prie telefono. Informacijos 
veršininkas gen. Felleiebe jo 
reikalavo. Stodamasis jis stum
telėjo. portfelio šoną, kuris vis 
buvo prie stalo. Nuo to stumte
lėjimo turėjo pradėti rūgštys

ščionybė reikalautų. Ir kitos 
ydos vakariečių, kuriuos japo
nai visus vadina “krikščioni
mis”, nors jie ir netikėtų, sto
ja skerasi kelio apaštalavimui.

Pas'taiko tačiau ir švksių 
dalykų, kurie ro2o, kad japo
nai ima skirti tariamojo krik
ščionies elgesį nuo pačios krik
ščionybės. Antai, 1951 metais 
per Kalėdas Mikazuki miestely- 
je iš 6000 gyventojų iš karto 
apsikrikštijo 300. Mat, mieste 
galva Fukabiki atsišaukimu iš
aiškino, kad miestelio viešąją 
dorą tegali pakelti Kristaus 
mokslas. Buvo surinkta 200 
parašų ir atkviestas misionie
rius.

puik. Fromrdą. Tas tuojauąo« 
-rJ iš trijų generolų karąfe 

hn'.'o teismą, kuris sąmokslą 
rengėjus pasmerkę mirtį. Gesk 
pulk. Beckui buvo leista pa
čiam nusišauti. Du kart- 
šovėsi. B. t aLtiču ... . -dfjį 
sižeidė. jaunas karininkas įį 

pribaigė.
Stauffenbergas, jo adjutan-

$6.00 
$650 
$350
$650

Jau 1942 vienas Suomijos 
politikas vokiečių žurnalistui 
kalbėjo: “Jūs karą pralaimė- 
jot. Pate laikas jums sudaryti 
saują vyriausybę ir mėginti su 
priešininkais derėtis.”

Suomijos politikas buvo kaip 
tik grįžęs iš kelionės, kurioje 
turėjo pasikalbėjimų su anglų 
bei amerikiečių politikais. Ta
da vokiečių kariuomenė buvo

Lietuvių tautai tvirkinanti spauda yra dar pavojingesnė, kaip tik nusigrūdus į Kauka- 
nes mūsų ir taip nedaug, kad leistume save demoralizuoti. Pa- zą, stovėjo prie Stalingrado, ir 
vergtoje Lietuvoje bolševikai sąmoningai lietuvių tautą tvirkina dar tebebuvo daug vilčių... Į 
ir nukrikščionina. čia gi mūsų jaunimas patenka į tą patį pa- vokiečio žurnalisto abejojimus, 
vojų. dėl kurio nusiskundžia ir šviesieji amerikiečiai. Jeigu jie . ar vokiečiai tokių žmonių su- 
tėvus ragtan visomis priemonėmis ginti jaunimą nuo tvirkinau- ras’ą, suomis tiesiai atsakė: 
žios spaudos ir pramogų, dar labiau mes turime to siekti. “Jūs tunt žmonių tam pasi-

surinktas visas vyriausybės
Po pirmojo Didžiojo karo daug rašęs socialiniais klausi- komplektas iš pagrindinių tada 

nuris vokietis Em. Fiedleris yra teisingai pasakęs: žmonėm partijų — Centro, konservato- 
didesrią nuopelnų tari gsdvių šlavėjai, kurie miestas apvalo nuo rių, socialdemokratų. Bet kai 
purvo, negu garsūs rašytojai, kurie supurvina vaizduotę. Tai reikėjo Įvykdyti, vis buto ati- 
re&ėtų mum gerai įsidėmėti, jei norime išlikti tvirtos moralės dėkojama.
žūtbūtinėje kovoje už savo tautos gyvybę. * 1944 m. liepos 20 į Hitlerio

Po paskutinio karo įkurta
me Nagoya katalikų universite
te studijuoja 1134 studentų, o 
jėzuitų Tokio universitetą, į-

Į&ZtSaĮKSJK x> vynausybę, nors jos asme- n60 jaunu01ių
ninė sudėtis ir neatitinka da- 
bar partijos vadovybės sudė- 

■ ties. Žadė josi pats nesiekti arti-
< ĮM " maišiais metais jokių valdžios Kongrese daugiausia ginčų 

peštų. _ sukėlė šen. Flanders rezobuci-
sa™ opozicijos atžvilgiu jis ja prieš McCarthy. Diskusijos 

J padarė gestą—pasiūlė j parti- nebaigtos. Rezoliucija siekia 
jos vadovybę išrinkti iš dešinės McCarthy pasmerkti. Kiti riū- 
Pella, iš kairės Gronchi. lė sudaryti abiejų partijų ko- 

X K Fanfara pasirūpino, kad ir iš mžtetą, pirmininkaujamą Ni-
■’ ’5 1 / . : Vatikano žmonių būtų prasi- xono, kuris visą McCarthy by-

tarta, jog Vatikanas svefidna lą ištirtų. Šen. Knovvlandas pa- 
\ . naujos energijos įtie^mą į reiškė, kad jeigu reikalas bus

' partiją, neužmirštant uuopel- balsuojamas, tai jis įsitikinęs, 
wl STcafAN RHHl KmjM preridem», vafarik* prie uų vyro, Ms dabur pMŽtrau- kad rezoltadja prieš McCarthy

tautan pMMfatae Aritactoae fciglnFer. M*. M. bus atmesta.

lionei.

turbūt

Matai,

ir

Pirkau Kaip

man

kaštavusį Jeronim
■— Dėde, tavo

toks rausvas

betonus,
vežti,

reikia,kadatikkau, palytų,
tadadarbaissu

toks. no-
tokia,ji

kitosžiburiu

šeiminin-

šeimininkas.

dėjo ant sta- ką šeimininkams, keliavo to- riau gyvenąs ir daugiau pini-

Tikrai?

ti. 
nega-

tik prieš kelis metus mirė. Visi

Laiku pataikei, — pasakė
■jl,.,;. ~ uauar reuriias. — iin. prow-
UŽKnt0 rasa- jom vakarieniauti. Tikrai dar

Kas gi
nemo-

Privalgydi-

gi, — pasakė Petrėnienė, -

valgydino, kad fia nėra nei į

su balsu
— Teisybė! — pridėjo ŽM



LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS

. įįįį

mui, bendrai maldai* ' ųartrai 
ir poilsiui. O kad jie nepa
mirštų, kas jie yra ir turi lik
ti, visa eil© mūsų visuomenei

Neturint gyvo ryšio su lie
tuvybę skiepijama* aplinka, 
mums yra pareiga bent vienai 
kitai savaitei suburti Į draugę

Stovykloje gali dalyvauti ir ne- 
ateitininkai, tačiau jie priva-

su įdotnia ir įvairia religine bei kultūrine programa:

“Rudens simfonija”, šis kuri- V. Vizgirdos> P. Kiaulėno ir vyresnybė vieną savo vienuoli- 
nys slepia savyje tiek daug Z. Kolbos kūrinių. Kas yra ge- jos narį, kūn. A. Sabaliauską, 
minties ir išgyvento grožio, rejęsis nuostabiai, grakščiais buvusį Indijos misionierių ir 
kad jį aprašyti bei tinkamai į-

T. Alfonsas Bernatonis
Vyriausias Sielovados 
Tvarkytojas Vokietijoje.

pat yra iš įvairių kraštų. Gim- dol. savaitei, 
nazija nuoširdžiai yra remiama 
seleziečių kongregacijos gene
rolo kun. Renato Ziggiotti, 
penktojo šv. jono Bosko įpėdi
nio. Imsriškis

tautos MMmą visiems šio vie
nuolyno lankytojams iškaBdn- 
gai primenąpirmajame kamba- ____________ __________
ry jo išstatytas didžiulis pa- bažnyčios'Bolone” plaukianti

"TTantnžs“. T#4rn ma. yįmfig, jjį ^PaviKiarin** — pa
vergiąs džiaugsmigumas, o iš 
“Nature Morte” — inomnšen- 
talus erdvės bei gilumo pajau
timas. ‘

aukoms rinkti Jungtinėse A- 
damas nuo vieno paveikslo mis minkštų spalvų akvarele- merikos Valstybėse ir Kanado- 
prie kito, turi tik vieną tikslą mis. Žymusis mūsų grafikas- je. Yra gražių vilčių, kad lie- 
— ramiai pagyventi grožinės čia ^ra išstatęs du jau JAV at- tuviškoji visuomenė parems lie- 
kūrybos artumoje, pailsėti šiuo liktus ir labai giedriai lankyto- tuvių tautai taip naudingą 
keliu mus pasiekusiojo grožio ją nuteikiančius darbus: ‘‘Jau- gimnazijos darbą.
šviesoje. Tokia tad miela ra- ni berželiai” ir “Vasari StOn- '
mybė mus pasitinka iš kitų ny Brpoke”. Dail. V. Vizgirda Ši antroji laisvam pasaulyje 
dviejų parodoje išstatytų Gal- šioje parodoje atstovaujamas lietuvių gimnazija, veikianti

duHdų bei karščio iškankintų 
L v atostogautojų, bet dar padarė 

kibai gražų kidtūringą žygį — 
T ' suorganizavo savo erdviose pa- 
y -v talpose vertingą meno parodą. 
£ Atostogautojas yra mielai 

• T nustebintas,' įėjęs į didžiulį vie
nuolyno bibliotekos kambarį: 
‘čia lyg kokia mažytė lietuviš
kosios kultūros šventovė. Tri
juose kambariuosę išdėstyti 
žymesniųjų mūsų tapytojų dar
bai.

Akys tuoj sustoja ties A. 
Galdiko “Prieblanda”. Kas

Gimnazijos dėstomoji kalba yra 
lietuvių, bet mokoma ir visos 

rėjęsis nuostabiai, grakščiais buvusį Indijos misionierių ir eilės kitų kalbų. Mokytojų
dail. V. K. Jonyno grafikos pastaruoju laiku dirbusį Vene- personalą sudaro lietuviai sele- tojams nustatytos programos šus. Pavieniai gyveną mokslei-

vertinti galėtų tik gilus meno darbais, šioje parodoje bus nu- zurfoje, paskyrė savo atstovu rieaai kunigai ir broliukai iš ir dienotvarkės. Neužsiregistra- viai ateitininkai registruojasi
kritikas. Atostogautojas gi, ei- stebintas jo meistriškai atlikto- aukoms rinkti Jungtinėse A- Italijos, Ispanijos, Portugalijos vę iš anksto, stovyklon bus pri- tiesiai MAS centro valdyboje,

ir net Kinijos (kun. P. Urbai- imami tik esant pakankamai pristatydami reikalingas žinias,
ts). Lietuviai mokiniai taip vietos. Stovyklos mokestis 15 Tėvai prašomi sudaryti 'Savo

vaikams sąlygas šioje stovyklo
je dalyvauti, čia jie ne tik atsi- sustiprės lietuviškoje dvasioje, 

Stovykla bus CYO stovykla- gaus kūnu, praleisdami savaitę būdami vien tik lietuviškoje ka- 
vietėje, nepaprastai gražioje ir puikioje gamtos aplinkoje ir talikiškoje draugijoje, suge- 
patogioje vietoje. Pati stovykla tikrai gerai prityrusių šeimi- bančių auklėtojų priežiūroje, 

tik šiemet įrengta, apima 83 ninkių maitinami, bet taip pat

3 vai kultūrinė programa:

Tautiniai šokiai — vadovė 0. Ivaškienė;
Dainuos Sv.Petro ir Povilo parapijos choras iš 

So. Bostono, vadovauja Jer. Kačinskas;
įvairūs laimėjimai, pasilinksminimai, skanūs 

valgiai ir gėrimai.

Marijos Šventųjų Metų Kongresas 
NAUJOJE L1URD0 ŠVENTOVĖJE, PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE, Keimebuiikport,Me. 

Kongresas prasideda rugp. 13 d. 7 vaL vakare. Bus turininga ir įvairi programa.
Jei negali dalyvauti per visas dienas, atvyk būtinai bent paskutinę dieną, 
RUGPIOCIO 15 D, NES TOJI DIENA BUS KARTU IR TRADICINE

BUGIAPKOTR Adomas GaMikas

suprasta lietuviška svetainė, 
kurioje dailininkai ir kitų me
no šakų atstovai mielai būtų

bent kartą bus matęs, šį pa- 
paveikslą, manau, niekada ne
pamirš tos didžios gamtos 
meilės ir mistikos, kurią daili
ninkas išreiškė šiame paveiks- 
sle. Sutemos pamažu nesulai
komai krantą pro aukštųjų 
medžių šakas ir artinasi prie 
mažesniųjų medelių, krūmokš
nių, gėlių. Kažkokia gyvybės 
ugnis dar taip stipriai dega 
šuose magesniuosiuose auga- . 
luose ir, iš jų spinduliuodama, 
drąsiai pasitinka ant žemės

• gulančią tamsą. Dailininkas, 
tarytum kalbėte kalba iš šio 
paveikslo ir pavergia savo ti
kėjimu, jog medžio širdis nie
kada nemiršta, bet dega gyvy
bės šviesi iki saulės patekėji
mo... Atostogautojas, susimąs
tęs prie šitaip subtiliai ir mistiš
kai tapytojo išgyventos gam
tos, vėl eina pro ošiančias pu
šis ir lieknuosius *beržefius 
prie Atlanto ir tariasi dabar 
ten matąs daugiau grožio, lyg 
giliau juntąs besiskleidžiančią 
gyvybės paslaptį net ir iš kuk
liausios pakelės žolelės..

A. Galdikas šioje parodoje 
be jau minėto kūrinio yra dar

brangių asmenų, kaip prof. 
, dr. Z, Ivinskis, prof. dr. J. Gri- 

> nius, kun. dr. V. Balčiūnas.
kun. dr. J. Aviža, dr. A. Brin- 

| kis, dr. J. Sakalauskas, dokto- 
[ rantas J. Medušauskas ir kiti, 
{ sutiko savo paskaitomis išaiš

kinti ateitininkų misiją trem
tyje, lietuvių spaudos istoriją, 
mūsų tautiečių kančias Lietu-

i voje ... sužadinti jaunose 
Į širdyse gilesnį savo tėvynės 
Į pažinimą ir' iškelti visame sa

vo skaistume minties “Visa 
atnaujinti Kristuje” aktualu
mą.

• . . ■ y' \ X ■ ■ ■

Netolimoj praeityj pasirodė 
spaudoje viena kita mintis, 
iškelianti vasaros stovyklų 
svarbą ir reikalą jas paremti. 
Jau daug mūsų dosnių tautie
čių spėjo atsiliepti į mūsų 
šauldmąsi, prisiųsdami savo 
auką tam tikslui. Tačiau di
desnioji dalis mūsų įbrolių ir 
sesių Amerikoje dar nespėjo 
išgirsti mūsų prašymo. Tad 
vėl kreipiuos į visą katalikiš- z 
kąją Amerikos visuomenę pra
šydamas: prisidėkite visi prie 
mūsų katalikiško jaunimo va
saros stovyklos išlaikymo.

Visi, kurie sielojatės tau
rios lietuvybės ir tvirtų, kata-Paremkim lietuvių seleziečių gįmnaziją

Italijoje (Castelnuovo Don 
Boscp, 25 klm. nuo Torino), į-

Z. Kolba — čią yra išstatęs, 
tik du mažesnio formato vit
ražus, taip mielus Kennebunk 
Porto šeimininkams Tėvams 
Pranciškonams: • “šv. Pranciš
kų” ir “šv. Antaną.”

P. Kiaulėno, čia deja, mato
me tik vieną paveikslą “Saulė
lydis.” Akys veltui ieškojo 
daugiau šio jauno, talentingo ir j 
tokią įdomią techniką virto- j 
jančio dailininko darbų.

?
Būtų gera, kad ši graži, nors 

savo apimtimi ir neperdidžiau- 
sia, meno paroda pradėtų nau
ją kultūrinę tradiciją: regulia
riai ir pastoviai organizuoti 

' mūsų atostogų vietose, vienuo
lynuose ir Lietuvių Namuose 
tokias parodas. Tai galėtų tap-

jančių, besidominčių mūsų 
tautos likimu ir klausinėjančių 
įvairiausių paaiškinimų.

V. Petravičins šioje parodo
je atstovaujamas dviejų religi
nės tematikos darbų: “Nukry- 

. žiuotasis” ir “Sopulingoji Die
vo Motina”. Šie du mūsų 'ta
lentingojo grafiko kūriniai ne 
tik savo dydžiu, bet gal dar 
daugiau savo ypatinga išraiška 
dominuoja visą didįjį bibliote
kos' kambarį. Prie jų kiek pa- - 
buvojęs, pasijunti tarytum vėl 
sugrįžęs namo į Lietuvą... Iš 
Petravičiaus paveikslų tarytum 
k aiba į mus kaž
kas lyg daug kartų ma
tyto, lyg taip pažįstamo, savo. 
Ypatingą įspūdį, ilgėliau įsi- 
žiūrėjuš, daro “Sopulingosios 
Dievo Motinos” paveiksle Die
vo Motinos veido išraišką, ypa
čiai Jos akys. Tos, į tolį žvel- ti, laikui bėgant, plačiausia 
giančios, neišmatuojamo skaus
mo pilnos akys, atro<^), lyg bū
tų suemusios savin visų lietu
vių motinų sielvartą. Tai nuos
tabi, tik mums vieniems ge
riausiai pajuntama ir supranta
ma lietuviškoji “Pieta”, šiame 
paveiksle galima būtų atpažin
ti kiekvieną žiauriai nužudyto 
ir viešai išniekinto lietuvio par
tizano motiną, virpančiose ran
kose belaikančią savo sūnaus 
užgęsusį kūną. . -

Šių metų mokslo metus pra
dedant lietuvių seleziečių gim
nazijoje bus jau 70 su viršum 
mokinių. Ryšium su tuo padi- 

išstatęs nuostabų savo kompo- Be anksčiau minėtų daili- dėja ir gimnazijos išlaikymo iš- 
zicija, technika bei mistine ga- ninku šioje parodoje matome laidos. Tam opiam klausimui nazijos direktoriaus pastango- 
lybe paveikslą, pavadintą aukštos vertės V. K. Jonyno, sušvelninti seleziečių dvasinė mis, daug sunkumų įveikta.

laikymu, prisidėkite prie mu
sų darbo siųsdami katalikiš- 

Chicagos apygardos bei vakari- kojo jaunimo stovyklai aukas 
nių valstybių, bet ir rytinio pa
kraščio moksleiviai ateitinin- 

. kai. Iš stovyklos bus organi
zuojama ekskursija į ateitinin
kų kongresą Chįcagoje. Prašo
me visas kuopų valdybas laiku 

Mokytojų lės laikytis visiems stovyklau- pristatyti stovyklautojų sąra
šus Pavieniai gyveną mokslei
viai ateitininkai registruojasi 
tiesiai MAS centro valdyboje,

vaidu: BALFo, 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. ar Tremti
niu Sielovados Tarnybos, (16) 
Dieburg, Hessen, Germany, 
Kapuzinerkloster. * .

Už aukas iš anksto tariu vi
siems nuoširdų ačiū!

pusės, mes eiliniai lankytojai 
galėtume, pasisemti savo sielai 
gaivinančios jėgos, pagyventi 
mūsų tautiečių kūrybos šiltoje 
artumoje.

Tėvams Pranciškonams tad 
ir visai teisingai tenka padėka 
už gražią iniciatyvą, parodytą 

laukiami, suprantami, palaiko-' vasarą gražiajame Kenne- 
mi savųjų tautiečių, o, iš kitos bunk Porte.

Regstracija moksleivių at-kų stovyklai

Moksleivių Ateitininkų vasa- akrus žemės, su trimis ežeriu- 
ros stovykla ir vadų kursai į- 
vyksta rugpiūčio 27 — rugsė
jo 3 d. netoli Clevelando esan
čioje Camp Christopher sto
vyklavietėje, Akron, Ohio. Ka
dangi yra ribotas vietų skai
čius, visi norį šioje stovykloje 
dalyvauti galimai greičiau re
gistruojasi savo kuopų valdybo
se. Kuopų valdybos, kaip jau 
joms atskiru aplinkraščiu pra
nešta, iki rugpiūčio mėn. 15 d. 
(nevėliau) centro valdybai, 

sikūrė po antrojo Didžiojo ka- 7509 Lawnview Avė. Cleveland 
ro. Pradžia buvo kukli ir sun- 3, Ohio, atsiunčia stovyklauto- 
ki, bet kun. J. Zeliausko, gim- jų sąrašus, kuriuose pažymėti

na stovyklautojo vardas, pa
varde, amžius ir af-kas ar ne.

kais, sporto aikštėm, naujom 
moderniom gyvenamom patal
pom — namukais, po 18 žmo
nių, švaria modernia virtuve 
(stainless steel įrengimai, gi
laus sušaldymo prietaisai, oro 
vėsinimas ir tt.) ir valgykla, 
koplyčia ir erdvia sale, bei už
siėmimų kambariais. Stovyklai 
parengta įdomi bei naudinga i- 
deologinio bei lituanistinio auk
lėjimo programa, gion stovyk
lon kviečiami dalyvauti ne tik



per žemas balotas apylinkes.

rinant iš stoties reikia gerokai

naš — statytas ar ne 1148. 
Kai ten buvau, tada buvo ne
didelis—apie 10,000 gyv.

iš Kursko geležinkelio stoties, 
išvežė į Vladimirą. Jis

MM*

LAWRENCE, MASS:

Arba rąžydami

gražiųjų mūsų liaudies dai
nų, taul Jų išmokyjumei ir 
savąjį jaunimą, būtinai įsi
gyk DAINŲ KNYGELĘ:

šoki, grupė ir šv. 
Petro pur. So. Barte? 
ne choras* vudorau-

nas pratęsiamas iki rugpN 
31 d. Žemėlapį ir prie įH pt 
tą vardyną norima tetetatt 
šiais metais. Visi vietovari 
bus kirčiuoti. ■ '

— Šv. Pranciškaus parapijos 
tretininkai dalyvavo tretininkų 
konferencijoje So. Bostone Šv.

bažnyčioje

— Vladimiras dabar, aišku 
nebe tas, nes jį palikau jau ly
giai prieš 50 metų, — pareiš-

-r Daug prabėgo įvykiu pa
tuos 50 metųPrabėgo ir daug 
naujų vargų Lietuvos žmoge
liam. Tada g Vladimiro šau
kėsi į Dievą Sėtuvių tikinčiųjų 
“Pulkim ant kefią”; dabar iš 
jo šaukia naujo kankinio krau-

koks kalėjimas ar sandėlis. Iš 
mūsų kareivinių už 2 varstų 
•einantį miestą visada reikda
vo eiti į miestą pro vadinamus

• Nukrjžiuotojo Jėzaus Se
serų Kongregacija šiemet mini 
30 savo įsikūrimo sukaktį. Kon
gregacija įkurta 1924 m. vasa
rą Pennsyivanijoje, Elmhurste, 
kurbuvo <ijr pirmasis centras. 
Praėjusio karo metu centras 
perkeltas į Brocktoną. Seserys 
daugiausia dirba lietuvių para
pijų mokyklose^

Rudens šventė ir piknikas

PO tos liūdnos žinios atėjo 
ir kito — kad ir anksčiau Vla- 
dSflMie lietuvių Imta. Vienas to
kia aname mieste gyvenęs pa- 
arodė esąs kunigas A. J. Rūp
ite, kuris dabar yra Spring

kupui Reiniui, nes jie nepake
liui iš geležinkelio stoties į ka
lėjimą... - . ;

— Apie kalėjimą nedaug ką 
galiu prisiminti. Bet jis ir ta
da buvo didelis ir garsus. Į jį 
siųsdavo kalinius, ir iš kitur — 
iš Suzdalio ir net iš Maskvos.

THc 8 valandos kebo nūn New Yorko miesto.
Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (swimming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus.

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

• Lietuvių Enciklopedijos 
m tomas jau baigtas spaus
dinti ir pradedamas siuntinėti 
prenumeratoriams, šis tomas 
baigiamas Ch raide. Jame yra 
daug biografijų žymiųjų lietu
vių veikėjų (B raides) ir lie

tuviškos sodybos, palinkėję jai 
augti, stiprėti ir kuo plačiau 
.spinduliuoti.t
r' šventes proga išleistas gra
žus “Kibirkštėlių”. — stovyk
lautojų laikraštuko numeris,

• Lietuvoje, pagal vieną 
gautą laišką, praeita žiema 
buvusi labai Šalta. Daugelis nu
šalo rankas ir kojas, neturėjo 
kuo apsiauti ir iš ko pirštines 
nusimegsti. Laiške prašoma at
siųsti senų drabužių ir avaly
nės. Su išvežtais } Sibirą susi
rašinėja ir. vieni kitiems pade
da, kuo kas gali.

Nuo žalos senovės daina ; 
buvo ir tebėra neatsktefe- 
ma lietuvio palydove, ra*

Kennebunk Port, 
Me^ rugpiūčio 13-15 
d., mišias eetebraos 
J. E. Vysk. B. Kūra, 
Kinijos misionierius, 
pamokslas sakys Lie
tuvos pranciškonų

Švč. Sakramentu.
Dangiškoji Viešnia pasiliko 

pas seseris ligi liepos 9, kada

aikštėje prasidėjo šventės ant-
ATIDARYS BIBLIOTEKA ro?‘ d^,~ P™8™??’ *

rožančius ir litanija. Liepos o- . ęais atžvilgiais buvo įdomi.- {vai
tos dienos popietėje įvyko ypa- Lindeno lietuvių bendruome- ri yargu lietuviškieji pa
tingos pamaldos: rožančius, Ii- nės apylinkė spalio 24 ruošia rengimai gali ką nors panašaus 
tanija, Marijos Metų malda ir spaudos 50 metų atgavimo mi- suorganizuoti.
malda už Lietuvą. Prel. Ig, Va- nėjimą ir ta proga atidarys 
lančiūnas savo pamoksle nu
švietė Marijos užimamą vietą 
Dievo planuose dar prieš pasau
lio sutvėrimą, suminėjo gar
siąsias apsireiškimų vietoves

MARUOS 
KONGRESE

DABBINlNIšb 
680 Barinrick Avet 
Brartdy* 21, N. Y.

spalvotomis nuotraukomis. Iš 
lituanistikos minėtini dr.Jp- 
nas Grinius, Jonas Jablonskis, 
kuris pavadintas lietuvių rašo
mosios kalbos tėvu, ir Vytautas 
Jonynas. Der GrosseHerder 
kaštuoja 85 dol. Tarpininkau
jant dr. J. Januškevičiui, 213 
Fairvieiv St, Riverside, N. J., 
galima įsigyti ir pigiau, mo
kant 3 dol. kas jnėnesį.

nešėja, vargo lengvintąja. I 
lietuvišką damą mūsų toro- T 
tiai te sesės, mūsų žBosmo j" 
A.-** . - -r -U   -VP  ■  ------- ■ - ~ 1ruses sukrovė savo valgus, 
džiaugsmus, atsiminimus te 
svajones... Lietuvis dainavo, _
dainuoja te dainuos, Inte $s 
bebūtų. Kad nepamtešhgnei

prasidėjo ir piknikas. Per gar- kompozitorių. Visos jos nesu-
Liepos 4 keliaujanti Nekak buvo išvežta į šv. Pranciškaus siakalbius grojo lietuviška mu- dėtingos ir paprastos, kad

čiausios Marijos širdies statu- parapiją Minersville, Pa. Ap- zika, palapinėse, salėse ir aikš
te buvo atgabenta į šv. Kari- lankymo dienomis visos seserys tėse vyko žaidimai, laimėjimai,
miero seserų Juozapo-Marijos maldavo ‘Marijos, kad užtartų Tuo pačiu metu svečiai apžiūrė-
vflą. Giedodamos Sveika Mari- pas savo Sūnų' dvasios reika- jo baigiamą statyti koplyčią.
ja seserys pasitiko statulą ties luose, o ypatingai prašyta, kad Po pietų, suvažiavo dar dau- ~ Šią vasarą pas savo te- mauskis ir kun. M. Jotka 22 lie- 
klevų alėja ir procesijoje, vad. kuo greičiau išlaisvintų bran- giau svečių, ypač kunigų iš vi- vėlius Lawrence, Mass., ato- pos buvo nuvykę j Methuen 
kapelionui dr. M. Ražaičiui, giąją tėvų žemę — Lietuvą. sų aplinkinių parapijų. stogavo tėvai marijonai. Tėvas vietovę, netoli Lawrence, ir
atlydėta j gražiai išpuoštą kop- S. M. R. > Ketvirtą valandą vienoje p- Kranch ' Kranceviėius) iš ten vadinamoje “Palangoje"
tyčią. Čia kun. dr. M. Ražaitis --------------------‘------------------------ aikštėje prasidėjo šventės ant- Ciicago, Uvas J Janėius, at- praleido dieną tyrame orė.

vykęs iš Romos ir tėvas J. 
Pauliukonis —marijonų semi
narijos rektorius Hinsdale, I1L

— Kun. Albinas Janiūnas, Petro parapijos 
prel. Pr. Juro asistentas, su- rugpiūčio 1 d.

nėjimą ir ta proga atidarys " grįžo iš atostogų, kurias pra- —Lawrence tretininkai vyks
lietuvių bendruomenės bibliote- Ją atliko 100 stovyklavusių leido pas savo tėvelius. į Kennebunk Port rugpiūčio 15
ką. Apylinkės švietimo komi- mergaičių — Kun. V. Paulaustais, ku- dieną į tėvų pranciškonų ren-
sija išleis ir vietos laikraštį Pradžioje jos visos pražygia- ris buvo keletą metų prel. Pr. ' giamą trijų dienų kongresą. 
“Lindeno žinias”. Jei susidarys vo, dainuodamos stovyklos Juro asistentu, rugpiūčio pra- Autobusai jau užsakyti.
pakankamas kiekis skaitytojų, maršą. Kad jų balseliai neding- džioje persikelia į Nonvich —Nekalto Prasidėjimo sese- 

bei ragino visus atverti savo tai laikraštgjįs bus leidžiamas tų aikštėje, jau anksčiau tos vyskupiją ir eis kapeliono pa- lių vienuolyno ruoštame pikni-
širdis Dievo te mūsų Motinai., periodiškai. Laikraštėlyje be pačios dainos buvo įdainuotos reigas Nekalto Parsidejimo se- ke Putnam savo stalą turėjo ir
Pamaldos baigtos palaiminimu kolonijos ir kaimyninių koloni; į juostas, ir dabar, per garsia- sėlių globojamoje prieglaudoje seselių rėmėjos iš Lawrence.

jų žinių bus muzikos, meno, kalbius perduodamos, sudarė Thompson, Conn. Vienos vyko į pikniką autobu-
sporto, sveikatos, juokų ir po- visais gražų įspūdį. Nedingo — So. Bostono šv. Petro pa- su, kitos privačiais automobi- 
litikos skyriai. J- P- nei gana tylios dainos, —taip rafnjos klebonas kun. Pr.. Vte- Bais. V. S.

VaDey, DL Jam esam dėkingi

ŠOKO ŠIMTASpas, išlikusias jo atmintyje iš Ralfui paaukojo 300 dol.vę apie 35,000, o bolševikų lai-

PUTNAM, CONN.

Pakliuvau ten mobilizuotas į 
. caro kariuomenę 1902 — į gre

nadierių Sibiro pulką. Nuvežė

Bet argi tada reikėjo tiek ka- 
jė jimų kaip dabar.

Vladimiro mieste tekdavo

jo tada kelios bažnyčios te se
nas vienuolynas — dabar gal

mergaitės lengvai pasisavintų 
ir iš stovyklos kaip lietuvišką 
dovaną parsivežtų namo.

K. Marijošienei, tautinių šo
kių gaivintojai ir mokytojai, 
teko vadovauti visai progra
mai. Ji britaikė atskirom, dai
nom judesius ir išmokė šokių. 
Čia-ji parodė ypač daug gra
žios fantazijos. Visi šokiai ir 
judesiai buvo visai nauji. Vie- 

‘nas iš gražiausių šokių buvo 
bene “Audėjėlė”, kur, pasi
naudodama to paties šokio mo
tyvais, išvystė į sudėtingą ma
sinį šokį, šia prasme K. Mari- 
jošienė jau pagilina mūsų tau
tinius šokius, kurie šiaip jau 
besikartodami virto šablonu.

Iškilmės ir stovykla baigėsi 
vėliavcs nuleidimo, atsisveikini- 
uk kalbom. Stovyklautojų di
džioji dalis išskubėjo su savo 
tėveliais, nešdamos gražios 
draugystės ir darbo prisimini-

(Darbo šventėje —Labor Day, 
rugsėjo 5) įvyks Brocktone, 
Nukryž. Jėzaus seserų sodybo
je. Seserų rėmėjai uoliai pikni
kui ruošias. Jis paprastai su
traukia daug'lietuvių Iš visos 
N. Anglijos, šiemet, ryšium su 
seserų 30 metų sukaktimi, 
svečių laukiama labai gausiai.

• Išleidžiami Krėvės raštai. 
Liet. Rašytojų Di’augija ėmėsi 
iniciatyvos išleisti visus Vinco 
Krėvės raštus, kas sudarys a- 
pie 10-15 tomų. Techniškai 
tai įmanoma atlikti per porą 
metų Jau rūpinamasi sudaryti 
redakcinę komisiją, į kurią į- 
eitų rašytojas, literatūros 
mokslininkas ir kalbininkas. 
Reikaliu esant, bus sudarytas 
platesnis komitetas. Techninį 
raštų leidimš vykdys toji lei
dykla, su įturia susitars velio
nio palikimo paveldėtojos 
(žmona ir duktė) ir kuri turės 
laikytis Komiteto sudarytojo 
plano bei nuostatų Visų tomų 
kaina gali svyruoti tarp 40-50 
dol. Mokama bus atskiromis 
ratomis. Norintieji užsisakyti, 
prašomi rašyti Liet. Rašytojų 
Draugijos pirmininkui: B. Ba- 
breuskas, 1436 So. 50 Avė., Ci
cero, III.

• Vokiečių enciklopedijos 
“Der Grosse Herder” išėjusia
me ketvirtame tome randame 
įvairios aktualios medžiagos. 
Tomas gausiai iliustruotas net

gana plačiai pasklidę žmonės 
galėjo gerai girdėti.

Po atidarymo žodžio pasiro
dė jauniausias, vidurinės te 
vyresniosios stovyklautojos. Jos 
šoko, dainavo, atliko dainom 
pritaikytus judesius, žaidė, 
lenktyniavo. Baigta stovyklau
tojų “Spaudos maršu”.
Kiekviena nešė draudžiamųjų

auka yra tikrai labai
ga. -j

tjfi koplyčią ir kartu dalyvau
ti mergaičių stovyklos baigtu
vėse.

Jau iš vakaro susibėgę arti
mieji bendradarbiai padėjo pa
sirengti: ištaisė automobiliams 
sustoti laukus, .pastatė palapi
nes, prie didžiųjų vienuolyno 
durų padarė altorių.

Sekmadienį 11 vai. čia- ir 
prasidėjo

šventės religine programa
Miišas laikė kun. Dr. K. Ma

tulaitis, neseniai atvykęs iš 
Anglijos, pamokslą sakė kun. 
Br. Markaitis, SJ. Tuoj po pa
maldų surengta procesija prie

Visa baigta specialiai šia pro
ga parašyta kun. Br. Markai- 
čio,zS. J. daina “Grįšim”.

Programą sparengė ir jai va
dovavo K. Marijošienė, A. 
Prapuolenytė. Mažąsias sto 
vyklautojas paruošė N. Stadal- 
ninkaito, įdėdama ne tik dar
bo, bet ir meilės, tad nenuo
stabu, kad šios mažosios prie

_ _ savo mokytojos prisirišo ir mus. Skirstėsi ir kiti iš tos lie-
Fatimos statulos ir lietuviško klusniai vykdė jos nurodymus.

A. Prapuoleiiytė per visą
Pietūs vyko naujai pastaty- stovyklavimą mokė lietuviškų 

tos koplyčios salėje, kur jau dainų Parinko jas vienas iš 
gana erdvu lir patogu. Su jais senesnių laikų, kitas dabartinių

Tradicinė Nek. Pr. seserų 
Lietuvių susiartinimo šventė- 
piknikas, įvylęs liepos 25 d., 
sutraukė publikos kur kas dau
giau negu pernai.

Suvažiavo jie iš įvairių vie
tą pasidžiaugti seserų gyažia

• PhttadelpMjoje šią vasari^ 
sėkmingai vykdomas Balto vą* 
jus. Iš jų gautų aukų Baito 
centrui atsiuntė 2,250,00 
už kuriuos nupirks 30,000 svį- 
rų cukraus. Cukrus bus etai* 
čiamas Vokietijoje tikusiam 
lietuviams. Turint galvoje, .kad 
Vokietijoje cukrus yra. gata

pirmininko, pastangomis liepos 
mėn. iš federalinės valdžios 
gauta 20,000 svarų sviesto, ku- 
ris jau nugabentas į Vokietiją 
ir dalijamas lietuviams.

Marianapolte laukia Marijos /1 
dienos ?

Šiais jubiliejiniais metais, 
Marijos vardo dienoje, rugsč- 
jo 12, sekmadienį, organizuo- Cf 
jama iškilminga šventė Šiluvos 
Marijos Stebuklingosios Dievo į-g 
Motinos garbei tėvų marijonų . 
koplyčioje Marianapoly. Tą dfe< || 
ną bus meldžiamasi už Rusijos 
atsivertimą, už persekiojamą ' 
Bažnyčią, už Lietuvos te kitų 
pavergtų kraštų greitesnį iš- 
laisvinimą.

Marianapotis tikisi sulaukti C 
šią šventę daug žmonių. B 
daugelio N. Anglijos vietovių 
jau lietuviai būriuojasi vykti 
ekskursijomis. Dievo Motinos 
šventės programa rengėjų mi- . y d 
matyta įvairi ir turtinga. .

metų ir daugiau lietuvių. Ga
na. daug buvo tokių kaip aš — 
karo tarnyboje, ypačiai 10-ta- 
me Mažarusijos grenadierių 
pulke. Buvo ir civilių žmonių, 
ypačiai moterų ir merginų, tar
naujančių turtuolių šeimose.

Susitikdavome su jais sek
madieniais bažnyčioje. Taip, 
buvo ten ir katalikų bažnyčia, 

jos klebonas buvo lietuvis, 
iš Vitebsko arkivyskupijos. 
Kai jis 1903 mirė, naujai pa
skirtas klebonas buvo vėl lie
tuvis. Koki jausmai apimdavo, 
kada toli nuo tėvynės Vladi
miro bažnyčioje suskambėdavo 
visų bendrai giedamas “Pul
kim ant kelių”...

— Praleidau Vladimire 16 
mėnesių. Miestas buvo kaip sa
vas. Paskui išgrūdo mus per 
Sibirą į Mandžūriją, prie da
bartinės Korėjos sienos. Teko

Aukso Vartus — “Zolotija Vo- ten daug badauti, vargti ir kryžiaus, kalbant rožančių.
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Fordas gamina naujus ginklus

Chicago. Iii.

VASARINE MOKYKLA NORWOODE

Ar žinai, kad

11900 INDIANA AVĖ.

• -Mcutį ligi 18 amžiaus ne
buvo vartojama. Apsiėjo lig tol 
rni peiliu ir šaukštu.

Kitchen & Bathroom Fixtures 
Ali work done by Experts

lovą, kai jis naktį nesikėlęs su 
ja ginčytis; žmona kasnakt vy
rą prikeldo “vidurnakčio gin
čiu.”

1NCOME PROPERTY

• Skaičiai su nulium Ird ’o 
je laikomi nelaimingais skai
čiais. no nulius reiškia nebu
vimą.

Bro- Clevelandas iš kitų Amen- \ tonu pasidžiaugti, kad lietuviu 
buvo geresnis 

negu kitų. Tai pelno mums 
simpatijas ųr pripažinimą. 
Angliškai lietuviškus šokius 
žiūrovams vykusiai pristatė' 
Sagienė. Apskritai šiemet pro
grama tebuvo ir trumpoka, ir 
silpnoka: daugelis ^tautybių 
t e p asitenkino tik oficialiu 
sveikinimu (geriau būtų šitų 
“sveikinimų”, išvengti, nes jie 
virsta šabloųp ir tegaišina lai-

JAV oro jė^os padarė su 
Fordu sutartį, kuria Fordas į- 
sipareigoja pagaminti naujo ti
po ginklą.

Taip pat prailginta sutartis, 
pagal kurią Fordas jau yra pa
gaminęs M39 — greičiausiai 
šaudomą 20 mm automatinį pa
būklą. Sutarties pratęsimas į- 
galina Fordą ginklo gamybą 
dar labiau patobulinti.

Trečioji sutartis praplečia 
ginklų gamybos ir jų išmėgini
mo galimybes kompanijos dirb
tuvių ribose Rouge, Dearborn, 
Mich.

Fordo' pagamintieji lėktuvų 
pabūklai, vartojami sprausmi- 
nių naikintuvų F-86, Korėjos 
kare išlaikė egzaminus, nutup- 
dydami 1952 m. mažiausiai bent 
7 rusų gamybos MIG-15.

TELEPHONE.-
DEARBORN 2-6819

Šiemet tautybės galėjo pa
sirodyti ir savo tautodailės 
parodėlėmis. Deja, mūsų ren
gėjai, kuriems tai buvo paves
ta, savo parodėle nepasirūpi
no. Tada teko ją suorganizuo
ti- greitosiomis. Pastangos pa
siteisino: žiūrovai 
mūsų juostomis, audiniais, 
medžio drožiniais ir kt. ekspo
natais, kurių daugiausia gau
ta iš O. ir* Alt. Mikulskių.

viena savo įžymybe — tai vad. 
kultūriniais darželiais, ku
riuose kiekviena tautybė reiš
kiasi kuo nors savitu: garsiai
siais savo tautos žmonėmis, 
tautiniais, simboliais ir t. t. 
Kasmet taip pat įvyksta ir tra- 
dicinė kultūrinių darželių 
šventė, kurioje atskiros tauty-. 
bes rodosi su savo tautiniais 
šokiais, dainomis, drabužiais, 
papročiais ir kt. tautinės kul
tūros turtais, šiemet ši šventė 
įvyko liepos 18 d. Po oficialio
sios dalies rodėsi ukrainiečiai, 
graikai, slovėnai, vengrai ir kt. 
Jie teišsiuntė savo tautai at
stovauti po vieną kitą šokėją, 
po vieną kitą dainininką, tik 
slovėnai reprezentavosi choru. 
Mūsų pasirodė L. Sagio vado
vaujama lituanistinės mokyk
los tautinių šokių grupė,,išsi
skyrusi ir savo gausumu, in 
šokių darnumu. Abu šokiai — 
Sadutė ir Kepurinė — buvo 
palydėti gausių plojimų. Ma-

medž’.o pjaustyti. Pridirbsime 
naujų miegamųjų ir ilsimųjų, 
naujų virtuvių, kambarėlių, 
palėpėlių. Čia bus tikras “rent- 
houzas”. Tai palupsim pinigo!

Dabar jau man nieko neli
ko. karo skristi atgalios iš to 
“angeliško miesto“.

Žv. BePastogis

• Garsiausias paukštis esąs 
Amerikos vadinamas varpe'io 
vardu — jo balsas girdėti už 
5-6 kilometrų.

kiek su priemaiša angBdzmo. tik džiaugsis.
Savo klijentams lietuviams Vasaros mokyklos labai nau- 
gražiai patarnauja gimtąja tė- dingos ir kas jomis naudosis, 
vų kalba. nekuomet nesigailės. K.

John S. Būgas, Fordo pra
monės reikalų viceprezidentas, 
paskelbė šluos davinius:

Per pirmuosius 1954 m. še
šis mėnesius Fordo bendrovėje 
dirbo kas valandą vidutiniškai 
apie 132,739 darbininkų; sa
vaitėje kiekvienam teko išdirb
ti. 41.6 darbo valandas. Praėju
sį pusmetį darbininkam atly
ginti Fordas išmokėjo $334,- 
071,214. Į šią sumą įeina visų 

domėjosi dirbtuvių valanidnių darbininkų 
atlyginimas. Vidutiniškas sa
vaitinis atlyginimas vieno dar
bininko siekia apie $71,13 ar
ba metinis $3,700.

Sakau, žmonės toje Ameri- 
‘^koje plūsto^phistą, j “soutus”, 

ieškodami amžino pavasario, 
Kkodėl ir man jo nepaieškoti. Iš

vykau nei savo pačiai nieko 
apsakydamas, jr pradėjau dai- 

r rytis pastogės. Jei gerai pa- 
/ vyks, galvojau, tai parsigaben
ot shi ir ją; o jei ištiks kokia ne- 

dalia, grįšiu “nekaltas” ir sa- 
f i * kyšiu: tegu ją kur tą Ameriką, 
fs ir mane buvo “kidnapinę”; o 

7 tu, pačiute, ar ieškojai manęs 
su policija;....

^5 Taigi vieną dieną dingau ir 
feį atsiradau dideliame mieste. Jis 

gufi prie šiltų vandenų, kur vi- 
sada gėlės žydi, muzika groja, 

. žmonės būriuojasi, artistai šo- 
t ka ir vaidina... Gera, sakau, 

fe' bus čia. gyventi, tik reikia kur 
palėpę susirasti. Ką gi, pama
niau, artimiausi man draugai 

;>•- bus bene tie, kurie tik dabar 
> : pradeda kurtis. Perka jie sau 

namukus, taiso ir perstatinėja, 
veda ir skiriasi. Priims jie ir 
mane, su pačia “laikinai” išsis
kyrusį. Tokiem dažniausia vi
si gailestingi ir atlaidūs...

Nužiūrėjau vieno dipluomo* 
to teisininko palėpę garaže ir 

■ pradėjau lizdą krauti. Puiki 
vertelė! Matyti didesnė dalis to 
“angeliško miesto” ir žvaigž
dės žiba naktimis — gyvenk ir 
norėk. Jau buvau kone pusę 
lizdo susukęs, kai garažan į- 
smuko teisėjas su kažkokiais 
liudininkais ar advokatais *ir 

. . tarė: ” •
— Čia, vyrukai, bus kamba- 

\ riukas kortoms, palošti: čia į- 
rengsiu tetai kambariuką; čia 
gal kokiam viengungiui kampe
lis — reikia ir pinigo pasidary-

• Sraigė esąs lėčiausias gy
vūnas. Per sekundę ji nušliru 
žia 0,0015 metrų, arba dešimt 
minučių reikia jai vienam met
rui. Geras pėstininkas žmogvs 
per sekundę padaro 2.4 met
rus, bėgikas 5-6 metrus.

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

E. f. MAHONEY, Bmlder

GEO. HAZARD 4 SON 
50 Tears in Dusniesb 

3312 S. Halsted Street 
Phone: YArds 7-2331

kt Varžybų laimėtojams psn- KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ ŠVENTEJE 
druomenės apylinkės valdyba . . < 
paskyrė įvairių dovanų.
Kai česąavičiai parodė’lėktuvų kęs miestų išsiskiria ypačiai pasirodymas 
modelKį akrobatiką ore.

Alg. Muhotis pagamino Die
nos transparantą ir parūpino 
dekoracijas.

Programos metu trumpai 
kalbėjo apyl. valdybos pirm. 
St. Barzdukas ir vicepirm. inž. 
P. J. Žiūrys. ' Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Lietuvių Radijo Klubas, va
dovaujamas J. Stempužio, per 
savo garsintuvų sistemą teikė 
informacijas ir perdavė plokš
telių muziką bei dainas.

Dienos bufetą parengė ir ap
tarnavo ponios Pr. Bliumenta- 
lienė, L. Gailiušiene, P. Butku
vienė, B. Daukantienė, A. Juo- 
dienė, M. Jurkšienė, K. Lazdi- 
nienė, VI. Macijauskienė., O. 
Salasevičienė, T. Židonienė; 
prie baro dirbo Pr. Židonis, V. 
Degutis, G. Gudėnas, J. Saka
las, AL gemeta, Alf. Steponavi
čius, J. Rastenis. Jų visų darbo 
vaisiai taip pat buvo gražus: 
ką pagamino ir pristatė—vis
kas buvo suvalgyta ir išgerta.

Įvairiems kitiems darbams 
talkino K. Žukas, B. Gražinis, 
Kl. Karosas, J. Mikonis, VI. 
Palubinskas, J. žagarskas, D.

mėgstam keliauti paežerėn, ta
čiau neužsipilkim akių smėliu 
prieš šį. didelį uždavinį. Organi
zatoriai * mums ruošia kelius į 
lietuvišką namą, — suglaustom 
gretom ženkime visi savo pa- 
galbą nešdami, kad kuo grei- 

Rimta priežastis mjs sumomis prisidėtų prie čiau ant želmenio sužydėtų įJa-
R. Kroetz iš Milwaukee išsi- lietuvių namų statymo ar baigtuvių vainikas!

" " ------ ........... p. Natas

do sauNTU sudžiovintą knkuruzų 
(c4m) varpu. Sausros padarė ūki
ninkams daug žalos.

KUR NAMAS MŪS...
, DETROIT, MICH.

ukrainiečiai, armėnai ir kit. tu
ri savo namus, kaip mes lietu
viai — susipratusi tauta gali
me jų neturėti.

Jei kelios organizacijos ir 
klubai yra svarstę patalpų 
klausimą. Neseniai spaudoje 
matėsi žinia, kad toks jaunas

• Ą. Valaitytė, p.
Ranuiaiii^mc ir kt

Šitaip atrodo bendras ant- tautinės dvasios pakėlimo bei
. t - j.. ~ ■■ -j lietuvių Dienos vaizdas, stiprinimo. Bendruom~nė yra

žmomų. Cievelandui tai yra - Malcanaite. Re&ia dar paminėti ir valdy- 7. x • _. ; .
irikšuūngas skaičius. Malonu, \Vė6au jaunimas at&o dar F fįy ąarhis p' j Nasvyti, J. v^*ems^ .
kad atsilankė risi — senieji tų vairias spotro varžybas, ktt* ^DemušĮ V Mrtrirfi- bendrojo lietųriško reikalo su-
naujieji atžhriai. . Tuo būdu rioms vadovavo Alg. Bieis^us; labai aktyviai prisi- pratimą bei parėmimą. NūOr
Lieturių DĮęna tapo visų susi- y. ySąJažtis, E. gikšniūtė, Arv. Djenos pasisekimo. širdžiausias ačiū!
tikimo, susiartinimo ir tarpu- Barzdukas, H. Johansonas,, J. : - — -----:----------——----------- —-—_.......
savio ^bendravimo šventė. Į ją 
taip, pat atvyko nemaža ir sve
čių iš "Akrono, Pittsburgho, 
Detroito, Toledo, net iš Chica- 
gos, Amerikos rytų ir Kana
dos.

Lietuvių Dienoj Semet dau
giausia (įėmesio buvo paskirta 
mūsų jaunimui. Visų pirma jis 
atliko programą. Norėta, kad 
joje dalyvautų jaunimo ko dau
giausia. Tuo būdu keturiasde
šimt L. Sagio parengtį va
dovaujamų mergaičių . pašoko 
tris tautinius šokius: Blezdingė
lę, Kepurinę ir (pirmą kartą 
Clevelande) Sadutę. šokėjų 
grupė dėmesį traukė ne tik sa
vo skaičium, bet ir ypatingai 
geru pasirengimu. Sagys į jam 
pavestą uždavinį įdėjo daug 
savo širdies, darbo ir laiko, to
dėl ir vaisiai gražūs.

Toliau penkiasdešimt keturi 
mažieji, St. Stasienės vadovau
jami, “suvaidino” lietuvišką 
darželį (pagal A. Vienažindžio 
dainą “Kaipgi gražus gražus 
rūtelių darželis”). Lietuvaitės 
solo partiją atliko L. Kaspera- 
vičiūtė. Įvairiems programos 
darbams, be paties jaunimo, 
talkino muz. Alf. Mikulskis, 
akt. P. Maželis, Alg. Bielskus, 
V. Valaitis, E. Golšanskienė, J. 
Kliorienė, V. Kasparavičiūtė, 
Ap. šenbergienė, VI. Gylys, R.

— Čia. čia, čia, — sucirš- 
kiau viršum jų galvų, — man 
tikrai nebus nei ramybės nei 
vietos, jei jau tetą kurdins.

Nuplasnojau tada pas mo
kytoją, kuris gerus namus pir
ko ir gerai sumokėjo, čia, sa
kau, bus ir man vietos. Bet 
kur tau? Vos nutūpiau ant 
stogo, o jau girdžiu apačioje 
.kalbas:

Liepos 4 d. įvyko jau antro
ji Lietuvių D^na. surengta

. - FDLL PRICE FR<m 
81^796 to HM* 

DOtfN PAYMENT $650 to $900 
MONTHLT PAYMENT $75 to $88

.— Namą dalysiu pusiau ir 
taisysiu antrąjį aukštą — bus 
daugiau kambariukų, daugiau 
Jr šimtukų į mėnesį. Na, vy
rai, pajudinkime stogą!

Sujudinau vėl sparnus ir at
siradau pas savo pažįstamą 
dailidę. Jis kūrėsi “tikroje pi
lyje” su ąžuolinėmis grindimis 
ir lubomis,, su balkonėliais, 
bokšteliais. Na, manau, tokių 
namų jau nevers. Bet mano 

» džiūgavimą nustelbė dailidės 
žodžiais savo pačiai:

— Žinai, nebūčiau tų “pale
čių” pirkęs, jei nemokėčiau

HELP WANBED ADS. 
ASK FdR AD TAKSI

melų fep^ų rankose. Nerei- Ar n^eriau,
kalmgk gyventa budnąnpnsi. organizaeijos dėtųsi prie 
minimais nėra ko aimanuoti, , , • , . ..uv , bendn^ namų, kūnuose jiems 
kad tu namu lietuviai neišlai- , ...., _ JJ “ butų vietog SUsirmkunams irke (kalta ūkine depresija ir _ ,x. / . , _, .___ . , J ., . . .. *. -i _ posėdžiams, kur butų jaunimodar kai kas), tačiau visada ga- ,i. j • i lt- skaitykla, sporto sale, kur ga-KAD IŠMOKTŲ suktas^ lietuj kultū-

Baltimorėje buvo teisiamas ‘‘m1?16 -------- —-
wra.s kuris tris kartus be io- kad 3ie namusvy^j, -Kuns tns sarras oe jo- įsigyti. Atvykę į Detroitą, Per vasarą mes detroitiečiai 
kicr reikalo iššaukė gaisnnm- .Y j“* *, . ne ne tik sau namus ar auto-kus. tepėjui aiškmos.: Lbfflus pirko, bet labai daž-

— Aš negabu, žiūrėti į dyki- nas pirmoj vietoj, rūpinosi 
nė jaučius gaisrininkus. Jie tyrėti savą lietuvišką bažny- 
nepasipraktikuoja, o reikalui čią, savas organizacijas, savus 
esant nežino nė už ko griebtis, namus Jų daugelis ir dabar 

sako, kad mielai ir didesnė
mis sumomis prisidėtų prie

Kartą užėjau į V. Balnio 
dažų ir sienoms popiečio krau
tuvę. Nusipirkau kas reikėjo. 
Sąskaitą parašė lietuviškai. 
“Kur taip gražiai išmokot lie
tuviškai rašyti?” — paklau- Rankų darbelių vaikai laisvai 
siau. Jis su pasididžiavimu at- besimokindami dažnai savo po
sakė: “Pažįsti kun. F. Nbrbutą, linkius parodo, koks darbas 
dabartinį parapijos kleboną? jiems įdomesnis ir sekasi. Taip 
Jis mane dar mažą išmokino.” atskleidžia savo ateitį. Ką vai- 
V. Babilas jau antrosios kap- kai dabar gero išmoks, nebus 
tos lietuvis. Kalba lietuviškai jiems gyvenime našta, vėliau skyrė su žipona, nes ji padegė pirkimo.

Jau keli metai prie Detroi
to lietuvių organizacijų cent
ro buvo sudaryta “Lietuvių 
namams komisija”, kuri tyri
nėjo namams pirkti galimy
bes Dabar tą iniciatyvą per- 
ėm5 L. Bendruomenės Detroi
to Apylinkės Valdyba. Po 
daugel posėdžių bei pasitari
mų dar šį rudenį bus steigia-. 
ma akcinė bendrovė “Lithua- 

’nian H<fcne Corporation.” Jau 
ir {startai paruošti. Pradžioje 
numatoma išleisti akcijų už 
100.600* dcL, vienos akcijos 
Kama — 100 dol. Namus vai 
dys 9 direktorių, valdyba, ak
cininkų išrinkta. .

-Visi susiprato lietuviai turė
tų .prisidėti prie šių namų įsi
gijimo. Jei Detroite skaitoma 
apie ’TOjOOO Keturių {apie 2000 
dipukų), tai; užtektų Hekrie* 
nam no 10 dol. sudėti ir jau 
namai - salė būtų. -Na, suti
kim/ knd ICrprocentes domėsis 
namais Argi 100 dol. totai jau 
<fideKs rinigas/kad jo netaptų 
galkns paaukoti <SdKmlra- 
Mam titaūuL M kitos tauta

Jau nebepirmi metai vietinio Norvvoode daug rasime ant- 
klebono kun. F. Norbuto rū- rosios kartos lietuvių, kuriuos J r *
pėsčiu veikia vaikams vasarinė kun. F. Norbutas, dar būda- , 
mokykla. Kas metai vaikų mas klieriku, per vasaros ato- ~
skaičius didėja. Praeitais me- stogas vaikų vasarinėje mo- 
tais lankė 45, šiemet lanko 60 kykloje išmokino lietuviškai 
vaikų. Veikia dvi dienas savai- skaityti ir rašyti. Tie ano lai- 
tėję: antradieniais ir trečiadie- ko mokiniai tik dabar [Minai į- ' 
niais. Mokina Nukryžiuotojo vertina kiin.*F. Norbuto tada 
Jėzaus seselės iš Brocktono. dėtas pastangas. Dabar klebo- te??- Moko lietuvių kalbos, dainelių, naudamas kun. F. Norbutas ' į ;
rankdarbių ir žaidimų. Iš to jau savarankiškai organizuoja JAXE besrby, cehunMa, Mo, ro- 
pasiekiama daug naudos: vai- ir tęsia tą pačią lietuviškoje 
kai tinkamai esti užimti, pri- dvasioje vasarinę mokyklą, 
žiūrimi, pratinami klusnumo ir Auginame vaikus ir norime, 
šio to naudingo išmoksta. Turi- kad jie išaugtų mums, kitiems 
me būti dėkingi tą mokyklų ir jiems patiems geri ir nau- 
rengėjams ir mokytojams. dingt Mes nežinome, kokį a-

matą jie pasirinks. Gal prie jų 
darbo ir lietuvių kalba bus 
labai reikalinga ir kitiems jie 
tuo naudingai galės pasitar-

— Kur namas mūs? — yra 
tokia graudi daina. Ji dažnai 
nuskamba dėtroitiečio lietuvio 
širdyje. Kai reikia suruošti ko
kį minėjimą, kai.reikia vaidy
bos mėgėjams repetuoti, tauti
nių šokių grupei kojas pamik
linti, kai reikia rasti vietą de- 
koracijoms sukrauti, kai kokj ir GWno klubas turi
kuncertą kas ruošia ar susi- namų
rinkimėlį šaukia, tada visi muj^ Anksčiau girdėjosi, kad 
prisimena ir pasigenda savų tautininkai ir vyčiai apie savo 
n^m“' .... . . namus galvoja. 'Gera ir gražu
Tiesa, skelbimuose dar megs- o izacijoms turėt, savus 

tema žymėti, kad tai (vyks nors jr te.
buv. lietuvių namuose. Deja, ' Sau
tie namai jau . pora dešimčių deOTlo koncerto,



Ponas Toks nori palypėti

LETS PLAY BALU

KAIP TU MAN,TAIP AŠ TAU

LIETUVOS ARCHYVAS

J. GAPJAUS,

SUSITIKIMAS

kių šeimyninių barnių, pake
liami Į riterius ir įteikiami 
ypatingi ordinai. Išgyvenę 40 
metų gauna “didžiojoriterio” 
titulą. Ligi šiol tokių riterių 
savo imperijoje terado tik pen
kias poras, įskaitant ir save.

betojas, o dar 'esmi ir bevai
kis.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

X* XSXTXXX|
19 West Post Road

Y.

FUNEBAL HOME
M. P. KAULAS — Dizekterta 
AUS. BALTKONAS-BAUTON

Retai* Ve<£jM
r 660 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

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

NEW YORK Cm

Laidotuvių Direktorius O 
8442 JAMAICA AVĖ. Į į

(prie Forest Paricway Statau) s'/-
Woodh»vent N. Y. Į 

Suteikiam garbingas laidotuves. r 
Koplyčios nemokamai viso*. i 

miesto dalyse; veikia ventiliaci-

KĄ TUCPASIRODĖ ANGLIŠKA KNYGELE APIE 
KATALIKU BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMĄ 

LIETUVOJE

IŠNUOMOJAMOS KABINOS su visais patogumais ir 
virtuve (telpa ir dvi šeimos). Taipgi kambariai su maistų 
tik $25.00 į savaitę. Važiuoti nuo Bostono 3 keliu — 50 
mylių į kairę (EDisville viDage). Adressa:

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: preL Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale
DIEVAS IB ŽMOGUS

Parstiąx) šaknys 
jau buvo žinomos ir 
vartojamos ' kaipo 
gyduolė nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 

v\ plaučių figų,

nuo širdies nesvri- 
' kūmų, nuo sinkių

skaudėjimų po krūtine ir skrep* 
tevtaų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
reumatiškų skausnų, ir suval- 

mnkno kietų vidurių. Pri* 
siųskite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kraterį svaro 
Parstupo šaknų, O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; į Kanadą 
irgi yra $1.25.

FIFBH A VE. HOTEL 
127 BEACH 116th STREET 

R0CKAWAY BEACH, LL 

U£ut, airy rooras with private bath 

coddng, homeHke atmospbere; 900 

ft. fintai oeean. Day, Week. Seaaon. 
r TfeL BE 5-9499

SIC TRANSIT GLORIA 
BfUNDI...

Namas, kuriame gimė Adol
fas Hitleris (Braunau, Austri
joje), paverstas į smuklę. Dik
tatoriaus giminaičiam išsikė
lus gyventi Į Linzą dar prieš 
praėjusį karą, namas buvo 
nupirktas privataus asmens 
ir jis buvo mėginęs įrengti ja
me istorinę išgėrimo vietą. Už 
tokį “šventvagišką” norą tei
sėtą savininką naciai , pasodi
no už grotų, o pačiam name

37 Sberita Ava, 
BrooUyi 8, N. Y. 
TeL APpJeg»te7-7ū83

NOBWOOD INN
AVON-BY-THE-SEA, N. J. 

A Family Favorite at the Shore. 
Famous for excellent meals. Modified 
Amer. Ptan. Oeean Bathing direetly 
from your room. Reasonable Kates. 

Near Churches. Free Parking.
Phone: PR 6-9621

J. L. PRYOR, Owner

kam nori ant laiptų užsikarti, 
kur sprendžiamos vaikų prob- 
lemos ir tiesiamos tautai atei
ties gairės?

— Tai pasakė, kaip botagu 
pliaukštelėjo, — juokėsi Toks, 
— nuo trečio laipto tautai at
eitį nuties’— Tartum laiptai 
būtų tik suvaikiams stovėti. O 
ką turėtų daryti bevaikiai, jei 
jiems tektų tais laiptais praei
ti? — klausė paraudęs Toks.

— Paprastas dalykas, — 
aiškino kalbėtojas, — eini ir 
tiek.

— Tai kaip praeisi, jei tam-

dramos vaidinimą šį vakarą 
Vienas tau, kitas tavo drau
gui, jei tu bent vieną draugą 
šioj žemėj dar turi.” Churchi- 
lis susimetė greit atsakyti: 
“Tenka apgailėti, kad šį vaka
rą nei mano draugas nei aš 
negalime ateiti. Tai padarysi
me kitą vakarą, jei iš viso at
siras bent vienas, kuris tavo 
dramą dar norėti} statyti”

128 E. 86th STREET
Virš Lerington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Garantuotai taisoma televiziją kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių autoniatai 

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

Darbas stiiefcsmas prityrusio techniko, pripažinto

SIH/K, vertė M. Mižfrime iš- 
leido antra laida Terra, 290 
jw> k»hw 3,164)1

AKtata Grėdus — TEOP1-

_ Prieš porą meti} miręs didy
sis anglų dramaturgas Ber
naiti Shaw pasiuntė W. Chur- 
chiliui laiškutį tokio turinio: 
“Sitmčiu du bilietus į mano

KESW1CK — ASTORIA 
207 3rd Ave^ Asbury Park, N. J. 
BlocktoOcean. PhonePR5-1715 
Europ. Plan $18. With dėtieious 

meals $40 up, single. ..
Near Churches. Booklet. , 
A. D. MeTigbe, Owner

OĮD0L CHRISTI, leidžia AL- 
RK Kunigų Vienybė, liepos 
mėn., 2-13 nr., redaguoja kun. 
V. ftimSelis, MIC., 104 psL 

UETUVA, Politikos žurna
las, balandžio - birželio mėn., 
nr. 6. Redaguoja J. Audėnas, 
Dr. Br. Nemickas, V. Vaitie
kūnas. Turinyje: S. Sužiedėlis
— Lietuvos Lenkijos santykiai; 
Suvalkų sutartis; T. Daukantas
— Sienų skiriamieji pažymiai; 
V. Vaitiekūnas — Sovietinis 
genocidas; A. Merkelis—Spau- Ct 

da kovoje dėl laisvės; T. 
Trumpa — Jungtinės Valsty
bės ir Rusija; apžvalgos, doku
mentai, knygos.

Kun. J. A. Karalius—JAU
NUOMENES AUKLSJIMAS, 
išleido autorius, 52 psl., kaina 
25 cent. '

KAS YBA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI BCH ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

OROCERYJSTORE
Rent $85 — Lease up to 5 years, 
$1200 plūs Stock, Storage Room, 
Fully equippecL —

509 E. 13 St,N. Y. C.
RE 2-S4S5

SUSTOJO PUSIAUKELY
i Alfredas, vyrukas iš Katani- 

jos miesto, Italijoj, negalėjo 
atsilaikyti pagundai ir iš par
duotuvės lango nukniaukė po
rą guminių batų. Užsimovė jis 
batus čia pat ir patenkintas 
keliavo, bet už kelių žingsnių 
policijos buvo sučiuptas. Ligi 
tardymo padėjo jį į tamsią 
vietą Jis ten betupėdamas 
sumanė sunaikinti vagystės 

Jei jau esi bevaikis, tai įrodymą Nerasdamas kitos 
galimybės, nutarė batus su
valgyti. Vieną batą greit su
kirto, bet, kandęs į kitą, pasi
juto sotus nuo pirmojo. Taip, 
nieko nepešęs, buvo rastas ir 
kaltas ir nealkanas.

NEDELSDAMAS JSIGYK 
Žymiai papigintus Tėvų E*ranc£konų lacBnkts:

OeDdalą N. Y. Flesh Meadovs, Flushing
13649 Rooaevrit Avenue 219-17 Jamaica Avenue

FkBhfog, N. Y. Queens VIRpge, N. Y.
6848 Forai Avenue 176 Rockaway Avenue

8CH0LES BAKING, be.
V. Lukas-Vedėjas

Mt tata l
TeL EVergreen 4-8803

UetuvHte duot* — gertandb 
duot*. Mes kepume daooM, 
nto* ir pynpdSns pmpJ ’dit 
afcont. Tortai, ypatingai pįtįM 
veatartn*, krUdtyncM* h M*

Ponas Toks nuslimpino į tė
vų neeilinį susirinkimą laisvo 
klausytojo teisėmis. Gausios 
šeimos tėvas, pasilipęs ant tre
čio laipto dėstė iš peties, kad 
vaikai ir jų reikalai niekad ne
buvo tėvynei taip svarbūs, kaip 
šiandien.

— Atleisk, — tarė ponas 
Toks. — Ar galiu palypėti ligi 
trečio laipto ir aš?

Gerai nenugirdęs kalbėtojas 
pasiinformavo tradiciniu “ką ”

— Palypėti, —. pakartojo 
Toks, ir dar pirštu parodė kur.

— Lipti čia, — nustebo kal
bėtojas. Ar nematai, kad čia aš 

, __ _  jau užsilipęs?
turėjo būti Įrengta “Hitlerio _ Va<Jinasi laiptų tik 
šventovė”. Tuo rūpinosi per gah stovėti? _ paklau- sta stovi?
karą dingęs, Martynas Bor- sejoToks.
man, dešinioji Hitlerio ranka. .— — atsakė kalbėtojas, dau visą reikalą, — aiškinosi
Dabar teismo sprendimu^ na- — bet jei tamsta nori čia užsi- kalbėtojas, — tai galiu nulipti 
mas gražintas pirkėjo sunui, tik žinok, kad dėl tautos gerovės.

tadtir.kaftą’ dienos - K, o kas kalbą sakys, jei
mą jame rimčiai, turėsi sakyti. tamsta nulipsi? —teiravosi po-

. — Tamstai galvoj atsileidę nas Toks, 
ar idėjos kitokios? — širdijos

sta nežinai,—rėkė perpykęs po
nas Toks. — Mes manom taip 
pat ,kad tamsta neturi jokio 
noro dirbti, o tik trukdai bran
gų laiką sau ir kitiems. Su
diev! Sū tokiu aš nestosiu ant 
to paties laipto.

Stephen Bredes Jr. 
ADVOKATAI



LDS Centro Valdybos

Genovaite Votodkevičienė
iš Brooklyno su savo šuneliu 

kelias savaites svečiavosi pas 
savo broli So. Bostone. Anks
čiau ji čia gyvenoj Jos vyras 
yra jūrininkas.,

Nauja moderniška koplyčia šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios Ir I kitus miestus.
Brfcale bokite: Tek TR M4M

Pakelė į prelatus
Šv. Tėvas per Bostono ar- 

kivysk. Richard J.Cushing lie
pos 29 d. 10 Bostono arkivys
kupijos kunigų pakėlė prela
tais; astuoniems iš jų suteik
tas Rt. Rev. titulas.

Išvyko prie^audon
Ilgametis šv. Petro par. za

kristijonas Vincentas Gruzins- 
kas liepos 20 d. išvyko j Bos
tono miesto prieglaudą Long 
Lsland saloje.

į J. Kapočius,
Liet. Enciklopedijos leidėjas, 

perka Amerikos Legiono St. 
Dariaus posto patalpas, esan
čias C ir Athens gatvių kampe. 
Naujoje vietoje perkels spaus
tuvę ir Enciklopedijos redakci-

Begte Gtnskyte,
gyvendama Bayonnėje ir 

dirbdama šešias dienas per sa
vaitę Kearny, N. J., vakarais 
Bayonnėje baigė vidurinę mo
kyklą.

CAMBRIDGE„ MASS

Stata vytj VYTAUTĄ KULT AVIMŲ ir 

vyr. skautę GIEDRE TERCIJONAITę ir 

vyr. skaute AGNE KUNDROTAITE 

ir ALGI REVĘNTA.

Parapijos pikniko fondan po 
$5 aukojo B. Pocienė, M. Nor- 
butas, B. Ribokienė, Perednai, 
Radžrukynai, Virbickas, J. 
Raudehūnas, P. Kapčienė, Sau- 
gavkSai ir vienas nežinomas

Konsekruos vyskupą
Bostono arkivyskupo pagel- 

bininku paskirtas prel. Jero- 
miah F. Minihan bus konsek
ruojamas rugsėjo 8 d. švento 
Kryžiaus katedroje. Bostone, 
Apeigas atliks Bostono arki- 
vysk. Richard J. Cushing, 
Worcester vysk. John J. 
Wright ir Raleigh, North Ca- 
rolina, vysk. Vineent S. Wa- 
ters. ~

James Canavan,
Boston Post dienraščio re

dakcijos narys aplankė lietu
viu suruoštą gespoc^p parodą 
ir labai domėjosi.* "^Pasiskolino 

karkurias fotografijas ir žadė
jo įdėti į laikraščio sekmadie
ninį priedą.

Petras ir Irena Nava- 
zelskiai

neseniai susižeidė automobi
lio nelaimėje. Jie neseniai atsi
kėlė iš Kanados čia gyventi. 
Nelaimė įvyko bevažiuojant 
Kanadon savo likusio turto pa
siimti.

Mirusieji
Liepos 16 d. iš šv. Petro 

bažnyčios palaidota Agota 
Venckiene, 78 m. amžiaus. Ve
lionė gyveno 187 Bowen St., 

jų lietuviai spalio 3 d. John Nuliūdime paliko dukterį ir du 
Hancock salėje rengia didelį sūnus. Palaidota N. Kalvarijos 

kapinėse.

SIA1SMETA1S PASKUTINIS |

UEHJVIV LAISVLS PARKE, l.l tVDEN. N. J 
įvyks rugsėjo-September 5.

Brooklyniečiy patogumui autobusas eis nuo 
Apreiškimo parapijos bažnyčios.

T.TĄT —j. Vaznonis, Westfield, 
J. Žukas, Cambridge, C. Kavo
lis, Dorchester, Mrs. A. Jukne
vičienė, Stoughton, K. Jankū
nas, Watertown.

$1.00: . '
MIŠRŪS CONN. MIESTE

LIAI — J. Brugis, Mrs. M. 
Wosilius, Waterbury, Mrs. M. 
Bush, Hartford, Pr. Leven- 
dauskas, Naugatuck, V. Šmul
kštys, Waterbury.

$1.00:
PITTSBURG, PA____ Wm.

Layman, Mrs. A. Kukučionis, 
A. Palūpis. -

$1.00:
MIŠRIOS VALSTIJOS — J. 

Kužas, P. Ambrasas, Cleve- 
land, Ohio., Mrs. . N. Pesara- 
vich, Detroit, Mich., Mrs. A. 
ScrobeI, Chicago, DL, A Be
pirštis, Baltimore, Md, V. 
Stepšys, Sudbury, Canada.

$0.50:

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas

Pirm. Vincas J. Kudirka

pethe; jo tėv8tt gyvena New 
Philadelphijoje. Cbtoradeyra 
laba! mirta lietuvių. Tame pa
čiame Boebto mieste dar dari 
buojati žymus maspethietis 
preL Juozas Varnaitis. Kun. X ieško Jono Kietos paveldėtojų. 
J. TomaBonis papasakoja, kaip 
jis važiuoja kartais šimtą my
lių, kad galėtų lietuviškai pašk 
katoūti. Jis kalba laisvai ir tai
syklingai lietuviškai.

Pakrikštyta
Liepos 11 d. šv. Petro baž

nyčioje pakrikštytas Henriko ir 
Stanislavos Travisų sūnus Ro
berto vardu. Tėvai gyvena 117 
Florida St., Dorchester, Mass.

Liepos 18 d. šv. Petro baž
nyčioje pakrikštytas Jurgio ir 
Oios Aukštikalnių sūnus Ri
chardo ir Jurgio vardais. Tė
vai gyvena 139 Orton Marot- 
ta Way, So. Boston.

t Pasitarimas koncerto 
reikalu

Bostono ir apylinkės parapi-

Sugrįžo iš kariuomenės
Liepos 24 d. iš. kariuomenės 

apmokymo stovyklos sugrįžo 
kp. kun. Jonas žuromskis, Jo
nas Danielius, Petras Gedimin- 
skas, Robertas Tamulis ir Ste
ponas Rusteika. Visi jie pri
klauso Massachusetts Yankee 
divizijai. Stovykloje kiekvienas 
išbuvo po dvi savaites.

VAITKUS 
FUNEEA L HOME 

197 Webater Avtnue 
Cambridge, Mara. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

daug kas iš mūsiškių dalyvau
ti. šiais metais ten vyks Ma
rijos kongresas nuo rugpjūčio 
13 Bgi 15 d.

J. Jakutis iš Medford, 
Mass., drauge su C. CuDinane 
ir R. Casey, savo automobiliu 
aplankė Chicagą, Ctoorado 
valstybę ir kitos vietoves. Ke
lionė gerai pasisekė ir sugrįžo 
patenkinti. -

ją sudaro A. Malinauskaitė, P. 
Lužeckas ir V. Janeliūnas. 
Rugp. 22 nutarta rengti pikni
ką. Rūpinasi pirm. P. Janiūnas, 
padedamas komisijos. Organi
zacijos prašomos tą dieną ne
daryti kitų parengtinų.

A. Skyrių pardavė savo na
mą P. Nemeikščiui ir išsikėlė 
gyventi į Brocktoną. Gaila ne
tekus gero paraptošo ir uolaus 

darbotojo.
A. Rudaitis atostogas leidžia 

pas savo žentą* A. Pasteiį jo 
vasarnamy. j K. Morkūnienė mirė ir po

Tėvų pranciškoną organi- gedulingų Mišių buvo palaido- 
zuojamoje Lietuvių Dienoje ta. Karšt. Pate.

su keturiais kambariais prie 

gero kelio. Yra vanduo, gazas 

ir dideli tvartai (barnia). Aš 

laikau vištas ir karves, parduo

du sūrius .turiu daug pirkėjų 

(kostumerių). Prie namų yra 

14 akrų žemės, netoli miestelis. 
Parduodu dėl to, kad mano sū
nus nusikelia kitur ir pasiima 

pas save tėvus. Kaina nedidele 

— 10,500 dol. Kas norėtų pirk
ti, prašomas rašyti žemiau nu
rodytu adresu arba atvažiuoti 
pasižiūrėti. Mano adresas: 
Frauk Kroopiesus, 950 Sum- 
mer St, Stoughton, Mass.

Lietuvių skautų stovyklai, 
kuri įvyks rugpjūčio 28 —• 

rugsėjo 6 dienomis, Maimomet, 
Mass.. (apie 10 mylių nuo 
Plymouth), vadovaus: A. Ba
nevičius (Boston) — virši
ninkas; kun. Pakalniškis 
(New York) — dvasios vado
vas; D. Barmutė (Boston) — 
skaučių vadovė; V. Pileika 
(Hartford) — skautų vadovas; 
R. Kezys (New York) — skau
tų vyčių vadovas.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su visais patogumais, prieina
ma kaina. Teirautis telef. UL 
8-7821, arba kreiptis nuo 6 
vai vak. adresu: 103 So. 4th 
SU Brooklyne.

REIKALINGA VIRfiJA 

sotesnio amžiaus moteris (40- 
65 m.) pranciškonų vienuolyne 
Kennebunk Port. Maine. Pri
imama ir panašaus amžiaus 
vedusių^ pora. Atlyginimas pa
gal susitarimą. Kreiptis sku
biai šiuo adresu: Franefecan 
Monastery, Kennebunk Port,

Jis yra atvykęs Amerikon iš 
Uetuvos, Vadoklių kaimo, ži- 
noma, kad jis turėjo seserį pa
varde Ifiktorija Klebonas. Jd 
jūs ką žinote arba esate miru
sio Jono Kietos giminaičiai, jū
sų pačių naudai esate prašomi 
kreiptis į mus:

Sonkin & (Hassamn, Attorneys 
at Law, 16 Sįring St, Hast- 
ings-oa-Hudson, New York.

jo MKieoeaų

MAGDALENAI MONTVILIENEI, 
myfimajai žmonai ir mainytei mirus, nuoširdžią 
užuojautą retSKia

tlau bųvopraneftai^adJ-^S 

(Lietuvių Darbininkų. 
gos). Seimas šiais ihetas įvyks 
spalio mėn. 23 ir 24 
Petro lietuvių parąptiojeįžsiSo. 
Boston, Mass. « /-fe

Kviečiame LDSapekr^Bto^ ir 

kuopas išrinkti atstovusf^o- 

gaminti pasiūlymus organizaci
jos gerovei.

LDS apskričiai gaH išrinkti 
po du atstovus. Kiekviena kuo
pa gali išrinkti ir įgalioti po 
vieną atstovą. Kuopos, .kurios 
turi daugiąu kaip 10’ narių, 
gali išrinkti 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 gali 
dalyvauti seime be įgaliojuhų.

Pilnateisiąis organizacijos 
nariai yra Garbės nariai, moką 
mokesnius nariai arba vienas 
iš mokančio mokesnius nario, 
šeimos naryst Tačiau šeimos 

nariai turi būti įsirašę į LDS 
orgainzaciją. ,

Skautų laužas 
šeštadienį, rugp. 7 d., 6 vai. 

New Yorko skautai ir .skautės 
rengia savo lauželį, į kurį taip 
pat kviečiami skautų bičiuliai 
Laužas įvyks Forest Parke 
(važiuoti BMT Jamaica Line, 
išlipti Woodhaven Blvd. stoty
je, iš kur tiksli vieta bus nu
rodyta).

Giedrės Tercijonaites * 

ir Vytauto Kulpavičiaus 
jungtuvės įvyko Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje praėjusį 
šeštadienį, liepos 31 d. Jungtu
vių apeigas atliko kun. J: Pa
kalniškis. Vaišės tą pačią dieną 
buvo Povilanskienės svetainėje, 
dalyvaujant tėvam, giminėm ir 
gausiam būriui pažįstamų.

pranciškonų spaustuvės Hno- 
tipistas -raidžių rinkėjas, drie
ki savaičių atostogas praleidžia 
besrvėsindamas New Yorko a- 
pylinkėse.

Pratins Judras, Darbininko 
redaktorius, dviem savaitėm 
išvyko atostogų į Kennebunk 
Port, Me.

' Akadratdkai skautai
ir skautės liepos 29 d. susi

laukė mielos viešnios ASS pir- 
mininkėą vyr. sktn. Dr. M. 
Budrienės, kuri padarė prane
šimą bendroje junjorų, senjorų 
ir filisterių sueigoje, o taip pat 
pasiinformavo apie akademikų- 
Idų veiklą New Yorke. Sueigo
je dalyvavo keturiolika na
rių.

Nariai moka kas met, J 50 
centų į LDS Centrą ir 50 cen
tų kuopai. Tik Garbes nariai 
gali ir nemokėdami mokesnių 
naudotis visomis LDS organiza
cijos privilegijomis ir teisėmis. 
Nariai, neįmokėję 50 centų 
Centrui per 3 mėnesius, su
spenduojami; neįmokėję per 6 
mėnesius lieka išbraukti iš or
ganizacijos. Tačiau, nariai be
darbiai ar ligoniai, neturį iš ko 
užsimokėti, kuopos valdybai 
paliudijus, gali būti atleisti nuo 
mokesnių.

Pranas X. Kneižys, Nauja LDS konstitucija bai-
šį pavasarį baigęs Bostono giama spausdinti. Kaip tik bus 

kolegiją, ruošiasi stoti į Ame- atspausdinta, ją išsiuntinėsime- 
rikos laivyną. Pranas yra A. nariams nemokamai.
Kneižio. radijo valandos vedė- Rnyga dr K

JO, sūnūs. širvaičio, darbininkui”

taip pat jau spaudoje. Tikimės 
ją prieš Seimą išsiuntinėti na
riams nemokamai.

<j>ąrbnunkui paremti aukojo:
$5.00:
J. Janikevičius, Feilding, N. 

Zelandis.
$4.00:
J. Ocikas,.St. Albans, N. Y., 
švedas, Woodhaven, N. Y.,

M. Venis, So. Boston, Mass.
$8^0:
Mrs. O. Sijavičienė, Mrs. M. 

Bukauskas, G. Steinis.
$2.00:
MIŠRŪS VALSTIJŲ MIES

TELIAI — Mis. J. Paulauskie
nė, Maspeth, N. Y., S. Ališaus
kas, Westfield, Mass., P. Eme- 
rick, Bridgewater, Mass., G. 
D e m entavičius, Pittsburgh, 
Pa., Mrs. M. Vilčikienė, Cleve- 
land, Ohio., Mrs. M. Šimkus, 
Detroit, Mich., J. Černius, 
flint, Mich., Mrs. V. Savickas, 
Los Angeles, Calif.

$L50.* ' Stepšys, Sudbury, Canada. koncertą, kurio pelnas skiria- .
K. Morris, K. čeplinskas, $0.50: mas Bostono arkivyskupo lab- Liepos 29 d. iš šv. Petro baž- __ .J

Rmnkivn N v MIŠRŪS MIESTELIAI — B. , . J,. v - nv?nns nalaidota Jovai- nyčipje moterystes sakramentą
Etockus, J. Šalkauskis. Brook- ’L°n“rt0 Tadas Al^udraviaus Prašome kuopu valdybų tuo-

BROOKLYN, N. Y. - Mrs. lyn, N. Y., P. Mmbauskas, ~ ** ,uras’ gyveno 7 Pacific St NuHūdtae ,Ceslava1 ?.dlaUS^'m±' SUSS±^'
B. Adomaitienė, V. Stasiūnas, Watertmry, Conn., P. Virine- Jonas žuromskis u Wffliam Kastantą, sūnų at,late. rmkti atstojus u- užsmAepmu
K. Bagdonas. kas. Pittsfield, Mass. Gorskia - liepos 30 d. turėjo dukterį ir „odu^. palaidota ^kramaitą sutekę ta. prof. nenų sąrate jnaff

$LOO: Nuoširdžiai dėkingi ^pasitarimą šv. Petro par. kle- N. Kalvarijos kapinėse. Stasys Yla._____________________ Crafrm, 50 Cottage St., Nor-
MIŠRŪS NEW YORK MIES- Tėvai Pranciškonai botojoje. * WOOdf *****

TELIA! — Mrs. M. Aleksan
dravičius, Amsterdam, J. Pi- 
liauskas, Bayside, N. Y., K.
šaulys, Rochester, M. P. Kaz
lauskas, Amsterdam, P. Sinke- Uet Kat. klubo susirinki- 
vičius, Hemstėad, N. Y., Mrs. įvykusiąme liepos 18, J.
K. Skužinskas, Bellinore, L. I. Sakalauskas išrinktas fin. sek-

$L00: _________ rotorium, direktoriais — V.
MIŠRŪS NEVY JERSEY Janeliūnas, A. Ambrozaitienė ir 

MIESTELIAI — K. Baltrušai- B Jakutis. ''Kontrolės komisi- 
tis, P. Kaspariūnas, Elizabeth, 
Mrs. L. Dambrauskienė, Lin- 
den, Miss K. Amastauskaitė, 
Bayonne.

$L0fc
* SO. BOSTON, MASS.—

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių E-
butas su visais patogumais K Paukš

to prieinama kaina. Kreiptis: ^ys, J. Petrauskas, Mrs. 
Mr. Jonas Kereminas, 85-84 WHnas» J- Grigalus.

87 St., Woodhaven 21, L. L,
N Y MIŠRŪS MASS. MIESTE-


