
McCARTHY BYLA BE TELEVIZIJOS IR RADIJO

rytuose

AR MASKVA PALAUŠ PRANCŪZIJĄ ANTRU KARTU?

O VAKARAI?

priima su nuoširdžiu pasitenki
nimu, nes preL Ignas Altevf- 
čfars yra tarp lietuvių popūtis- 
rus kaip veBJus patriotas lie
tuvis ir tauras parapijas ga
nytojas.

"B. m. VUL 2 bkvidu6jamos 
Alrv. “Pažangos” B-vės (tau* 
lininiai, Red.) tarnautojai su- 
rit taikęnutarė įstoti profesinėn

no, kad ji painiojama su kita 
to paties vardo ir pavardės 
moterim. Tada buvo vėl priim
ta. McCarthy dabar buvo ap
kaltintas neatsargiai pasielgęs 
su ta moterim. _ Dabar vėl ji 
atleista, bet jau pačios armijos 
iniciatyva. Taigi vėl sudaromas 
įspūdis, lyg McCarthy nebuvo 
visai be pagrindo.

resso pakėlime į aukštesnį tar
nybinį laipsnį yra prisidėję a- 
pie 30 aukštųjų karininkų, pra
dedant nuo generolų. Taigi 
McCarthy triukšmas turėjęs 
pagrindo.

GYVENTOJAI SUKILO 
PRIEŠ POLICIJA 

Vokietijoje, Bremerhavene

K.un. Ig. Albavičius 
pakeltas į prelatus

Kunigas Ignas Albavičim, 
Cicero šv. Antano parapijos 
Irirbnnaa, liepos 1 dienos raštu 
popiežiaus Pijaus MI buvo pa^ 
keltas X prelatus.

tyvinį Europos saugumų”, ir 
tokiu būdu sukliudytų Vokie
tijos apginklavimų ir įsijungi
mą ;T vakarus.

Vakarai į šį kabliukų tuo 
tarpu nekimba. O savo ruožtu 
jie sustiprino vakarų apsaugos 
linijų naujais žygiais: Britų 
santykiai* išlyginami su Egip
tu: su Persija; Prancūzija iy- 
gina santykius su Tunistu 
Graikija. Jugoslavija, Turkija 
sutarė bendrai gintis nuo bol
ševikų.

Ženevoje užteko Mototąvo 
kalbos, kad nugriautų Prancū
zijos vyriausybę. Dabar beife- 
kad sekti, ar Maskvos vtežpa- 
čtal yėl bus tiek galingi, kad 
Prancūziją parklupdytų ir pro-

• Londone paimtam iš Len
kijos laivo jūrininkui A. Klimo- 
vičhn suteiktas azyhs. Kom. 
Lenkija pareiškė protestų.

Maskva rugpiūčio 6 paskel
bė, kad praplėsdama kovo 25 
paskelbtą suverenumų rytų 
Vokietijai, ji panaikina karinės 
valdžios potvarkius. Visa politi
nė, ūkinė, kultūrinė valdžia 
perleidžiama rytų Vokietijos 
vyriausybei. Tačiau pažymi, 
kad savo kariuomenės Maskva 
iš Vokietijos neatitrauks.

Šaltasis karas dabar vėl su- ateis ir persekios tikėjimų, ktp 
stoja prie Vokietijos. Maskva ris dabar turi laisvę sovietuos 
viską daro, kad Vokietiją ne- se... Bet tuo kabliuku katali- 
utrafizuotą, L y. kad Vokietija kų neapgavo.
liktų neginkluota ir svetimos 
kariuomenės iš jos būtų ati
trauktos. -

Jei to nepasieks, tai Maskva 
6us patenkinta, jei bent piEks 
ilgiau tokia padėtis krip dabar. 
Maskva žino: kol Vokietija yra 
neginkluota, visos kalbose apie 
Europos pajėgumą pasiprii Sin
ti bolševizmui, yra gražus bur
bulas.

Už tat visas propagandos h* 
diplomatijos mašinas Maskva 
paleido, kad sukliudytų euro
pinio saugumo bendruomenę, 
•kurioj? Vokietija galėtų turėti 
pusę milijono kariuomenes ir 
ta kariuomenė būtų Vakarų 
pusėje.

Sutartis europinio saugumo 
bendruomenę steigti tarp šešių mitinguose kalbėtojai pristato- 
valstybių pasirašyta jau 1952 mi kaip "pastoriai". Jie kur- 
viduryjė; keturios, valstybės 
patvirtino, Italija pasižadėjo.

Rytų Vokietijos vyriausybė tewohl per Amerikos komisa- 
nustebino Ameriką, rugpiūčio . rų Connant išreiškė preziden- 
6 priimdama Amerikos prezi-^ tui Eisenheworiui padėką, o 
dento dovanas nukentėju- , 4ar prieš savaitę tos dovanos 
šiem nuo potvynio rytų Vo^buvo atmestos, ir kom. spauda 
fejerijoje. Mm. pirm. Otto Gro- rašė, kad su jomis Amerika 

■ i------—— norinti įgabenti savo agentus į
rytų Vokietijų. '

Spėjama, - kad komunistai 
savo taktiką pakeitė dėl dviejų 
priežasčių. Viena, jie prisimi
nė, kad pereitų metų draudi
mas priimti Amerikos dovanas 
išaugo įj'duonos karų”, kurį 
komunistai pralaimėjo. Apie 
650,000 žmonių iš rytų Vokie
tijos ėjo atsiimti sau paketė
lių, nors ir visaip buvp komu
nistų kliudomi. Komunistai ne
norėjo dabar panašaus karo.

Gen. E. Partridge, Amen*, 
kes aviacijos viršininkas toL 
rytuose, rusų, kinų ir šiaurės 
korėjiečių lėktuvų bendrai pri
skaito apie 7500.

Maskva tikėjo, kad propa
ganda išgąsdins parlamento 
atstovus. MRP buvo vieninte
lė, kuri aiškiai ir nesvyruoda
ma stojo už bendruomenę. Savi
valdybių rinkimuose ji betgi 
balsų skaičių tik padidino. Va

rai kaip "pastoriai". Jie kur- dinas, nuo jos rinkikai nenusi- 
sto klausytojų baimę, kad. su grę*6. Tada įšdrųsino ir so- 

i — taip.
Maskvai buvo nelauktas da

lykas, kad min. pirm. Mendes- 
France dabar pranešė- Amen- 

_______ _  , ______ kai, jog rugpiūčio mėn. jis 
įdomūs tie Maskvos įsakytų Ūkiškais kraštais Italija, Belgi- pateiks parlamentui svarstyti 

komunistų propagandiniai triu- ja, Luloemburgu, ir Prancūzi- tvirtinimų, 
kai Prancūzijoje. jos lafctafaB būsiąs palaidotas Suprant

Mėgino šukėm katalikų ma- “kterikatizmo" bangose, esą skubintam w
sės gandais, kad-atgis radai, “popiežiaus pavyti” anie trys ferenciją, kuri priimtų "kotak- Bktų neginkluota.

mėn. . .
Skaičius asmenų, kurie dau

giau kaip 15 savaičių buvo be vyriausybė nusprendė nusavin- 
darbo.metų pradžioje buvo a- ti ir nugriauti eilę gyvenamų 
pie 1 milijonas, birželio mėn. namų. Jų vietoje numatyta sta- 
apie 850,000. Liepos mėn. sa- tyti namus Amerikos kariuo- 
vaitinis darbo valandų skąi- menės reikalam už 7 mil dol. 
čius vidutiniškai buvo 39,4, Gyventojai, remiami uosto dar- 
truputį mažesnis kaip birželio bininkųl pasipriešino ir polici- 
mėn. Dėl .to ir uždarbio vidur- jai neleido griauti. Įtempimas 
kis mažesnis 76 centais. Sa- nebaigtas, nors burmistras pa- 
vaitinio uždarbio vidurkis lie- žadėjo duoti gyventojam -kitus 
pos mėn. buvo $70.92. butus.

Prez. Eisenhųvreris išleido 
atsšaukimų į gubernatorius, 
kad sudarytu atskirose valsty
bėse komitetus-palengvinti i- 
migracijai tremtinių, kurie ga
lėtų įvažiuoti į Ameriką pagal 
1953 metų įstatymą.

Pagal tą įstatymą gali įva
žiuoti 214.000. Bet prieš duo
dant vizas, reikia, kad kiekvie
nas imigrantas turėtų garanti
jų. jog Jis turės darbą ir pas
togę Amerikoje. Tokių ga
rantijų, kaip praneša Baltieji 
Rūmai, yra jau gauta 14,000. 
Jos esančios parūpintos dau
giausia privačių labdaros or< 
ganizacijų dėka.

Kongrcsmanas Celler, dem.

pareiškė, kad prezidento ska
tinimas nieko nepagelbės,, kdf 
1953 metų imigracijos įstaty
mas nebus atpalaiduotas nuo 
įvairių kliūčių, kurias daro 
valstybės departamento parei
gūnas Scott McLeod. Jis ma
tąs “po kiekviena Ieva subver- 
šyvų elementų” ir lig šiol telš- 
davė tik 7000 vizų, bet !i’ 
tų teįvažiavo į Ameriką tik ' 
2200 DP. Kongreėmanas pa
sisakė prieš tokį delsimų ir pa
reiškė. kad jis pasiūlys McLeod 
atleisti ir įstatymų suliberalin-

Ir antras pabėgo
Berlyne išmovė pas bolševi

kus ir kitas vakarų Vokietijos 
saugumo agentas Kari Alb- 
recht Tiemann, Johno bendra
darbis. Jis išsinešęs svarbių 
informacijų. k

Vokietijoje susijaudinimas, 
kancleris Adenaueris, nutrau
kęs atostogas, per radijų rami
no gyventojus. Vokietijos val
džia prašė vakarinius sąjungi
ninkus daryti žygių, kad 'John 
būtų grąžintas, dėl to ji ir lai
kosi tvirtinimo, jog John bu
vęs pagrobtas. Bet rytų Vokie
tija jau paskelbė John azylį.

vp britų ‘ kandidatas į saugu
mo viršininkus, ir Vokietijos 6 
siūlyti kandidatai buvo ątmęs-

Europos bendruomene įsigalės ciaBstai pasakyti
TA viena Prancūzija delsia. Į “juodieji reakcionieriai” — 
jų jr nukreiptos Maskvos viltys šchumanas, Adenaueris, de 
ir pastangos. Gaaperi; esą sutartis’ įstums

* Prancūziją j sąjungų su kata-

Sovietinėje “Darbo Lietuvo- 
je” 1940 rugpiūčio 3>

“Ministerių taryba nutarė 
Povilui Žadeikiui, buv. pasiun
tiniui Amerikos Jungtinėse 
Valstybės®, ir-.Broniui-Kaziui 
Balučiui^ buv. pasiuųtiniui Di
džiojoje Britanijoje, atimti Lie
tuvos pilietybę, uždrausti vi
sam laikui įvažiuoti Lietuvon, 
o jų turtų konfiskuoti.”

Ignas Albavičius gimė 1890 
m. liepos 29 Lazdijuose. Gim
nazijoje mokėsi Novorosijske, 
Rusijoje, kunigų seminarijų iš
ėjo Seinuose ir kunigu įšven
tintas 1912. Paskui dar mokė
si Romoje Gregorianume. Prieš 
pat karų atvyko į Ameriką ir 
jau nębęgalėjo grįžti. Nuo tada 
visą laikų gyvena Chicagoje 
bei Cicerof

Savo parapijoje uoliai palai
kydamas ir remdamas lietu
viškų dvasių, preL, Albavačius 
ir už parapijos ribų plačiai da
lyvauja lietuviškame gyvenime. 
Nuo 1924-30 ALRK Federaci
jos -pirmininkas, paskui įvai
riose kitose valdybos pareigo
se; nuo 1940 Katalikų Spaudos 
Draugijos pirmininkas; nuo 
1942 Alto narys, Alto Chica- 
gos skyrtaus pirmininkas ir 
kitesę pareigose; 1943-50 Bal- 
fo (Mrektorius; Jiųo 1952 Atei
tininkų šelpimo Fondo Chica- 
gos sfc. pirmininkas; Vyčių 
Clačagos skyriaus dvasios va
das ir garbės narys.

LEIDŽIA KOMUNISTINTI 
VAIKUS

Tada komunistų vadų Duc- 
los ir Thorez akys nukrypo ki
tur. Išplatino proklamaciją, ku
rioje dėstė, kad Prancūzija- ne
teks nepriklausomybės, Vokie
tija pareikalaus Elzaso ir Lo
taringijos, Sudėtų krašto ir Si
lezijos, jei tik bus patvirtinta 
bendruomenės sutartis. įdo
miausia betgi 26 po to prokla
macija parašai. Dalis jų pir
mininkai vietinių komunistinių 
organizacijų, užmaskuotų ne
kaltais vardais; kita dalis de 
gaullistų .tūzai; trečia dalis 
žydiškai skambančios pavar
dės, vadinas, naujas “liaudies 
frontas.”

Komunistai ėjo ir į protes
tantus. Jų suorganizuotuose

Senato komisijai, kuri svar
sto McCarthy bylų, pirminin
kauja šen. Arthur V. Watkins. 
Komisija sutarė apklausinėji
mo neleisti nei per televiziją nei 
per radijų. McCarthy galės 
duoti savo paaiškinimus.

KEISTAS LAIŠKAS
Nuotaika McCarthy nėra pa

lanki. Jo naudai bstgi naujai 
prašneko arapjos sekretoriaus 
Stevėns laiškas, kuris buvo ko
misijai įteiktas jo bylos su Mc
Carthy metu. Tada laiškas ne
buvo atplėštas,, komisijos pir
mininkui paaiškinus, kad jis ne- 
priklausojirie bylos. Perduotas

Jo veHd, jautė visos lietu. n?°!^^J,0sJ0n7£s r* 
viško gyvenimo sritys. Lietu- McCarthy, dabar bu-

vo oficialiai atidarytas, ir iš jo vos vyriausybes uz nuopelnus “ _ , . . „
tautai buvo apdovanotas Gedi- tad Komunisto Pe-
mino ordinu

Prieš sovietus 
drauge

Graikija, Jugoslavija, Turki
ja rugpiūčio 7 susitarė bendrai 
ginti sienas nuo bolševikų už
puolimo.

Turkija ir Graikija yra Na- 
to nariai, Jugoslavija — ne. Po 
šios sutarties; jei Nato tektų 
kariauti su bolševikais, tai Ju
goslavija taip pat įsijungtų.

Ramiajame vandenyne, kaip 
pareiškė adm. W. Callaghan, 
Amerikos laivyno Ramiajame 
vandenyne viršininkas, sovie
tai turi apie 90 povandeninių 
laivų. “Tai rimtas pavojus A- 
merikos jūrų keliam.” 

Viso Rusija turinti 375 
Maskva nori Vokietiją neutralizuoti • Jos agentą propaganda '“reakcionieriai" nukarsią -“va- !WV' mažiausia 25%

P~C“>ie • - ±SEL■’ŽUSŠ&JZ** ^ia’priSTr laU
frontas stiprėja. gąsdinimas buvo skelbiamas is K

pėreitų metii liberalų kongrese 
ištrasboUrge). * 

Tųkiais baubais komunistai 
siekia.dviejų dalykų: klausyto
jam sudaryti įspūdį, kad europ. 
bendruomenė gresia tikėjimui, 
kad su ja ateina antisemitiz
mas, kad išduodamos laisvės 
kovos ir t.t O iš .kitos pusės Londone, aiškinama, kad 
sudaryti įspūdį, kad taip prieš vakarų Vokietijai' 
1>endruomenę pasisako visi — mas bus grąžintas spalių mėn. 
ir protestantai, ir žydai, ir de Ligi to laiko Prancūzija bus 
gaullistai. -Tai sąmoningas jau vienaip ar kitaip pasasa- 
klaidinimas, nes daugelis ir siusi dėl 
protestantų žurnalistų ir tokie 
žydai kaip buvęs min. pirm. 
Mayeris , Rotschildas aiškiai 
galvoja europiškai.

ATLEISTA — PRIIMTA — 
ATLEISTA *

Nuotaikų McCarthy naudai 
taiso ir kitas atsitikimas —su 
JfeMoss, ^jos tarnautoj3. PARYTI SU KELNĖM 

«•«*»« iuntafai -Sovfetu 
kaip ^komunistę; ji dėl to buvo , , „ , ......................... . T. .. .... Prekyba skundžiasi, kad nn-atleista iš tarnybos. Ji išaiški- , . .. ..__ ___________ ______________ koje negalima gauti pačių rei

kalingiausių daiktų: sagų, sku
tamojo muilo ir^ peiliukų, dir
žam sagtehii adatų, gumos 

Kom. Vokietija surengė va- petnešom ir-kojinių raikščiam, 
karų Vokietijos vaikam nemo- šukų, segtukų. Fabrikas, kuris 
karnas vasarojimo stovyklas, pasižadėjo per metus paga- 
Jau išgabenta iš vakarų Vokie- minti 60 mil. metrų guminio 
tijos 12.000 vaikų* Komuniste- audinio, tepadarė tik 1 nfil. Ir 
nė valdžia, versdama badauti ,kaiP dabar kelsi gamybą, kad 
rytų Voiketijos vaikus, rodo Vyram krinta kelnės, o mote- 
‘gerą širdį” vakariečiam, kad rim kojinės. . 
propagandų varytų per 4-18 
met ų vaikus. Ir vakarų Vokie- 
tijos valdžia tai leidžia.

Prezidentas į gubernatorius dėl imigra
cijos; kongresmanas siūlo taisyt įstatymą 

Antra, paskutiniu laiku sovie
tai nori kalbėtis apie Europos 
kolektyvinį saugumą ir varo 
už jį propagandų. Bet kokis į- 
tempimas dėl duonos tam jų 
tikslui būtų nenaudingas.

Pereitais metais Amerika 
buvo skyrusi pagalbos už 15 
mil., dabar už 4 mil.

------------ Uždarbis mažesnis
AMERIKOS MOTERK MO- Prekybos ir darto departa- 

KO GERŲ PAPROČIŲ mentai* rugpiučio 6 paskelbė,
Vokietijoje amerikietėm tar- kad bedarbių skaičius liepos 

nautojom išloštas įsakymas. liko bey^ kaip
viešumoje nesirodyti su pus- birželio. Bet dirbančiųjų skai- 
nuogiais pečiais, trumpom ple- šiemet yra 972,000 mažes- 
žo kelnaitėm po miestų bėgio- njg pereitų metų tų patį 
ti, nedeinonstruoti publikai, 
kaip jos susuka plaukus, kaip 
tai daroma kokiame Brookly- 
ne. Jos turi laikytis padorių 
pĮEųiročių. - Moterys * pakėlė 
triukšmų. Bet pulk. Jotai Diltey 
Jjqvo neperkalbamas Jr mote
rys neteko “Ąmerikos gyveni
mo stUjaus** laisvės.

Papildomai įsakymas praplė
stas visai Europai ir liečia apie 
60.000 šeimų.

B
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KITI DAR TIK NORI TURĖTI!
Taip, FORDAS PRALENKIA 1954 KIEKVIENĄ GER£ AUTOMOBILĮ!

Respublikonų “senoji gvardija” 
vis dar nesuvaldoma • O jau- 
nepatenkinii neveikiamu 

nieji respublikonai

ganizavo mokyklas, spaudą, 
veržęsi į mokslą; kiti pasidarė 
verslininkais, sugebančiais pa
sipildyti liesąsias UNRRos ar 
paskui IRO porcijas.

Atsidūrę emigracijoje jie vi
si išliko tos pačios “vitalinės 
ryžties” kupini ir savo darbrn- 
gumu bei ryžtingumu paken
čiamai įsikūrė. Bet ir čia jie li
ko dvejopi.

Vieni

Fordo naujas 130 - a. j! Y-btock V-8 yra vieninte
lis V-8 pigiųjų auto srityje. Ir mažos trinties Bra- 
dimas bei tvirta gamyba jj padaro pa£iux npoder- 
niausiu Sos rūšies industrijoj.

Fuerstenvaldene mus išlaipi
na. Pirmą sykį einam be sar
gybos. Naujame lageryje mus 
paskirsto į rytų* ir vakarų Ber
lyną. Tą pat dieną popiet gau
nu paleidimo raštą, bffietą j 
Berlyną ir 5 ostmarkes.

Buvo 1954 sausio 21.

niuje sušalus. Rankų iš vatinių 
pirštinių ir D-galvck ištraukti.

Vienų rytą pranešė, kad ry
tojaus dieną išvyksta naujas 
etapas. Jame esanč:os ir mes. 
Negalim tikėtu Manome, mus 
išgabens tik į kitą lagerį.

Esame viso 17 moterų, ku
rias kitą rytą neišvarė į dar
bą. Mus pėsčias išvedė į kitą 
moterų lagerį. Diena buvo gra
ži, nes ją puošė viltis, kuri ne
leido mums pavargti. Naujam 
lagery mus palaiko dar dvi die
nas. Į čia atgabena moteris dar 
iš abiejų lagerių, kurie dirba 
prie plytų. Viso* mūsų 35 mo
ters. v

Kai mus sukrovė į du sunk- 
vežikiinius, priėjo trys karinin
kai, ir vienas iš jų iš popierio 
pradėjo skaityti: ‘ “Vykdant 
repatriaciją, jūs grąžinamos j 
tėvynę. Mes Balome joms ge
ro kelio. Jūs vykstate b? kari
nes sargybos. Vagonai nebus 
užrakinti”

Pažvelgiau į Ilsę, kuri šalia 
manęs sėdėjo. Ašaros sprau
džiasi ir man. Ar gal ine šiais 
žodžiais tikėti? Norėčiau tikė
ti, bet bijau nusivilti: jau tiek 
mums visko ttovo žadėję.

iMrplaiĮ^svk} žodžiai. ''Manei ~ „-y-
'pfrmas bailus klausimas buvo:
“Kmč»per lageris?” “Tai Bis
-:m mti ‘V*- — - -f-'" . pCTTuKZIiBSIS lUgviiO, 111Tra&r“ KBOB

tųjų lageris” buvo atsakymas. 
Ir pridėjo:
“Netrukus mes visi važiuojam

Visur ir visada politinės 
grupės yra panašios į upės van
denis: upė ta pati, bet jau van
duo joje kitas; keičiasi grupė
se žmonės, keičiasi jų šali
ninkai bei jų skaičius.

Žurnalas “Life” ir naujai pa
sirodžiusi Louis Harris knyga 
“Ar respublikonai turi daugu
mą?” parodo šiek tiek, kas 
dedasi dabar Ameriką valdan
čios respublikonų partijos vidu-

vartų šūktelėjo iš fegerio su- 
sijfeutfinusios mergaitės, kad 
rytoj vienas etapas keliauja na-

ilsio išsižada vaikams lietuviš
kai šviesti. Organizacijų tveikė- 
jai, nanulęidž:ą rankų prieš 
masės abejingumą.” Toliau 
chorų dalyviai, laikraščių pil
kieji korespondentai, spaudos 
platintojai, visi t;e kultūros 
darbininkai, kurie ir nerasda
mi paramos, neatsisako nuo 
kūrybos.

Antri

Enrop. liet bendruomenių suvažiavimas
Liepos 9-11 įvyko Paryžiuje padarė paaštreję ir suvažfcivi- 

PLB Europos kraštų atstovų me išryškėję nesutarimai tarp 
suvažiavimas. Dalyvayo šių 
kraštų pirmininkai: Prancūzijos 
— O. Bačkienė, Britanijos —M. 
Bajcrinas, Italijos — V. Bal

čiūnas. Švedijos — J. Pajaujis, 
Šveicarijos ^A. Paulaitis, Vo
kietijos — P. Zunde. Švedai: 
Vliko pirm, pareigas einąs Dr. 
P. Karvelis, mm. S. Lozorai
tis ir mm. S. A. Bačkis.

Suvažiavusieji išklausė P.
Karvelio ir S. A. Bačkio pra
nešimus apie esamą politinį pa
dėtį ir iš to išplaukiančius mū
sų uždavinius. Neigiamą įspūdį

“ ; / ? gono išlipti. t^ais
kalbėtis. Jaučiame laisvę artB- 

vaūriaB, jant 
atėjbpear 

motiną. Ji buvo tik poros mė
nesių, Irai ją iš motinos atėmė. 
Odabarjijau šešerių metų.

mo. Numinėjo eti$ pavardžių. *' '■"-7."" namo.” Pagal rusų paprotį plaukai jai
Laukiam, ar nebus ten B ku- net valyti noras. Duona kiše- to® patalpino • vyrų lagerio; trumpai nukirpti. Ant kojyčių 
rios mūsų. niuje sušalus, Rankų iš vadinių namely, kuris buvo apKc tas vailokai, kazoko kelnaitės —

tvora ir pastatyta sargyba. Čia . niekas nepasakys, kad čia mer- 
praleidau ir 1953 kalėdas. gaitė. Ji kalba puikiai rusiš- 

Po trijų savaičių atgabeno kai, ir tik dabar turės pradėti

Pažymėtinai įdomus jaunimo 
ir senimo klausimas r.spubli- 
konų partijoje. Young Bepub- 
Sean Club vicepirmininkas 
Charles Sherover, apie 30 metų 
turtingo biznieriaus sūnus, pa
reiškė, kad jte tebeturįs jauni-i 
mo pasitikėjimą. Bent jo jau- jok ir po jos.

Idcooas.
Taigi prieš 1954 rinkimus 

respublikonai neturi tekios pa
stovios visai patikimos dau
gumos.

Esą rinkimų metu spauda 
buvo maždaug 80G .respubli
konų pusėje . Dabar nuo ^ų kai 
kas pasitraukė. Kai maždaug 
prieš metus vietiniuose rinki
muose Kalifornijoje, New Jer- 
sey ir kt. demokratų kandida
tai laimėjo, G.O.P. (Grand Old 
Party) vadas atvirai pasakė: 
“Mes tarime sunkumų”.

Tų sunkumų ženklai parti
jos viduje buvo jau respubli
konų Stevens ir McCarthy su
sikirtimas. paskui respublikono 
Flander kalbos prieš McCar
thy, dabar vėl respublikonų

Pavergtoj Lietuvoj
• Populiariausiais šūkis" tvo- 

iose ir ant sienų; “Visų šalių 
proletarai, vienykitės prieš ko
munistus.”

• Sunku rasti Lietuvoje pas
tatą, kur s turėtų durų kabliu
ką. Viešo naudojimosi namuose 
durų langų, išviečių kabliukai 
bematant dingsta. Tai enanti 
brangi prekė. Taip pat'simku 
gauti tokių prekių kaip sam- 
č:ai. puodai, dubeniai, laiškam 
popisris ir vokai..

• Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas paruošė “Lie
tuvių tautosakos rinktinę”. Bet Suvažiavime dalyvavo Anie
ji suredaguota bolševikiškai, rikes Baiso atstovas J. Stonys 
kaip matyt B suskirstymo: ir peruoM transliacijas iš suva- 
tautosaka iki spalio revotiuci- Žtevtino į*kražtą. (HPLU.

Dažnai pasiskundžiama nau
jųjų ateivių abejingumu orga
nizacijom ar šiaip Kultūriniam 
darbui. \Tie nusisKundimai yra 
nei teisingi nei neteisingi, nes 
esama ir tokių ft* kitokių nau
jųjų ateivių. Negalima visus ly
giai vertinti. Tai grąžte paro
do Juozas Alaušais žurnalo 
“AIDŲ” Nr. 6, nušviesdamas 
naujųjų ateivių dvasią. - 
' Buvo — rašo jis — Lietuvo
je tokių, kurie bolševikam at
einant, “sąmoningai apsispren
dė likti, iš anksto žinodami, kas Vieni — “Yra tikrų idea- 
jų laukia pasilikus. Tąi tie listų, gyvenančių savajai tau-
didvyriai kovotojai, kuriem tai, nors ir svetur esančių. Jais 
mirtis atrodė garbingiausiu remiasi lietuviškoji veikla, 
keliu, negu tikrojo kovos lauko Mokytojai, savo šeštad’enio po- 
palikimas.” Liko ir tokių, ku
rie baiminosi nežinomybės pa
bėgus, kaip lygiai ir pasilikus. 
Pabėgo tie, kurie nepabijojo 
nežinomybės ir ryžosi leistis į 
ją, genami mirties baimės ir 
turėdami pakankamai “vitali
nės ryžties”, arba noro ir ener
gijos gyventi.

Tremtyje lageriuose tie “vi
talinės ryžties”, pabėgėliai ne
si te nk: no laukimu. Vieni jų or- oportunistų, kurie savo asm?-

Ball-Joint Lingynes ’
Ė&H-joint priekio lingynės svarbiausias 20 
metu aihi išvystymas geresniam važiavimo! ir 
patogumui. Iš piginta anto tik Fordas tai turi.

derkindu”. Ir visa eilė tų jau
nųjų respublikonų jau arba už
ima postus ir arba ruošias) atei
čiai.

Minėtas Sherover tvirtina, 
kad demokratai daugiau vargo 
turį su “senąja gvardija”; y- 
pačiai didžiuosiuose miestuose 
demokratų partija esanti la
biau persenusi nei respubliko
nai. O Harris savo minėtoje 
knygoje tiesiog tvirtina, kad 
su 1952 vięa, kas nauja, stojo 
respublikonų pusėje; visa, kas 
sena, kovojo už demokratus.

rc^eftfikonę “senoji gvardija” 
sunkiai duodasi prezidento 

lenkiama.
Ji esanti provinciškai nusi

teikusi ir ginanti savo “nepri- 
klausomybę". Prezidentas per
dai^ jai ir nepataikavęs. Ne? 
pakvietęs jos į Baltuosius Rū
mus ir nepakankamai jai pa
dėkojęs už atliktus žygius.

Harris savo knygoje pastebi, 
kad 1952 rinkimuose susibloš
kė į. opoziciją prisš demokra
tus, valdžiusius dvTdeSmtį me
tų, masės vidutinio luomo, ai
rių ir vokiečių kilimo ameriko
nai, katalikai, moterys, farme- 
riai. Tai vis daugiausri neor
ganizuotos grupės, kurios išne
šė Eisenhcnverį į priekį. Tuo 
tarpu Rooseveltas daugiau rė
mėsi organizuota darbininkija, 
miesto ,v:dutiniu luomu ir ki
tais. kuriuos traukė labiausiai 
ūkiniai interesai.
Ehrnhow?ris buvo paremtas 
mases, kurioje gal tHc kas tre
čias ketvirtas btno respnb-

VKko ir diplomatų dėl mūsų at
stovo Bonnoje skyrimo. Buvo 
pareikšta, kad tokie reiškmiai 
atšaldo bendruomenę ne tik 
nuo 'Lietuvos vadavimo, bet ir 
šiaip nuo bet kokio Hetuviško 
darbo h- buvo pareikštas pa
geidavimas, kad via nesusipra
timai tarp Vfiko ir diplomatų 
būtų galimai greičiau Bkviduo- 
ti savo tarpe, neieškant sveti
mų tesėjų.

Taip rūpesčių, kurie atsi
spindėjo rezoliucijoje, nutaria 
ieškoti lėšų “Europos Lietuvio” 
nuostoliam padengti; praplėsti 
gimnaziją Vokietijoje, kad ją 
galėtų lankyti ir kitų kraštų 
lietuvių vaikai; išrinktas gen. 
sekretorium ir toliau P. Zun
de -.skatino L. laikymo tarny
bą baigti PLB organizavimą ir 
artimiausiu laiku sušaukti vi
suotinį lietuvių seimą; konsta
tavo Europos lietuvių sudarų 
ir gyvą veikimą; įsipareigojo 
remti Vilką ir diptomatus, bet 
pageidavo, kacŲ jų veikla san
tykiuose su svetimom valsty
bėm'būtų darni ir vieninga; 
pageidavo taip pat, kad jie la
biau palaikytų ryšį su išeiviais 
Betuviate ir jų reikalus parem-

ninės gerovės vardan išsijun
gia iš lietuviškos bendruome
nės. Gydytojai, kurių visas lie
tuviškasis veikimas baigiasi da
vimu rekliaminių skelbunų lie
tuviškiems laikraščiams ■ me
džioti pacientams. Inžinieriai, 
kurie lietuviškąją ^eudą pa
keičia tik savo specialybės li
teratūra. Naujieji, dėstytojai 
kolegijose ar universitetuose, 
kurie leidžiasi garbinami, bet 
nesileidžia priprašomi bent ko
kį, straipsnį duoti lietuviškajai 
spaudai ar enciklopedijai. In
teligentai, kurie didžiuojasi su
gebą geriau įsikurti (suprask: 
nutautėti), negu paj^ė ssnieji 
bemoksliai ateiviai... Pagaliau 
tokie tėvai, kaip ana agrono
mų pora, kuri savo vienturei 
dukrelei nerado poros dolerių 
nupirkti šeštadieninės mokyk
los reikalui lietuvišką 'knygą, 
turėję šimtus dolerių naujiems 
baldams.”

Treti — ‘daug daugiau betgi 
tų, kurie ieško .kompromiso 
tarp idealistinės pareigos ir 

yra ir tokių opoitmuštines pagundos... At-

Vėl praėjo vasara, kuri čia 
trunka porą savaičių. Vėl buvo 
išdalyti vatinukai ir vailokai., 
Vėl rengiamės ilgai žiauriai 
žiemai. O nauji transportai iš 
Vokietijos ėjo į čia ir tokiu 
metu. Mus vistiek išlaikys Bd 
pavasario. J .

Vėl <Brtm taadroje prie 
gdezfaąkeBo.

Darbas labai sunkus. Ledi
nis vėjas turi visą laisvę. Jokio 
namuko, jokios ugnies susišilti, 
jokios net išvietės. Viskas ply
name lauke. Nuo šalčid praeina

Po vienuolikes dienų nepertrau
kiamos kelionės

sustojom netei Vorošilov-
Tačiau Harrž po įvairiu an- grado. Mus iškrovė ir nuvedė į 

ketų pastebi, tąg©. pat, kaĄda- lagerį. Prie lagerio vartų links- 
HšTtų, kurie štojb 1952 Ei- mai mus pasveikino vokiški 
senhowerį, dabar nuo jo pasi- —————-------------;     
traukė.
JaonfaR» lauke iš Jo energingo

Dangos-stogo stilius
Fordo dangos UIBus paataiūa InAatrijo* virMnea. 
Jo pirmaujanti ttvaisda pralenkia Uandien ir bus 
žavėtina per metu metus. -

nimo, kuris susitelkęs “jaunųjų 
respublikonų klube” Nėw Yor- 
ke. Pusantro tūkstančio “jau
nųjų respublikonų klubas” pa
žadinęs

sąjūdi už Etseahowerr. >
Jie savoriaiku pasisakė prieš 

j Taftą. Naujesniais laikais la
bai griežtai pasisakė prieš 
Brickerio įstatymo projektą; 
taip pat prieš McCarthy.

Jaunųjų respublikonų klu
bas vadinasi G.O.P. “West- 
pcint”. Jei iš garsiosios karo 
akademijos kyla eilė garsių 
generolų, tai iš šio klubo turi 
išeiti garsių politikų. Prie klu
bo priklauso tarp kitko guber
natorius Dewey, teisingumo 
sekreterius Brovvnell. Jo nariai 
taip pat esą Dalies ir atstovas 
Londone Aldrich. Jaunesnių 
klubo narių esą atsakingose 
vietose. Dulks pavaduotojas 
yra O’Connor, Brovvnelio pava
duotojas Metzner, 
sekretoriaus pavaduotojas yra kus klausimas: “O į kurgi 
Perkins, kuris laikomas “vun- M

lyderio Knovvlando nesutari
mas su Baltaisiais Rūmais dėl 
Indokinijos politikos.

“Life” mano, kad šitų nesu
tarimų priežastis esanti ta, 
kad

Didžiausia pardavimo verte
Vartotu auto pardavimu statatikos parodo, kad paskuti* 
niu Fordo modeliu aiito. juos parduodant, -gražina dides
nę savo pradines kainos dali, negu kitos rūSies auto.

aiškaus atsiribojimo nuo 
Tafto, paskui aiškaus nuo Mc
Carthy. To pat buvo laukę tie 
demokratai, kurie iš respubF- 
konų balsavimo metu perbėgo 
pas respublikonus.

Esąs gana stiprus “šalki 
sveikatos nuo”, bet palikęs visai neaiš-



ŽINIOS Iš OKUPUOTOS LIETUVOS

ėtas, Romos Rytų Universiteto 
profesorius. Dafis tos apžval
gos buvo spausdinta Vatikano 
oficialiame laikraštyje “Osser- 
vatore Romano” (kovo 31).

liau negu Vakarai. Anon pusėn ir kitų kraštų samdytiem 
agentam sunkiau koją įkelti ir ką nors sumedžioti. Todėl kai iš 
bolševikų rankų pasprunka jų pašų agentas, yra jau stambi žu-

“km prieš vetigiją yra vie- 
bk it pagrindinių mrtatettes 
fflaaafiįpa oitevMu Proletarų 
partįja laikosi tvirtai ateizmo 
pozicijose. H savo sekėjų rei
kalauja ne tiktai išsižadėti re
ligijas, bet dar aktyviau stoti j 
kovą so ja”.

Kitiem mulkinamos akys, 
kad Sovietų Sąjungoje yra re
ligijos laisvė tik dėl to, kad tai 
yra kovos taktikos dalykas. To
je pat enciklopedijoje IT tome 
aiškiai pasakyta:

“riksmingas karas prieš Die
vą, skelbiamas karštų anar
chistų (vadinasi, kurie kom
partijos linijos nesilaiko), ne 
padeda, o Mindo slstematiškai

'Abu paminėti popiežiai ko
munistų nekenčiami dėl ta kad 
Pijus XI savo enciklikose pas
merkė komunizmą kaip ir na
cizmą, o dabartinis Pijus XII 
komunistus ekskomunikavo.

“Didžioji Sovietų Enciklope
dija”, valstybės leidžiama ir 
kontroliuojama, yra sunkte 
persunkta nepaykanta religi
jai. Jei kada kas iš jos išrinktų 
ir surašytų vienon vieton “En
ciklopediją nesąmonių”, būtų 
pats įdomiausias juokų veika
las pasaulyje. Jis liudytų, ko
kiam tamsiam ir išprotėjusiam 
pasaulyje gyveno tie “moksli
ninkai” kurie rašė tą sovietinę 
enciklopediją, čia pakaks nuro
dyti tik tai, kad ir “Didžioji 
Enciklopedija” nepalieka reli
gijai laisvės. 1950 metų UI to
me rašoma:

to pravers, trumpei peržvelgti galvota, ie*ta kovoti '«• tftš- 
pačių sovietų išteistą antireH- jtam B pagrindą**
ginę literatūrą, kurios apžval- . Negi reikia dar aiškiah pa

sakyti, kad komunizmas negali 
ir neduoda religijai jokios lais
vės, nes-jis nusistatęs tikėjimą 
“rauti iš pagrindų.”

propagandą prieš tikėjimą, o 
dar iškėlė .* pirmutines parei
gas. Esamoje padėtyje mes ga
lime išrauti paskutinius religi
jos likučius.”

Taigi, “išrauti.’. Na, ir rau- 
jama, žudant kunigus ir už- 
darinėjant bažnyčias, persekio
jant tikinčiuosius ir tremiant 
juos į Sibirą. Tokia yra ta “tik
roji tikėjimo laisvė” Sovietų 
Rusijoje, kurios įsakymų įsiki
bę laikosi komunistai visam 
pasaulyje. Jie yra tik dūdos 
bolševikinio barabano Maskvo
je. M. 8.

— Turiu rankose komunistų 
jaunimo programą, — rašo 
prof. S. Tyškevičius, — išleistą 
dar 1936 metais su Kremliaus 
aprobata ir pakartotą 1946 me
tais (700.000 egz. tiražo). Toje 
programoje trečiame puslapyje

esu. Negalėjau. Sužinojau la
bai greitai. Žinios skrenda la
bai greitai iš vienos vietos į ki
tą. Gal greičiau negu jūs ma
note. Palikau sergantį vaiką ir 
atėjau. Jūs stebitės, sužinoję

• Saulės užtemimo stebėti mas paduotas. Negelbsti jokie 
Lietuvoje bolševikai neleido tėvų protestai.

Kadangi tvirčiausiai prieš an- 
tireUginę komunistų propagan-. 
dą ir tikėjimo persekiojimą lai
kosi Katalikų'Bažnyčia, tai ji 
daugiausia puolama, o ap;e po
piežių prirašoma visokiausių 
nesąmonių, faktų iškraipymų ir 
kvailų prasimanymų.

Popiežių ėdiku yra Schei- 
mannas, aktyviausias “Karin
gųjų ateistų sąjūdžio” Sovietų 
Sąjungoje vadas. Jo “moksli
nes” brošiūras leidžia pati SS
SR Mokslų Akademija — auk
ščiausiai mokslo įstaiga dabar
tinėje Rusijoje. 1948 metais ji 
išleido to Scheimanno neva stu
diją “Vatikanas taip dviejų 
pasaulinių karų”. Kiek tas vei
kalas “moksliškas”, parodo to
kia paties autoriaus galvose
na. Jis rašo:

Baltasis karas,sakytumri, pavirto teniso aikšte, kurioje svie- 
as. per tinklą vienon arba antron pusėn. Tik šiuo 
atstoja geležinė tvora, o per ją laksto nebe sviedi
mai. Skraidė jie per tą užtvarą ir anksčiau, tiktai 

be triukšmo. Šiemet Vakarai ir Rytai keičiasi agentais su __
tri&šmuir spalvom. Kas atbėga šion pusėn, pabaigta; kas nu- rašoma: 
kurite anon, visiškai paraudonija. Ar tie bėgliai į Rytus nebuvo 
ir anksčiau raudoni? Norėdami į tą klausimą atsakyti, pažiūrė
kime, kas gi darosi?

“rusų komunistę jaunimas 
privalo kovoti su tinginiavimu, 
religijos prietarų likučiais ir 
stoka draugiškumo santykiuo
se su mergaitėm.”

Taigi, kova su religija į- 
rašyta į pačią jaunimo prog
ramą; vadinama tai “religijos 
prietarų likučiais”, kad už
dengtų faktą, jog jaunimas ne 
tiek kovoja su religija, kiek vis 
labiau jos ieško. Sovietam tai 
sudaro rūpesčio ir dėl to valsty
binėm lėšom leidžiama ir polici
nėm priemonėm platinama an
tireliginė literatūra, kad sunie
kintų tikėjimą. , •

- Taigi, šiomis dienomis dar neatslūgo triukšmas, kad į rau- konferencijas. Tose knygpalai- 
donąją Berlyno pusę nunėrė vakarų Vokietijos pats policijos kese ir konferencijose stengia- 
tiefas Otto John, o jau skelbiama žinia, kad ten atsidūrė ir jo masi įsitempus įrodyti, kad 
padėjėjas Kari Tiemann. Vadinasi, vakariečiai gavo du bėglius “religija yra mokslo ir pažaa- 
— Chochlovą ir Burieckį, ir bolševikai gavę du —- Johną ir ’He- g®3 didžiausias priešas ir
marmą. žaidimo partija išlyginta. Bet ar tų bėglių reikšmė vie
noda? .

vis.
Antra, Son pusėn atbėga bolševikinis žmogus, sovietų rėžimu 

nusivylęs jų pačių valdininkas, kuris Vakaram ne parsiduoda, 
bet pasiduoda — pasiūlo savo paslaugą kovai su bolševikais. 
Bolševikai tokį bėglį apšaukia savo krašto išdaviku, o pabėgu- 
sta savo buvusių “viešpačių” kitaip nevadina, kaip krašto žudi
kam ir Stoja i kovą už Rusijos išlaisvinimą. Tokie yra tie visi Antai, Maskvoje 1947 metais 
Petrovai, chochlovai, burleckai — bolševizmo auginti ir moky- buvo. įsteigta vadinamoji 
ti, jam tarnavę ir nuo jo pabėgę. Tokio smūgio Maskva negali “Mokslo ir Politikos Draugija”, 
ramiai pakelti. Ji turi susirasti ir parsitempti kokį žymų Vaka- kiiri 1949 metais išleido 689 
n| agei*?».^d garsintis, jog ir pas ją paslaptys atbėga, antireligines brošiūras, 195q 
Kaip gi kitaip? _700 <gana didelio tiražo),

m. Tuo metu kaimyninis kol- ,
• Mokyklų vadovėliai kas- chozas nespėjo lancu nuimti 

met keičiami naujom laidom, javų, ir jie sudygo. Tada vai- .. V 
nors tepataisomi vieni niekai, džia įsakė “Pirmūno” kolcho- 
kokis vardas, ar kokis naujas zui pusę derliaus atiduoti kai- 
pagyrimas partijai prideda- myntri ir iš jo priimti sudygo- . 3 
mas. Tačiau iš mokinių suima sius javus. Po tokių mainų 
didelius pinigus, nes vienam soclenktynių noras bet kam - 
mokiniui vadovėliai atsieina a- dingo. 
p*e 150 rub. • Mokytojas, atėjęs mokyk-
• Pradžios mokyklų moki- lon, mokinius sveikina dabar 

iriam įtraukti į kom. jaunimo taip: “Sveiki, mokiniai’’. Mo |
Įdmtierius sugalvotas naujas kiniai turi atsakyti ‘Sveiki, 
būdas. Inspektorius ar moky- tamsta”*, žodis “sudiev" Be- x 
tojas užrašo lentoje pareiški- piamas nevartoti. Jo vietoj sa- :

, . ... ___ . 1,10 įstoti į picmaerius tekstą, koma: “Viso gero.” Kelyjepa- 4
jie prieina kepto galą, bolševikai ima girtis, kad pabėgo. O iš rus.” Taigi, teologijos mokslui BnEMBBHAVKNiį, jav t«iiuoiii.fri «■ miestą imUs mokiniai sąsiuvinius, tiktus dirbančius sveikina ne
tikrųjų Maskva tik atsiima savuosius, kurie buvo seniai velniui Sovietų Sąjungoje skiriami ne n» pragerti amto madam, u«» veideav m fakSmh deon—treve, mokytojas tuos sąsiuvinius su- senuoju “Padėk, Dieve”, bet 
dūšią pardavę. .1 tie uždaviniai, kuriem tas ■—rffchii temis uaefati. renka, ir jau įstojimo pareiški- “Laimingo darbo”.

mąstė. K tiesų, manė jis, kiek norite būti dar geresni ir su- ,Tau. Jeronimai, tai kas kita. . Susilenkė visai ir Jeronimas, vilkėjo paprastą tamsų drabu- 
kartų aš ėjau čia, kiek kartų graudmti vieną senį.” Vienas, kur pandanai, ten eini. Plaukai baltutėliai. Ir jei būtų žį.
dirbau. Kaip sunku, o gal ir iš Jerommas~v3 dirbo, skubė- Dėl to ir smku kibą siųnasti. kas po kelių metų pamatęs, ne- — Aš esu jo duktė, — 
viso neįmanoma atsiminti. O jo. Ne dėl to, kad labai daug Jeronimas daugiau nesflado būtų pasakęs, jog tai Jeroni- kė įžengusi.
kažin kitą pavasarį... darbų turėjo, bet fis buvo pa- į katoas. Jis puikiai žinojo, kad mas. Tik niekas jo nejstengė Niekas nenorėjo patikėti. Bet-

Pamatęs nemažą akmenį, iratęs visą Savo amželį skubė- kiekvienais metais paskutinę palenkti. Jis lygiai taip pat ji tik atsisėdo ir, lyg neklausia-
riogsantį nuošaliau kelio, jis ti ir niekuomet nerasti darbo darbo dieną su Kreivėnu kalba dirbo. Taip pat ateidavo ir iš- , ma ar nežinodama ką jiems pa-
atsisėdo. Apsidairė. B kažkur galo. Juk visuomet vieni <firba apfe vieną ir visuomet tą patį eidavo iš ūkininkų vienišas, nie- sakyti, pradėjo:

4. suranda jas ne tokias, kokias pakilo pempės klykdamos gyvi, daug, Įriti iš viso nieko nedir- dalyką. Jeronfanas tik pasakė: keno nežinomas. — Paskutinės jo valios ne-
Dienos bėgo ristele. Jeroni- is tiesų anas išgyvena.’lr kiek- gyvi... Aišku, kad gyvi, ko jūs ba. Abeji gyvena... Kelios die- — Tai tegul būna šiemet attitikn tai, apie įvykdžiau. Jis prašė neateiti

ma? tahpkapnjn malkas Pnhai- vienais metais, jam vos per- dar rėkaujate, pamanė Jauta- nos prabėga, ir darbo kaip ne- trečdafiu mažiau. nieką* netaren galvojęs Rn- ja“1 ir nepasisakyti, kas
gęs pas vieną ūkininką, kelia- --engus kaimo ribą, tuoj pas- mas- . _r_ pagyvė- negalėjo įvykti. Taip
vo tobau. Vienišas, sulinkęs pildavo ūkininkų žodžiai: “0 Tik įžengusį į kiemą, Jeroni- — Tiek fia ir turėjome tų' ja Jis paridento Mnfcgnestas Į^jprasta. O per tadelių
nuo metų naštos senelis, lazde- matote, jau ir mūsų Jero- mą pasitiko linksmas Kreivėno malkų, — tada pasako Kreive- ir geresnis. Rodės, visų sunku- paų&eitbm] negali būti, 
le pasiramsčtaodamas. Ar lie- nimas sugrįžta...” balsas: nas,—bet vis pats neprisiren-^ mai jam tik juokai suprasti.
tus lašendavo zoa vadą, ar Taip jau visi buvo pripratę. — Žiūrarite, jau Jerotamas kapoti. O jau ir pagalvo- — žinojau, Jerouluiėll, kad . ,
šypsodavos saulutė __  jis vi- Jis vis sugrįždavo, bet ne at- pas mus. Kaip gerai, jau buvau jau, kad Jeronimas kaip ir vi- tu žmogus. Žinojau, kad supra- - Teitai trimntam 1.. .--j,

eidavo. Jis visur buvo laikomas aada ateisi, tai ir nairĄitoau. si mano. pad«j, - pasak* ji. priprantama ,apie mane, kad teidau temĮ
JStTŽ.^r"“ savu. Nora kartais fl kas p.- paėjės, - Ad niekur flgai neadau. ^SnodmaasJesnstamlpsrpe. dą » v^^vtety^ *

bėjo, jog 9, turis kažkur pas- erzindavo, taams jo pyktis gral- dorini, tai negsBu žodžio lau- tj. ■■ wSTrX Justose nesi- y
feptii pizrigy drabužiuose, ku- tai dingdavo. Tik vieną visus- įyįj. Tmįjau via* laiką gaivu- Vargas Mrmr* gdmMldtas, pas kini jis —nuvmmmi o hAm.
riedabar atrodž flk susineSo- meta pasakydavo: -Ir jums K TBt skubinausi pabaigti Įggįgl.»Ž^SSa—— £ ^tMndkto?^ nS> S>XS£?vSrieiS,^S. > 

je skudurai Daug kas spėliojo, taip bus, kai pasensite. ten, kur buvau pirmiau paže- dertiu* buvo, o febar pap sž>. Įfau. Vįl pas«a msoo** p, ,^*04. ihiaiu J. u-'MjLb
kas toks iis B viso yra. Ir Ak, visokiausiu žmonių jis jm- _ ■ Jan galvojau vM samaniu tiko dfen^ nežtopansas, ar jb >" anuuuue. galvotas žingsnis priveda. Ro-
įSou^^io'sinirasa^suži- sutiko! Daug kaimu perėjo. netarti. Uk, kad vienas vis ne- te tasktanas, sr ne. Dkro- Naujiena greitai papilto, dos, ištekėjau ui mylimo žmo-
^a?T£ iagauti. Daug kas ankstu teiravos, Niekasnežtaojo, „ f, U vte gteir myMik DMąnBo

Nekasu jte nepasiskundė savo kas jis toks. Jtdc Mekviesias U- 
vargais, taekam nepaguodė, jojo įsileisti kokį vagilių J s» 
Tkip ir pamiršo visi, tik buvo vo pastogę. Bet tai buvo pir- 
aišku, kad jb vėl ateis kaip ir ntfau. Kai jis dar tvirčiau 
kiekrientas metais, sukapos žingsniuodavo per dobilienas, 
malta, ir kpHaiM toHaii eidamas nuo vieno ūititanko laukėme, taip taukeme.



arterija

Vienuoles

Lobstein

Tuo tarpu visi bandymai da
romi su triušiais, vištom. Dėl 
žmonių tiek nurodoma, kad nuo 
pasaiolcsvtno, badavimo cho
lesterinas žmoguje našia; kad 
ryžių AM* mažma ne tik krau
jo jj|MudimiL bet ir cholesteri
no kiekį; kad kare metais

nusistebėjęs pasakė senasis 
Juršėnas, matyt, visai neprisi
mindamas, ar i* tiesų Jeroni
mas turėjo tokias Mtsnpes.

— O ai taip pat norėjau to
kias pačias paūgėję* nurink
ti. Dabar tai nežfnorin, kur-

Liepos 24 d. šv. Pranciškaus 
seserų vienuolyne, Pittsburgh, 
Pa., buvo paminėti auksinis ir 
sidabrinis seserų vienuolinio 
gyvenimo jubiliejai. Šv. Mišias 
atnašavo prel. Mykolas Urbo-

Lietuvių bendruomenė dar
niai sugyvena, grupinio susis
kaldymo nėrft, ir visi tiki grį
šią į tėvynę. Ir su kitautaučiais 
gerai sugyvenama ir lietuvių 
vardas yra geras. Beveik visi 
lietuviai dirba anglių kasyklo
se ir tik keli sunkioje metalo 
pramonėje. Darbo ir socialinio 
aprūpinimo atžvilgiu kitatau
čiai traktuojami kaip belgai. 
Lietuvių sveikatingumas yra 
pakenčiamas, nors anglių ka
syklų darbas sveikatą smar
kiai pažeidžia. Sunkiai sergan- 
čų yra du tautiečiai kurių, vie-

PRA&O atsiliepti Kotryną 
Mačiulytę, kilusią iš Jurbarko 
valsč., Raseinių apskr., jai rū
pimu reikalu. Rašyti: Sena 
Mardnkattė, 146 ForeriSt. 
Kearny. N. J. • . J’

Naują žingsni padarė po defe reikšmės turi cholesterino 
antrojo pasaulinio karo Amen- ir riebalų gausumas Jis išdirbo 
koe medikai tyrinėtojai. Jie dietos schemas, kaip reikia iš- 
priėjo išvadą, kad Mkaftėjk vengti sukalkėpmo.
hm, arta artertosHerost, nėra 
tik senatvės iriftiays.^ Buvo 
ištirti 300 kare žuvusių ameri
kiečių lavonai, vyrai vidutiniš
kai apie 22 metų.- Ir buvo ras
ta, kad 77% iš jų turėjo jau 
stiprias sukalkėjkno žymes -šir
dies koronariniuose induose, 
susiklojusius cholesterino

Del to kovoti su 
arterfoeklerozę darės aktualu 
ne tik sename, bet ir jauname 
amžiuje.

Daugiausia šiuose tyrinėji
muose pasireiškė profesorius 
J. W. Gofman ir jo bendradar-

skieroaes buvo sumažėjęs.
Artimesnė išvada lieka dar 

viena: cholesterino pavojus, 
taigi ir arteriosklerozė, niekur 
nėra tokia pavojinga kaip A- 
merikoje, kur žmonės linkę 
persivalgyti.

PLB Vok. Informacijų pra
nešimu, Belgijoje dabar yra 
440 lietuvių; lietuviškų šeimų 
yra 52, mišrios 58 šeimos ir 
šeimos narių nelietuvių 108. 
'Rėk jau suregistruotų. Bet

nas, DU Bcrtš, Pa., o pamokslą 
pasakė kaimynas klebonas, 
Rev. Oliver Keefer. Po jubilie
jinių pietų saserys išpildė pro
gramėlę jubiliantėms pagerbti.

Aukrinį jubiliejų, 50 metų 
vienuoliško gyvenimo, atšventė 
sesuo M. Alphonsa Janušytė, iš 
Chicagos. Jos biografija ir 
veikla buvo i laikraščius anks
čiau paduota.

Sidabrinę 25 metų sukaktį 
šventė visa eilė sesarų:

S. M. Carissima, S. M. Inno- 
centa, S. M. DeSales — visos 
iš šv. Kazimiero parapijos, 
Pittsburgh; S. M. Benigna iš 
šv. Jurgio parapijos, Shenan- 
doah, Pa.; S. M: Mechtilda iš 
šv. Juozapo .parapijos, Maha- 
noy City, Pa.; S. M. Virginija, 
šv. Petro ir Povilo parapijos, 
Homestead, Pa.; S. M. Christi- 
na, šv. Jurgio parapijos, Phi- 
ladelphia, Pa.; S. M. Genpana, 
Šv. Jurgio parapijos. Rochesr

Įjflkiiiii Esą 1889 žmogaus 
amžiaus vidurkis buvęs 34 me- 
tai, 1911 jau 46,6 metai, o 1944 
jkb beveik 68£. Jei taip eis to- 
jteui tai kodėl nepatikėti, kad 
19? metais žmogaus amžiaus 
vidurkis bus 100 metų.

jbnogui pajauninti buvo ži
nosi įvairūs mėginimai — 
ĄfrHnarho, Voronovo, Doppte- 
rib, Niehanso ir kt, kurie hor
monais mėgino pagerinti žmo- sluoksnius, 
gaus kraują, sustiprinti kraujo 
indus. Daugiau ir sveikesni© 
kraujo, daugiau deguonies, ge- 
rėsoe apytaka — vis tai pri
klauso prie žmogaus “pajauni- 
riimb”, tikriau sakant, gyveni
mo jėgos sustiprinimo.

f jteili iitininki metais danginu 
dėmėsią kreipiama į kraujo in
dę sieneles, jų tamprumą, 
lankstumą. O jom labiausiai

1833 medikas
Strasburge pirmąsyk pavarto
jo žodi arteriosklerozė, ir nuo 
to laiko tas susikalbėjimas bu-, yra dar neregistruotų, išsiblaš- 
vo laikomas natūraliu senatvės 
ženklu, žmogaus organizmo 
susidėvėjimu, kuris ateina su 
senatve.

Naujas žingsnis buvo 1908 
Ignatovskio mėginimai su triu
kais. Jis dirbtiniu būdu grei
tino arterijų sukalkėjimą. Ir 
jau 1911 buvo aišku, kad tą 9 mišrios, Briusely

pasvajoja šiandien, iwstoibina vadina- ttiai Dcrfcelny universitete Ka-
kad ateity pasiseks išgyventi po mas ebeiertMtaas, medžiaga, fifornijoje. Gotaanas pabrėžė, 
štatą ir dangteli iw4iį viduti-—panaši į riebalus.——s—--—kad arterijom sukalkėjant di- 
ntttiri, Nurodo, kad jau dabar

Atsakymai tokie: 32% pasisa
kė, už šiaurės Amerikos sve- 

Lietuvių tradicinės šventės 28%- už anglus, 18% už 
komiteto pirm. kun. Leonas vokiečius, 13% už ispaniškąją 
PečmkevMus (Mahanoy City, AmerikjĮ, prancūzus.
Pa.) pakvietė senatorių Mr. 2% 5^.
Fred P. Hare, Jr. dalyvauti Be- ir , procentas Hko ara- 
tuvių iškilmėse rugp. 15 d. Se- 
natorius mielai sutiko atvykti
į lietuvių šventę h* pasakyti pa- • Ona Brazdfenė, Dartnnin- 
grindinę kalbą. Reikia pašte- ko skaitytoja, gyvenanti Pitts- 
bėti, kad senatorius yra labai burghe South Side, 225 Silver 
palankus lietuviams ir jo sek- St, sunkiai susirgo ir išvežta j 
rttorė Miss Evelyn Mack yra ligoninę. 
Amerikos lietuvaitė, gražiai 
kalbanti lietuviškai; ji taip pat 
pažadėjo dalyvauti lietuvių 
šventėje.

n dalis 
Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 

JAV ir Kanados fituantetttią taJkyHU prtgramą 
Vtafck IRaitnrfri 4hKT.Va9aaa 

Bostono Betari? mokytojų feidtays
> $235 ■ '

(Atkelta iš 2ps.) 
deportacijų minėjimai buvo sisakoma nuo anksčiau skaity- 
pravedami ne tik lietuviams, tų laikraščių, bet vienas dar 
bet ir kitataučiams. prenumeruojamas. Gailimą do

lerio pačiam knygai įsigyti, 
bet, gavus pasiskolinti, dar 
paskaitoma daugiau triukšmo 

gražiai veikusi vargo mokykla sukėlusi knyga. Nesutinkama 
eiti valdybon, bet j Vasario 16 
minėjimą dar ateinama. Išva
romi vaikai šeštadieninėn mo- Ta proga, Leonui Kauliniui 
kyklon, bet pašykštima. juos ir Bronei Gasparėnienei vado- 
a prūpmti lietuviška vaikų Bte- vaujant, lietuvių ansamblis iš- 
ratūra.” pildys gana turiningą dainų ir

Bet daugumas tokių vistiek šokių prc^ramą. Dolores Nor- 
dar nenori tok’e pasirodyti — gėlytė, gabi pianistė, akompa- 
gėdisi. Daug ką tokia gėda nuos meniną programai. Taip 
prilaiko ir į gera pažadfria. “Ir pat bus šokiai, grojant Jack 
jeigu reiktų atsakyti, ko San- Robels orkestrui. Visas pelnas 
dien lab’ausiai reikia, ateaky- yra skiriamas seselėms vienuo- 
čiau: gidosU Neviltis ateis tik lėms, dirbančioms lietuvių pa
su gėdos išblėsima” rapijos mokyklose.

kui, o kun. V. Paulauskas iš 
širdies pedSBojo pr^atui Pr. 
Junti už supratimą ir globą. 
Kun. V. Paulauskas kreipėsi J 
Lavrcnce Metiųdus dėkodamas 
ir #ems už nuaštnhimą.

RugptOBo 2 (Beną kun. V- 
PaulaUskas išvyko | naują dar
bovietę — Thompson, Conn.

— Liepos 28 dieną mirė 
Salomėja Jaskelevičienė, tėvo 
pasfonisto Gabrieliaus ir assers 
kadiiiĮtertljlte VHntfredos mo
tina. j gedulingas pamaldas su
važiavo daug kunigų ir seselių 
vienuolių. Iš lietuvių kunigų — 
kun. Pr. Virmauskis. kun. J. 
Skalandis, kun. J. žemaitis, 
kun. M. Kemežis, kun. J. 
Kripes, sasuo Grigorija ir Nu
kryžiuotojo Seselių viršininkės 
iš Brocktono.

Gedulingų pamaldų metu 
solo giedojo Stella Razdauskai- 
te. Iškimingos laidotuvės įvy
ko rugpjūčio 2 d., 10 vai. Daly
vavo iš kitur atvykusių svečių, 
jų tarpe sūnūs Julius Jeskele- 
vičius iš Kalifornijos ir Petras 
Jaskelevičius — ilgametis šv. 
Pranciškaus parapijos kolekto
rius.

— Penktadienį liepos 30 iš
kilmingai palaidotas Aleksand
ras Česnulevičius.

— Jonas ir Paulina Griške
vičiai susilaukė dukters, kuri 
pakrikštyta šv. Pranciškaus 
parapijoje Zuzanos - Joanos 
vardais. •

— Rugpjūčio 2 dieną, pirma
dienį. Brocktono Nukryžiuoto-

— Tėvuk, ar tai tas Jeroni
mas, kur turėjo tas dideles, 
medines klumpes? Visas išdro
žinėtas iš medžio

— Tas pats, — pagalvojęs ir

— Iš tiesų, turėjome Supras
ti,— kažkas garsiai pridėjo.

— Ir kai mes kiek prasisie
kėme, prašiau jį neiti daugiau 
niekur, bet jis pasakė: pąpenau 
prie šio darbo, reikia ir dienas 
visai pabaigti. Tik kai numir
siu, nreteft. Nežinok, jeigu pa
kelėj paliksiu, žmonės vis tiek 
kitaip supras, negu mes iš tie
sų išgyvmiame. Jie kaltins ta
ve. Bet aš atėjau. Atėjau, ne-

Dr. K. Griniaus, mirusia 
Lietuvos prezidento at&nfe^- 
mariis išleisti Chicagoje suda
rytas komitetas, kuriam pirmi
ninkauja dr. P. Grigaitis. Ko
miteto adresas: 1739 Sa Hals- 
ted St, Chicago 8, HL Komi
tetas parėmė platinti <fr. Ifc 
Griniaus atsiminimų I tomą 
(kaina 2 doL) ir rūpintis iš
leisti n tomą 1955 metais, kai 
suekia prakęri metai nuo dr. K. 
Griniaus mirties.

~~ 1 . ... .. ■■■■■ ~ Vyskupas, pakviestas kalbai, numeruoja apie 80% jum,jį,r 
pasakė labai gražią turiningą ir mažai tokių kurie prenumeruo- nuo ketina daug kas važiuoti LAKEWOOD P ARK, PA. 

Malku lnrtW2Š įdomią kalbą, kuri dar ilgai & P^> kel^s laikraščius. Ret-
* J paliks mūsų kolonijos lietuvių .karčiais išleidžiamas kun. Dė- 

mintyse. Jis supažindino su ki- di™ redaguojamas Belgijos lie
tų kolonijų (Vakarų Kanados tuvių informacinis biuletenis 
ir JAV) lietuvių gyvenimu, ra- “Gimtoji šalis”.
gino stiprinti Betuvišlcą bendra- Tautos švenčių ir sukakčių 
daritiavimą, laikytis glaudžiai minėjimai dabar rengiami tik 
Sėtuvių bendruomenėje, ir daug savųjų tarpe, daugiausia Lie- 
dat^ kitų minčių. Už ką mūsų že. Kai Belgijos lietuviai buvo 
kolonijos lietuviai tikrai vysku- pajėgūs, /ai Vasario 16-sios ir 
psti ląbal dėkingi.

Nors mūsų intionija nėra la
bai čBdele ir žtaoma mažai sa
ve reklamuojanti, bet turi di- Vargo mokyklų dėl perdi- 
delę garbę peąricfidžiuoti, nes delio lietuvių išsisklaidymo ne- 
visų mūsų gerbiamas vysk. V. įmanoma organizuoti. Lieže

Ir no ios nei vienas neorata- Briz8ys tre®1 *arta 130150
pažadėjomta. dėl vaitai stokos turėjo likvi-

kituose kaimuose perdavė ūki- duotis.

ninkai vienas kitam žinią, kad t1 ’ a ~j - ~.L
jau daugiau nematys Jeronimo * 

patys darbuotis su x 
malkomis. Kai šią liūdną žinią 
namie pasakė Juršėnas, sūnai- ■ 

jau keleriais metas vyrės-
nis, bet dar puikiai (risime- ■ 
nąs anas dienas, pribėgo ir pa- 
klausė: ■

Tik S vaioHdtM kelte n«o New Yorko miesto.
Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu pienu ir dartevėmis. Naujas maudymosi basei
nas (svrimming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus.

rijonų Kongregacijos JAV pro 
vtoekrfas, dabar esąs Eurepoję^ 
taitietei VoHetijoje ir Vasa^||| 
16- gimnazijoje. - ■

• Jons ir Agata Utatetaol-
M » Unden, N. J., atostogB^O 
ja Atlantic City, N.' J. Šis 
lūs pamario miestas šiemet 
ni 100 metų sukaktį.

• Kazys Gečas, veiklus Aus- 
tralijos lietuvis, atostogų mętąf >||| 
su žmona yra atvykęs į Euro-' ’'J 
pą ir jau aplankęs Italiją, Ang-
Ii ją, Prancūziją, Šveicariją ir 
Vokietiją.

• Dr. Labanauskas, kitados-
gyvenęs Hanau lietuvių sto-: 
vykioje, dabar Vokietijoje tar- 
nauja JAV kariuomenėje pulko 
gydytoja . 3

• Vasario 16 krepšininkai, ; ^ 

liepos 3-4 d. nuvykę į tarptau- 
tirų krepšinio turnyrą ■ Heidel-...-'^ 
berge, įveikė šveicarus <(BC 
2kierich) santykiu 61:29 te vos - $ 
neparbloškė Vokietijos meitite-
rio (Heidelberg TBH), kurte 
išėjo laimėtoju tik su dviem . 
taškais (48-46).

• Belgijoje yra dar 440 Be
turiu, iš jų 29 seselės vienuos 
lės; šeimų grynai lietuviškų y- 
ra 52, mišrių —^58.
• Kun. K. Petraičio ir ka<C.;'3 

Dėdino, kurie studijuoja Liuve» ? 
no universitete Belgijoj ma- 
terialinė padėtis gana suitid. 
Kun. -Dėdinas eina lietuvių ka- 
peliono pareigas, kas mėnesį 
aplanko kiekvieną lietuvių k<> 
loniją, nuvyksta ir pas Olandė .p 
jos lietuvius.
• Kuo. P. Giretas, Balto 

atstovas Vokietijoje, dažnai " 
aplanko sergančius (Huntiosen, 
Kr. Oldenburg) lietuvius: K^ 
Sakalauską, šeštauską, Br. Tu-, 
monį te A. GaveĘ.
• Bremene, Vokietijoje, dar 

tebegyvena te skursta med. dr. : 
Juozas šidagis, Vladas Norgė-; g 
la, Aleksandras Kaukorius ir 
Irena Pakpnyte.

reigas. Pianinu pritarė kompo- 
Visos šios seselės yra kilu- zžtorius J. Kačinskas.

sios iš Lietuvoj gimusių tėvų. — Rugpiūčio 22 šv. Pranciš- 
. Visus savo vienuolinio gyveni- kaus parapijos federacijos sky-

eina ir KetuviškoJi spauda bei vyko 3 šeimos ir 1 seimą 1 mo metus jog pergyveno, beri- rius ruošia “Palangoje” gegu-
SAN FRANCISCO, CAL. knygos. Kanadą. Viengungiai daugiau- dartmodamos Keturių parapiji- anę.
Liepos 21 d. mūsų koloniją I minėjimus, sueigas ir lietu- vyksta į Vokietiją, į darbo mokyklose te įstaigose.

aplankė vysk. V. Brizgys. Jį viskas pamaldas lietuviai sun- bei sargybų kuopas._ Linkime sukaktuvininkėms
lydėjo kun. S. Kulbis S. J. ir kiai pririkviečiami. Dalyvauja - i£tvermės .malonės pas Dievą
kun. V. Parulis, MIC. Čia vys- paprastai apie 30-40%. Lietu- HARTFORD, CONN. ir auk§to atlyginimo. Ispanijos viešosios OĮtinijos
kūpąs ir jo palydovai buvo ma- viškos spaudos prenumerari- Vykti Marijos Kragresan į M. A. J. institutas apklausinėjo Ispani-
loniai laukiami ir sutikti. mu skųstis negalima, nes pre- Kennbunk Port, Maine, samdo- ________________ ________ _____ jos viešbučių laikytoji^, kri^e

Yra ne- mas serialus atrtobusas, ku- _____________ ___ ___ svečiai labiausiai pageidaujami,
geriausiai ir pimktualiausiaa 

rugpiučio 15 d. Sea Fred P. Hare, Jr. Seterių apsimoka, tvarkingiau^ ir Lt.
§v. Jono Evangelisto Dr-jos 

metinis piknikas ruošimas 
rugpiūčio 22 d. Lietuvių Par
ke, E. Hartford, Conn.

ateivis viengungis Briusely yra 
sukomunistėjęs ir paltuko Ty
rius su sovietų konsulatu.

Veikimo maža, visa visuo
meninio darbo našta tenka 
dviem žmonėm. Žmonės nesi- 
buvina te tik laukia, kad galė
tų kitur išvažiuoti.

Bendruomenės , pirmininkas 
yra Pr. Sekmokas, sekretorius 
kun. Dėdinas, kuris čia studi
juoja Liuveno universitete.

Lietuvių kunigų yra du, bet 
Belgijos lietuvius kaip kapelio- 

<naš aptarnauja vienas kun. 
Dėdinas, kartais nuvykdamas

Olandijos lietuvius, nas ligonių kasos pasiųstas gy- ter, N. Y.; S. M. Urbana, šv. 
dymuisi į Šveicariją. Per sep
tynerius metus kasyklose žuvo ^ p^; S. ML Scholaštika, šv. My- 
du lietuviai. Laikomasi neblo
gai, išskyrus daugiavaikes šei
mas, kurių yra keturios. Emig
racijos eilės į JAV tenka ilgai

kiurių.
Daugiausia lietuvių yra Lie

že — 139, tarp jų 23 šeimos 
lietuviškos ir 13 mišrių, Lim- 
burge — 123 lietuviai, tarp jų 
13 šeimų heturiricų ir 15 miš
rių; Vokmijoje — 106 lietuviai, 
tarp jų 15 lietuviškų šeimų ir 

10 lie-
ir pas

mos; kitur 33, tarp jų 1 lietu- Kiekvieną koloniją kun. Dėdi-
viška šeima bei 17 mišrių. nas su pamaldomis aplanko

Belgijoje yra lietuvių sene- maždaug kartą per mėnesį ir
Irų 29. * ta proga praveda lietuvių susi-

Viena srauju lietuvių emig- rinkimus, minėjimus bei pain-
rantų šeima ir vienas naujas formuoja lietuvius bendruome- .. ..

• .... 1 1 - į nes reikalais. Per kun. Dėdiną laukti, šiais metais į JAV iš-



Chicago, III
P. Natas

develand, Ohio

RALFO DEŠIMTMEČIO
AKADEMIJA-KONCERTAS

kuopos vynj teista, ypatingai 
gražiai skambėjo), buvo pa
šokta tautinių šokių ir skam
binta fotepijonimų dalykų. La
bai pakilanuotaika vykęs šis 
pirmasis1 Balfb dešinkmečio

rimo 50 metą rakakt|
Neužmirškime, kad vienas 

iš didžiausių lietuviškos 
spaudos apaštalų buvo vysk. 
M. Valančius.

Jo gyvenimą ir veikią 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

• Į Vilnių atsiųstas iš Le
ningrado rusų dramos teatras, 
o Vilniaus rusų dramos teatras 
pasiųstas gastrolių į Leningra-

TELEPHONE.-.
DEARBORN 24819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

“Būkim vieningi, 
kalbose sakėm,

Eikim kaip vienas ežeran
plautis,

Po viena saule kriskim
prie tako,

Prie vieno stalo suėskim
jautį...”

Kiek Dėtuvių Vokietijoje
Lietuvių bendruomenėje Vo

kietijoje paskutiniu- laiku buvo 
tokie skaičai — 2,833 vyrai, 
2379 moterys ir 2,198 vaikai, 
viso 7,407.

Daugiausia lietuvių susitel
kę Schleswig - Holsteino kraš
te, kur 39 vietovėse gyvena 
2,397 lietuviai, žem. Saksonijo
je yra 1,593, Bavarijbje 1,439, 
Wuerttemberge ’ 421, Nordr- 
hein - Westfalijoje 294, Hesse- 
ne 266, Rheinland - Pfalze 95 
ir Badene 7 lietuviai.

Darbo ir sargybų kuopose y- 
ra 588 lietuviai, o atskirai gy
venančių 307.

— Jaunimo vasaros stovyklą 
pirmieji pradėjo skautai liepos 
3. Stovyklauja 65. Gausūs lietūs 
gerokai trukdė programą.

Būk nuims 
malonus

— Atsiprašau, daktare, aš 
kalbu ne apie supratimą, o apie 
kvailystę. Jei kvailys gali įro
dyti. kad jis yra kvailas, tai 
jis nėra dar iš kvailiųjų. Tiesa

Senoje Memmingeno pilies 
salė je, dailiai papuoštose sce- 
n^ gŠUKnoje švitėjo toks įra
šas: “Dėkingi  ̂užjūrio bro- 
liams”. Čia susirinko Memmin
geno lietuvių kolonija paminė
ti Balto dešimties metų sukak
tį ir pareikšti savo padėką šiai 
organizacijai ir visiems užjūrio minėjimas būvo baigtas, sugie- 
geradariams, kurie šelpė ir te- dant Tautos himną.s _M. M.
bešelpia Europoje tebesančius 
tremtinius. * Apylinkės pirmi- . 
ninkas kun. Bunga atidaroma
jame žodyje iškelia anos glo
bojančios rankos reikšmę ir po 
to pakviečia į sceną Balto cen
tro pirmininką kan. prof. dr. 
Končių, atvykusį į šį minėji
mą kartu su Balto įgaliotiniu 
Vokietijoje L Rugieniam. Su 
didele simpatija klausėsi susi
rinkusieji kan. J. Končiaus, 
jaukiu familiariu tonu pasako
jančio apie Balto įsikūrimą ir 
veiklą ir įvairius paties turėtus 
atsitikimus toje veikloje. Tada 
dar karštais dėkingumo žo
džiais kalbėjo ev. kunigas Stan
kaitis, keldamas ir paties Bal
to pirmininko kan. J. Kon
čiaus nuopelnus. •

Tolimesnėje šio minėjimo-ei
goje buvo atlikta meninė prog-

joms, jų pirmininkams bei val
dybų nariams, Alto vadovybei, 
mūsų Nepriklausomos Lietuvos 
įgaliotiems atstovams^ lietu
viškai spaudai, visoms lietuvių 
tremtinių gerbūviui ir Lietu
vos išlaisvinimui dirbančioms

, aMh» WIAA, 1CM ky*aw«teB
KĮBRViDu sKrammnn — w iao aa fcoo v«i. m norite

■ęjr imnj* pNfnmi įmkk RivųMitM narnu: . 
dVJLfiHDMIM WIOA

institucijoms, pavieniams tau
tiečiams, rėmusiems ir globoju
siems mane kelionėje ir vi
siems aukotojams, aukavusiem 
Maž. Lietuvos lietuvybės išlai
kymui ir jo vadavimo reika
lui. Ypatinga padėka tenka 
Kanados M. L. B. D-jos C. 
V-bai, kuri mane iškvietė ir su
darė sąlygas mano kelionei.

Grįžau iš kelionės įsitikinęs, 
kad didžiai lietuvių daugumai 
Maž. Lietuvos klausimu galė
jau duoti žymiai realesnį vaiz
dą bei pašafinti neaiškumus. O 
tai bendrame mūsų darbe juk- 
latru svarbu.

Grįžau taip pat įsitikinęs, 
kad Maž. Lietuvos likimas rū
pi kiekvienam susipratusiam 
lietuviui, kad jis jos klausimais 
ddmisi ir mažlietuvių kovas 
rems visu nuoširdumu ne tik 
dabar, bet ir tada, kada Maž. * Dieną.

Baigęs savo kelionę po š. Lietuvos klausimas bus pradė- 
Amerikos kdntinentą ir sūgrį- tas spręsti tarptautinėje plot- 
žęs į Europą, randu; malonia mėje. * 
pareiga išreikšti savo širdin- Dar kartą visiems Kanados 
giausią padėką Amerikos ir įr Amerikos Maž, Lietuvos rė- 
Kanados lietuvių visuomenei mėjams ir bičiuliams išreikš- 
už parodytą <hdel} susidomeji- damas savo nuoširdžią padėką, 
mą Maž. Lietuvos klausimais noriu užtikrinti, kad M. L. T- 
ir už nyosrdų mano priėmimą. kovoje už visas lietuviškas

Prisibijodamas galįs aplenk- žemes, o kartu ir už didesnę ir 
ti kaikuriuos Maž. Lietuvos gražesnę Lietuvą ir toliau ne- 
biciulius, dėkoju bendrai vi- palaukta- valia darys viską, kad 
soms lietuviškoms organizad-- būtų realizuotas šis per am

žius gaivinamas lietuvių tau
tos troškimas.

Iš ‘Detroito vyks į kongresą 
gana daug ateitininkų. Sen
draugius atstovauti išrinkti 
inž. Ed. Albas - Arbačiauskas 
ir dr. Vyt. Majauskas, studen
tus — Pr. Zaranka.- Per šį su
sirinkimą buvo aptarti ir stu
dentų bei moksleivių ateitinin
kų stovyklų reikalai. Apie 10 
studentų vyks į Watervliet sto-

Stalinas, kai mirė, pateko 
pas PetĄ. Norėjo j dangų. Bu
vo nustebintas, kad Petras tuo
jau jam parodė vartus, pro ku
riuos jis gali įžengti. Stalinas 
įžengė ir-buvo sujaudintas: vi
sur tik Stalino paveikslai, rau
donos vėliavos ir (plakatai. Ki
tą dieną jam jau ne taip pati
ko, nes jautėsi alkanhs. Jis 
pasiskundė. Tada jam'įiadavė 
plakatą su užrašu: “Niekas ge
riau nesimaitina už mus.” Kai 
plakatą nešioti su tuščiu kur
kiančiu pilvu pabodo, jis vėl 
pasiskundė, kad vaikščiojimo 
su plakatu diena per ilga. Jo 
rūpestingai išklausė ir padavė 
jam tada kitą plakatą: “Aš įsi
pareigoju ateityje dar ilgiau ir 
rūpestingiau plakatą nešioti.” 
Stalinui buvo jau perdaug. Jis 
nuėjo pas Petrą ir šako: “Čia 
aš negaliu, čia tikras praga- 

Enfanonas Simonaitis, ras”, nors aš nežinau, kaip jūs 
Maž. Liet T-bos Pirmininkas šitą skyrių vadinat”. Petras at- 
------------------------------------- -—— sakė: “Seniau tikrai šitą sky

rių vadinom pragaru; bet da
bar jis , yra vienas iš dangaus 
poskyrių ir vadinasi “liaudies 
demokratija/’

Už žmoną vyras neatsako.
New Orleano laikraštis pas-

Nors vasaros metu lietuvių 
kolonijos veikla tenkinasi tik 
retkarčiais piknikų paruosimu, 
tačiau negalima nepastebėti ir 
daugiau rimtų bei naudingų 
darbų. Mat šiemet šv. Kazi
miero parapijos bažnyčia, jos 
energingo klebono kun. Juozo 
Bucevičiaus rūpesčio dėka, 
gražiai puošiama. Jau antras 
mėnuo kaip bažnyčios viduje 
vykdomi dažymo ir kiti atnau
jinimo bei remonto darbai. Čia 
dar reikia pastebėti, kad perei
tais metais bažnyčios visas pa
statas buvo ir iš lauko pusės 
gražiai atremontuotas.

Tos pat parapijos vikaras 
kun. A. Vainauskas organizuo
ja autobusą vykti į Tėvų pranr 
ciškonų ruošiamą rugpjūčio 15 
d. Kennebunk Port Lietuvių

P. S.

ar ne? ’
-r- Matai, tamsta, — sukosi 

daktaras, — jei kas nėra kvai
las, bet tokiu save laiko, tai 
yra pamišimo pažymys.

— Suprantu, pratarė ponas 
Toks. — Jei kvailys save lai
kys protingu, tai jis turės pro
tingumo pažymį? Turės ar ne?

— Na, kaip čia pasakius,— 
numykė daktaras, — tamsta ne 
iš tų, kuriem reikėtų makaulę 
tvarkyti. Ji tvarkoje.

— Prašau tada, daktare, 
man išrašyti pažymėjimą, kad 
smegenynas mano tebeveikia.

Gavęs ko norėjo, ponas Toks 
nuėjo į artimiausį subuvimą, 
kur buvo sprendžiami svar
bieji tautos reikalai, ir pradėjo 
kaišioti žodžius į prakalbinin- 
ko principinį pranešimą.

— Eik, tu kvaily, — atrėžė 
jam įširdęs principinis kalbė
tojas.

— Aš kvailys! — šuktelėjo 
visai salei ponas Toks. — Štai 
mano daktariškas pažymėji
mas, kad esu visai normalus 
žmogus! O dabar prašau tam
stą parodyti savo pažymėjimą?

■"■r

gana daug detroitiečių lietuvių, 
kurie galėjo pasidžiaugti gra
žiomis lietuviškomis dainomis, 
skardenusiomis iki .pavakarių. 
Kai grįždami namo lindome per 
Fordo kaminų dūmų uždangą, 
liūdnai pasikartojo Spyglio at
sisveikinimas:

“Sudie pušelių kvape 
lengvutis,

Sudie žolyte, mūsų voliota, 
Gera čia buvo per dieną

būti,
Gera dainužę jauniem 

dainuoti.”

INSTALLATION ’A SUPPUES

Kitchen & Bathroom Fnctures 
Ali work done by Expėrts

GEO. HAZARD 4 SON 
50 Years in Business 

3312 & Hahted Street 
Pbene: YArds 7-2331

Iš “Spyglio”
Rugpjūčio 1 Detroito ateiti

ninkai, išklausę ankstyvesnių 
misų, suvažiavo į brolių Dodge 
parką prie Cass ežero, esančio 
apie 30 mylių nuo Detroito. 
Graži gamta ir puiki diena vi
sus gaivino. Išsimaudę h* pasi- 
kepinę saulėj, susirinko visų 
trijų sąjungų nariai aptarti 
artėjančio at-kų kongreso «>■ ERDMONO SIMONAIČIO PADĖKA 
kalų. . . • •

įvyks 1954 spalio 17, 4 vaL p^k Webster Hali, New Yorke
Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius' Vasyliunas 

Solistes: Pradenci ja Bičkiene ir Stase Daugėlienė * 
MMum akrapm AL MROZIN8KAS

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

AD. JESEAVnO atMrM HEW YORKOBAUto 1MM,IgNMMO EOMnETAS
- z - --- - -_M

Šiafe jubtitefni^i Ittr^os 
metais keturios šios apy&ik&i 
lietuvių kolonijos — St Ca- ‘ 
tharines, Welland. Port CW- 
borne. Niagara R&Us ir .Balta
lo, _N. Y. rengia.. d džiulę 
bsndrą Niagaros pusiasalio Be
turiu religinę šventę, kuri į- 
vyks rugpiūčio 15 d., sekma
dienį, Bieliūnų ūkyje. R. It; 1, 
Welland, tik ap;ę tris mylias 
nuo Queen Ęlizabeth Highway 
į kairę, važiuojant iš Amerikos 
per Buffalo. r,

Prasidės iškilmingomis pa
maldomis 12 . vai Mišfotas gie
dos Rochesterip, N. Y* lietu
vių choras. 2. vai. pbffef ko- 
miški sporto pasirodymal^ Žai- 
dimai ir t.t 3 vai plp. paskai
ta, kurią laikys J. Matulionis. 
Meninę programos dalį išpildys 
Rochesterio Beturiu choras ir 
tautinių šokių grupė. Nuo 5 vaL 
pasilinksminimas, suriffldmas 
Kanados lietuvių su Amerikos 
lietuviais. Gros geras tfrkes- 
tras, veiks bufetas.

Blogam orui esant,, šventė 
perkeliama į sskantį sekma
dienį. j.

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius iš arti ir toli atsilankyti 
į šią garsiąją Niagara Falls 
aplinkumą ir linksmai laiką 
praleisti. ' .

Rengėjai — parapiją 
komitetai

vykią prie Paw Paw ežero. 
Moksleivių jau 16 užsiregistra
vo vykti į netoli,Clevelando į- 
vyksiančią stovyklą.

Rimtus dalykus besvarstant, 
atsirado ir “nerimtas” redakto
rius, kuris, prie puses prisišlė- 
jęs, paskaitė ekstra “dienraštį” 
—Spyglį, kuriame priminta, kad 
principus turi ne tik princai, 
ir Spygliu pabadė tuos,' kurie 
pradeda ant principų užmig-

kelbė keistą konkursą surasti 
kvailiausios išraiškos veidą vi
soje Amerikoje. Laimėtoju iš
ėjo Mr. Joe WiBtins iš Texas. 
Jis atsiėmė paskirtą nemažą 
premiją, bet pasirodė, kad Joe 
nebuvo-toks kvailas, kaip atro
dė. Kadangi laikraštis buvo į- 
dėjęs jo fotografiją bė jo suti
kimo, tai už “šlovės” nuplė
šimą jis patraukė laikraštį tei
sman, reikalaudamas antra 
tiek. Teisėjas ištarėm “Atrodo 
ne iš protingųjų^ bet protingai 
pasielgė.” Ir laikraščiui įkirpo 
sumokėti. Vėliau paaiškėjo, kad 
išdaigą iškirto jo geroji žmone
lė, pasiųsdama laikraščiui vyro 
fotografiją. Už žmonų darbus 
vyrai neatsako, neatsakė nė 
Mr. Joe.

Užsakymus siųsti

DARBININKAS 
68t Bushvriek Avė. 
BrooMyB 21, N.Y.

SU BAŽNYČIA

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

Kaip atrodo liaudies demokratija
Rytų Vokietijoj dabar seka

mas toks anekdotas:

Kun. B. Sugintas
lankėsi Clevelande ir rugp. 1 

d. Šv. Jurgio bažnyčioj per lie
tuviškų sumą pasakė paųioks- 
lą, ragindamas remti lietuvių 
vargo mokyklas Vokietijoj.

Daugefis domisi,
kur yra dingusi po Vtiko 

pirm. M.\rupavičiaus praneši
mo Alto skyriaus valdybos 
pirm. J. Daugėlos perskaityta 
ir visų priimta rezoliucija. Ji 
buvo pažadėta paskelbti spaų? 
doje, bet Egi šiol jos dar nie
kas nematė. *■

Liepos 31 d. šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj 'susituokė J. 
Strimaitytė ir J. Merkys. Abu 
yra parapijos choro nariai, tad 
choras jų bendro gyvenimo 

. pradžiai, įspūdingai sugiedojo 
*Veni Creator” ir kt. giesmes

Flor. SaakeriėhK*
lietuvių visuomenės veikėjas. 

Bendruomenės apylinkės val
dybos narys, nusipirko namus 
nauj. parapijos ribose' (1780 
Algonac Rd.) ir su šeima išsi- 
'kėlė ten gyventi.

mintis, kad 
-Į&'ir'' su juo gafi būti prastaL 
iHsiu pasitikrinsiu, — 
tarė jis savo draugui. —Daug 

^gįį-ĮĮeriau. kai pats žinai, jog esi 
^^..kvaflas, o ne Įriti tm šdco;

— Ar iš proto išsikraustei!? 
'— riktelėjo jam draugas, turė- 

Įjfepjęs galvoje kiek daugiau sme- 
genų. — Nori gyvas Irti vilkui 

kai pasitikrinsi ir 
gĮIII kfti tai sužinos, kas tada beti- 

' fctaę jog nesi kvailas. Tik jau 
tokips kvailystės nedaryk!

jįfeį?.. — Ot imsiu ir darysiu, — 
atšovė jam ponas Toks. —Man 
reikia būtinai žinoti; reikia, 

;; kad būtų parašyta ant balto .
111^’ popierio. Jei tikrai pasirodytų, 

V . kad esu kvailas, tai dar viena 
1^0 kvailystė nepakenktų. Aišku 
^B?5;-arne?

— Aišku tai aišku, bet kas 
yra protingas, nesitikrina.

« —Protingas, protingas! —
/ šaukė ponas Toks. — Protingą 

, visi mato, o kvailo nepastebi, 
įį. nes jis irgi dedasi protingu.

Kam man žmones prigaudinėti, 
jeigu mano makaulėje ratai at- 

jį; ' sileidę? Tegu daktaras juos 
' patikrina arba tvarkai sustato 

Draugo neatšnekėtas ponas 
įįj Toks nubindzino į psichiatrinę 
į ; .. ligoninę savo proto ir elgsenos 

tikrinti.
f — Kuo pasireiškia tamstos 

| nesveikata? — užklausė dakta- 
ras pono Tokio.

■t?/ — Ląbai paprastai: jaučiuosi
• durnas ir tiek, — nužemintai 

p/. .. atsakė ponas Toks.
• — Deja, to dar neužtenka;

reikia įrodymų, —aiškino dak- 
taras atidžiai stebėdamas.

— Kokie čia dar gali būti 
. įrodymai?! — ėmė nerimu po- 

nas Toks. — Ar kvailas gali į- 
' rodyti, kad jis yra kvailas?

— 2*noma, gaU, — ramiai 
atsakė daktaras. — Mes su- 

: 5 prantame...

;i užjūrio

-
'/-J <n r. ?

'į
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2. Lietuvių Darbininkų Są
jungos globėjas šv. Juozapas. 
Trečias sekmadienis po Velykų 
skaitosi metinė Sąjungos šven-

Katalikų Bažnyčios vadovy
bėje, ugdyti socialinio teisin
gumo dvasią narių ir visuome
nes tarpe. Ypač siekti žemiau

Lietuvių Darbininkų Sąjunga. 
Trimis raidėmis yra ženklina
ma: LDS.

NOTARY PUBLIC 
f*L 80 8-MU . 

BOteh Bart— B-M99

SUS.
5. Steigia vakarinius kursus.
a. Vakariniuose kursuose ak

centuojama studijavimas ir į- 
gyvsndimmas Popiežių encikli
kų, ypač Leono XIII ir Pijaus

nilli^IlhlĮi rafnrhm
8. Centro Valdyba savo vei

kime vadovaujasi organizacijos 
konstitucija ir Seimų nutari
mais.

9. Pirminfaįna įsakius arba 
dviem Centro Valdybos na
riams pareikalavus, Sekreto
rius skelbia Centro Valdybos 
susirinkimus.

10. Centro Valdybos susirin
kimai skaitosi teisėti, jeigu 
juose dalyvauja dauguma na
rių.

Pastaba. Nesant daugumai 
narių, Pirmininkas įsako iš 
naujo skelbti susirinkimą ir 
pranešti Centro Valdybos na
riams atvirutėmis. Sekantis su
sirinkimas skaitosi teisėtas, jei
gu jame dalyvauja mažiausia 
trečdalis Centro Valdybos na
rių. Kuopa renka valdybą pabaigoje 

metų, būtent, gruodžio mėnesy
je, tačiau naujoji valdyba per
ima pareigas tik sekančiame 
kuopos susirinkime sausio mė
nesyje. .

6. Susirinkimų tvarką nusis
tatė pačios kuopos.

7. Trys kuopos vienoje apy
linkėje gali sudaryti apskritį, 
kad bendromis pajėgomis sėk
mingiau būtų galima veikti to
je apylinkėje.

8. Apskrities valdybą sudaro

Antena* F. Knettys 
50 Ctttege Street, 
Norvood, Mass.

Ffaansą Sekretorius
Antanas PeU 
32 Wilder Street, 
Brockton 60, Mas*.

1 TeL Vlrgjnis 74499

Pastaba. Centro Valdybos 
susirinkimuose balsams pasida
lijus lygiai pusiau, klausimą 
išsprendžia Prezidentas.

11. Netinkamą Centro Valdy
bos' narį gali prašalinti Centro 
Valdyba, dviem trečdaliais visų 
Valdybos narių balsais specia
liai sušauktame susirinkime.

H. Kuopos ir Apskričiai
1. Nemažiau kaip 5 kandida

tai į LDS narius gali sudaryti 
kuopą.

2. Pilnateisė kuopa skaitomi Dvasios Vadas, skiriamas K u-

84-02JAMAICAAVE. | 
(prie Forest Parkway Štatton) | 

Woodbaveo,N.Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. | 
Koplyčk- nemokamai visoks 
miesto dalyse; veikia ventiliaci- į

e. Mokėti kas metai 50 cen
tų į Centrą;

f. Pildyti ištikimai LDS kon
stituciją ir Seimų nutarimus.

Pastate. Narys, nejmokėjęs 
50 centų Centrui per tris mė
nesius tieka suspenduotas; ne
įmokėjęs per 6 mėnesius lieka 
išbrauktas iš organizacr jos.

Tačiau, jeigu narys yra be
darbis arba ligonis ir neturi iš 
ko užsimokėti mokesnių, tai 
kuopos valdybai paliudijus, ga
li būti atleistas nuo mokesnių.

F. Centro Valdyba
1. Centro Valdyba susideda 

iš Dvasios Vado, Pirmininko, 
Sekretoriaus, Finansų Sekreto
riaus, Iždininko ir trijų Revizi
jos Komisijos narių.

2. Centro Valdybą renka or
ganizacijos. Seimas; išskyrus 
Dvasios Vadą. Pastarąjį skiria 
Kunigų Vienybė. Kitus kandi-

b. Platina kooperatyvinę idė
ją Rochdale pagrindais.

c. Ruošia socialines ir katali- 
kiškos spaudos savaites, pas
kaitas, minėjimus ir šiaip įvai
rias pramogas socialinėm tek 
sangumui ir tautiniam indivi-

nimo materialinio ir dvasinio 
stovio ir tautinio susipratimo 
lietuvių darbininkų tarpe.

C. Priemonės
1. Suburti, sujungti lietuvius 

katalikus darbininkus į orga
nizuotą bendruomenę.

2. Organizuoja lietuviais ap
gyventose kolonijose skyrius ir 
jaunimo sekcijas.

3. Leidžia ir platina laikraš
čius, žurnalus, brošiūras, kny
gas ir kitokius leidinius.

4. Organizuoja studijų rate
lius, bendrojo švietimo kur-

FUNERAL HOME
564 KAST BBOADWAY

Vlee oraliniai >1
Pianas Rasvadauskas
5 G Street, So. Boston 27, Mas* 
Vladas Paulauskas
575 Lavzanee Bt, Loveli, Mas*

kaip vienas narys, tai tik vie- c.Attikti taupos, apskrities 
nas iš jų moka mokesnšUB. ; ir Centro Valdybos pavestas

3. Narys, įsirašęs j LDS or- pareigas;
ganizariją, įpareigojamas pir- d. Prisidėti prie jgyvendim- 
maisiais metais susipažinti su mo organizacijos tikslo, panau-

TeL STagg 2-5043

Matike w P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOME
M. P. KAULAS — Direktorius 

ALB.BALTBCNAS-BAL.TON
Be&ale VettjM 

660 Grand Street 
BrooMyn,N. Y.

NOTARY PUBLIC

-f Parstupo šaknys 
jau buvo žinomos ir 
vartojamos kaipo 

JjA jį) gyduolė nuo Ę5ppo- 
crito laikų, nuo 

v\ plaučių figų, 
ką - nuo širdies nesvei- 
' kūmų, nuo sunkių

skaudėjimų po krūtine ir rikrep- 
tevfrnų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir

VASARNAMI PRIE ATVIROS 
JCROS

ninimo kietų vidurių. Pri- 
siųskite mums $1.00, tai mes 
prisiusime Jutus kvoterį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $125; į Kanadą' 
irgi yra $125.

ALEXANDER'S CO.
4Į14 Brauhvay .

SouA Boston 27, Mas*.

kime. Kilus abejojimui apie 
kandidato tinkamumą, kuopos 
valdyba gerai ištiria jo stovį,

VERTINGAS 
KNYGAS

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

nėmte. orgamzadjos konstitucijos ir
Ptafate Ten, kur sąlygos Šefam;

patogios, daromas viešas natp 
jų narių priėmimas metinėje 
organizacijos globėjo šv. Juo
zapo šventėje su tam tikromis 
Katalikų Bažnyčios apeigo
mis.

4. Nauji nariai daro garbės 
pasižadėjimus laikytis Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų ir LDS or
ganizacijos konstitucijos ir Sei
mų nutarimų.

5. LDS nariai už įžymų pasi
darbavimą arba už ypatingą 
LDS organizacijai teikiamą pa
ramą yra pakeliami į Garbės 
Narius Seimuose, Centro Val
dybai rekomenduojant.

a. Garbės Nariai gali, ne
mokėdami mokesnių organiza
cijai, naudotis visomis LDS or
ganizacijos privilegijomis ir tei
sėmis; visuose LDS organizaci
jos susirinkimuose, suvažiavi
muose ir seimuose turi be jo
kių įgaliojimų sprendžiamąjį datus į Centro Valdybą per- 
balsą.

6. Nesilaikančius Katalikų 
Bažnyčios Kanonų, LDS orga
nizacijos konstitucijos ir Seimų 
nutarimų narius gali išbraukti 
iš organizacijos, kuopos valdy
bai rekomenduojant, daugu
mos narių slaptu balsavimu 
nutarimu. Kuopos valdyba apie 
išbrauktąjį narį arba narius 
praneša Centro Valdybai, kuri

ĖVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B ORIU S

BAISAMUOTOJAS ■
( 231 Bedford Avė.

Brooklyn, N. Y.

Blanche Cunys 
409 W. Brc*dway, 
So. Boston 27, Mass.

BevMjes Fitedja
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
NeU Meškėnas

stato Sermo atstovai ir išrenka 
dauguma Seime dalyvaujančių 
atstovų, balsų. '

G. Centro Valdybos pareigos
1. Dvasios Vadas rūpinasi 

narių dvasiniu stoviu. Dalyvau
ja su/ sprendžiamuoju balsu 
Seimuose ir visuose Centro 
Valdybos susirinkimuose. Pa
tikrina naujų narių aplikacijas. 
Susirašinėja su kuopų Dvasios 
Vadais narių dvasinio stovio

gi lo i g - • •

Visos LOS organi- baisų. <falA<*>na<l atstovu S, Vald^TZSuose, ba ir Bduoda kuopai įgalioji, n^rt^iždtofcas ir du

d. Organizuoja darbininkų S<71BsibraukUSiep arba iš- "1-Kuopa veikia prisilaikyda- 9. Apskrities valdybą renka

brauktieji iš LDS oiganizaci- kX su Dvasios Vadu nustSi ma konstitucijos, Seimų nuta- metiniuose suvažiavimuose.
+ / jos nariai praranda visas narių naujų narių priėmimo tvarką; rimų ir Caitro Valdybos nuro- lO.Kiekvienąkuopaįapskri-

e. Remia fotų tautų ir tarp- teises negauna atgal įmokė- ^^^tro^ZSL ir^- ties suvažiavimus gali įgalioti
tautines organizacijas, pnalai- yį. 4. Kuopų susirinkimai įvyks- nedaugiau kaip 5 narius, kurie
kančias katalikybes principų. R Narių teisės ir pareigos jos reikalais. mėnuo- Tuoi P° mėnesi- tūri'sprendžiamąjį balsą.

6. Steigia informacijų ir pa- nariai 3 pi^^nk^ nio susirinkimo kuopos rašti- n. Susidarius apskričiui, jo
tarnavimo biurus. vfeuos2 pirmininkui, atlieka nin,as i^«nčia Centrui kuopos valdyba tuojau praneša Centro

susirinkimuose; taip pat turi Pirmininko pareigas. narių raportą ir sumokėtus na- Valdybai valdybos sąstatą.
1. Tikraisiais LDS otganiza- smv»ndžiamoio balso teise or- 4. Sekretorius užrekorduoja mokesnius. Centro Valdyte turi tašę su-

į protokolų knygą Centro Vai- Pastaba. Jeigu kurios kuo- spenduoti apskrities valdybą, 
dybos nutarimus; Centro Vai- P°s raštininkas neprisiunčia į jeįgu jj nesilaiko konstitucijos 
dytei nutarus, svarbesniuosius Centrą narių mokesnių laike į. Seknų nutarimų.
nutarimus paskelbia spaudoje; dienų po įnėneanio susdrin- 12. Apskričiai nusistato savo 
skelbia apie naujų kuopų su- Centro Finansų Sek- veikimui planą, tik Js negali

_ . . nariai gali būti renkami j kuo- siorganizavimą; teikia . kuo- rotorius apie tai praneša kuo-
2. Norintieji įsirašyti į LDS apskričių ir Centro vakly- poms reikalingas informacijas, P08 I^rmininkuL Mėnesiui pra-

išpildo ir pasirašo aplikaciją ir ir atlieka kitas Centro Valdy- ė jus ir negavus nuo kuopos pir-
ją įteikia kuopos valdytei. pastote. Pilnateisiais orga- bos uždėtas pareigas. minmko ar raštininko atsaky-

Ptetate. Kandidatą į narius nizacijos nariais yra Garbės 5 . Finansų Sekretorius veda 1,10 *r mokesnių, Centro Ftoan- 
priima tik sekančiame susirin- narjaL moka mokesnius nariai visu nariu sąrašą. naujoms Sekretorius praneša kuopos

Dvasios Vadui apie kuopos sto
vį ir prašo jo sušaukti kuopos 
susirinkimą ir ape tai mfor- 
muoja visus kuopos narius.

5. Kuopos reflcaius veda kuo
pos susirinkime išrinktoji val
dyte, kuri susideda iš Dvasios 
Vado, kuriuo yra vietos para
pijos klebonas arba jo įgaliotas 
kitas kunigas, pirmininko, vi- 
ce pirmarinko, raštininko, iždk 
mnko it dviejų iždo globėjų.

nariai, mcrfcą mokesnius nariai visų narių sąrašą, naujoms 
arba faile vienas iš mokančio kuopoms skiria numerius, iš- 
moke&iius nario šeimos na- skaitinėja čarterius, aplikaci

jas ir kitas reikalingas blan
kas, įrašo narių mokesnius; 
kas trys mėnesiai išduoda apy
skaitą iš LDS narių stovio 
Centro Valdybai ir kas šeši 
mėnesiai kuopoms; susiraSnėja 
su kuopomis ir nariais, tvarko 
organizacijos finansus pagal 
Pimuninko ir Revizijos Komi
sijos patvarkymų ir nurody
mų.

6. Iždininkas turi uždėti 
kauciją tokio didumo, kokią 
nustato Seimas; prižiūri orga
nizacijos finansus, pasirašo ant 
visų išmokė^nų — čekių kar
tu su Pirmininku arba kitu 
Valdybos įgafiotu nariu; kas

rys. ,
___  3. Narių pareigos yra Sos:

imti ar na. Valdybos sprendi- a Ištikimai- pildyti katal&y
mas yra galutinas. tikybos pareigas;

Pastate: Jeigu iš vienos šei- t>. Dalyvauti kuopos susirin- 
mos įsirašo į LDS daugiau kiniuose ir jos veikime;

$2.00
2.00

Garanttiotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

- (record čhangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,
Richmond HiH, Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.

Bartas affielramM prityrusio tecte&o, pripafinto 
BCA fastitato. New Torte.

128 E. 86th STREET NEW YORK CTTY
Virt Lerington Avė. požeminio tranįdiiio stotie*. Lengva privažiuoti 

H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterim*.
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Lietuviy Radio Draugijos Program

PIRMĄJĮ RADIJO PIKNIKĄ
Namų tei.

machžnes

Waktorf Astoria viešbutis, 
kuriame sustoja visokie gar
senybes, turi visą armiją savo 
nepastebimų slaptų policinin
kų ir seklių. Jų esą.ttek, kad 
visai pakaktų 40,000 gyventojų 
miestui saugoti.

|įeįį|l &BĖe pontif&ahnių mi- Porte orgmdzuoja M. Pavydfe- 
Sų prie Liurdo grotos Kenne- nė ir B. Gailiūnienė. Jom tal- 
bu.k Porte prof. J. žilevič aus. kiną kitos geraširdės moterys.

J. Budrys,
Lietuvos generalinis konsu

las New Yoike, su ponia Bud
riene dalyvavo vaišėse, kurios 
buvo surengtos pagerbti Korė
jos prezidentą Syngman Rhee 
ir jo žmoną. Vaišes surengė 
Korėjos generalin’s konsulas 
N. Y. Namkoong. Korėjos pre
zidentas Sygman Rhee ir jo 
žmona, pasirodė, gerai infor
muoti apie Baltijos kraštų pa
dėtį ir Sovietų okupaciją. Pre-

visas atostogas . turi baigti 
pssidąBnriami per liepas ir rug- 
plūfio menesius. Pirmtatakas 
V. Sidzikauskas pakviestas pa
grindiniu kalbėtoju į Toronte 
rengiamas Lietuvių Dienas, ku
rios bus rugsėjo 4-6.

BROOKL.YN 11, N. Y.
J. valakas 
Pranešimų Dir.

LDS organizacijos Seimai. Sei- 
• mą skelbia Centro Valdyba Ša
mo numatytoje vietoje. Jeigu 
Seimas nenurodo vietos, tai 
Centro Valdyba gali pasirinkti 
vietą.

2. Samia darbotvarkę paruo
šia Centro Valdyba^—

3. Seimas pradedamas iškil
mingomis šv. Minomis.

4. Kiekviena kuopa gali siųs
ti į Seimą po vieną atstovą. 
Didesnes kuopos turi teisę į- 
galioti po vieną atstovą nuo 
kiekvienų 10 narių. Apskričiai 
gali siųsti po du atstovus, At
stovai privalo turėti Įgalioji
mus su kuopos ar apskrities 
vaidybos: Dvasios Vado, pirmi
ninko ir raštininko parašais.

5. Centro Valdybos ir orga
nizacijos Garbės nariai turi 
sprendžiamąjį balsą Seimuose.

6. Seimas yra vyriausioji or
ganizacijos instancija, turintis 
teisę tvarkyti ir spręsti visus 
LDS organizacijos reikalus, į- 
imant ir užmanymus pirkti ar 
parduoti nejudomą nuosavybę 
(real estate), darant dokumen
tų aktus (deed) arba ipoteką 
(mortgage).

Pastaba. LDS organizaciją 
ir jos visą turtą, judomą ir ne
judomą, gali likviduoti tik spe
cialiai tuo tikslu sušauktas Sei
mas dviem trečdaliais įgaliotų 
ir dalyvaujančių kuopų ir aps
kričių atstovų ir Garbės narių 
balsais nutarimu.

7. LDS organizacijai likvi-

tai ir tarybos?’ bus simbohnė 
paralelė Jungtinėm Tautom. 
Prieš pat Jungtinių Tautų Sesi
ją,, kuri turi prasidėti rugsėjo 
21, “Jungtiniai tautiniai komi
tetai ir tarybos^ manato viena 
diena anksčiau pradėti savo 
“generalinę sesiją egzilėje” ir 
svarstyti tuos pačius klausi
mus, kurie numatyta svarstyti 
Jungtinėse Tautose. Bus taip 
pat įvertinti ir kai kurių kraš
tų atstovai, kurie'<(abar imasi 
atstovauti Jungtinėse Tautose.

“Jungtinių tautinių komitetų 
ir tarybų” sesija posėdžiaus 
kaip tik priešais Jungtines 
Tautas Camegie Hali.”

Šiose pavergtųjų “jungtinėse 
tautose” Lietuvai atstovaus 
Lietuvos Laisvės Komitetas.

Specialūs autobusai
į Kennebunk Port, Me. Ma

rijos kongreso užbaigimą ir 
lietuvių Dieną išvyks rugpjūčio 
15 d. 7:45 ryte nuo buvusio 
Darbininko namo, Broadway ir 
E gatvių kampe. Kelionė ten ir 
atgal — 3,25 dol. Bilietus rei
kia iš anksto užsisakysi Lith. 
Fumiture krautuvėje, pas 
Brazauskus, Valatkus ir kt.

kis bebūtų — judinamas ir ne
judinamas — skiriamas stipen
dijoms lietuviams katalikams 
studentams, studijuojantiems 
socialius ir ekonominius moks-

Sekmai RUGPJŪČIO (Ang.) 15 i, 1954 m. 
(SOUNCS ftVENTBJEJ

sekmadienį, per žolinę, tra- 
dkrinis gSių ir žalumynų palai- 
minrmas įvyks prieš H vaL 
mišias. Ketvirtadienį ir sek- 
madienį m-jo šv. Pranciškaus 
ordino nariams po 8 vai mišių 
bus teikiama generalinė abso
liucija.

T. Pranciškos Giedgaudas, 
pranciškonų spaustuvės 

Brooklyne direktorius, atosto
gavęs Kennebunk Port, Maine, 
grįžo prie savo darbo.

Moksleivių ateitininkų
stovykla prasideda šį šešta

dienį Marianapoly. Iš New Yor- 
ko išvyksta apie 20 moksleivių. 
Stovyklos mergaitės gyvens 
pas seseles Putname.
Conunon Council for American 

Untty,
kurio būstinė yra New Yor- 

ke, jau kelinti metai veda pro
pagandą, kad amerikiečiai ra
šytų į užsienius savo giminėm 
bei pažįstamiem laiškus ir juo
se atitaisinėtų bolševikų sklei
džiamą melą apie JAV. Milijo
nai laiškų yra išsiųsta į visus 
kraštus, šiemet laiškų rašymui - 
paskatinti skelbiamos premijos 
už geriausį rašynį tema “Kaip 
aš naudoju laiškus savo drau
gam ir giminėm užsienyje 
skleisdamas teisybę apie JAV 
ir Amerikos gyvenimo būdą.” 
Rašinys turi turėti ne daugiau 
kaip 1000 žodžių. Galima ci
tuoti parašytą laišką arba gau
tą atsakymą; nurodyti, kaip 
panaudojamos laikraščių iškar
pos, fotografijos, JAV pareis- zteentas pareiškė tiem kraštam

TreBsffieniafe 10 P JL—WWRL 1000 k&—5000 W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro tancomii transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika.
TeLEV. 4-O2M
AD JEZAVTTAS

LDS Centro Valdybos
Įtarios Vadai

Kas. Prl A Virnsaskas

P. J. Montvila, dukterys Al
dona su savo vyru Benediktu 
Bush ir sūnum Tamuku, 
Anelė ir Teresė bei jos su
žieduotinis P. Bielis.

SCHOLES BASJNG, bu. 
V. Lukas — Vedėjas 

S8S Grasi Sfcj m raktai, N- Y.

Akordionistai
Darius Lapinskas, Vyt. Stro- 

lia ir Rym. Ivaška dalyvaus 
Lietuvių Dienoje Kennebunk 
Port ir gros tautiniams šo
kiams., Lapinskas ir Strolia yra 
N. Anglijos muzikos konserva
torijos studentai ir už gabumus 
jiems ta pati konservatorija y- 
ra paskyrusi .stipendiją.

Parapijos istorijos žiniom 
surinkti išsiuntinėtos anketos 
visiem Bostone gimusiem ir 
dirbusiam lietuviam kunigam. 
Anketose prašoma žinių apie 
kiekvieną bostonietį kunięą, 
kurių iš So. Bostono kilusių 
yra 37.

Dr. Juozas Vattkfinas
su žmona Elena atostogauja 

pas tėvus 46 Thomas -Park, 
So. Boston. Dr. J. Vaitkūnas 
verčiasi medicinos praktika 
Illinois valstijoje netoli Chica- 
gos. Jo sesuo Rita, kuri seniau 
dirbo Carney ligoninėje gailes
tinga seserim, liepos mėn. bai
gė Bostono kolegiją B. S. laip
sniu. A

Lietuvių Radijo programos
piknikas ,surištas su 20 me

tų sukaktimi, Brockton Fair 
Grounds rugpiučio 1 d., buvo 
sutraukęs gausiai žmonių, ku
rie smagiai praleido laiką ir pa
sidžiaugė L J. Fox madų paro
da. Pikniko metu laimėjo do
vanas: 023286 A. Scables (124 
Dr. B Manchester, Conn.) , 
008697 Steve Rathenburg (417 
Park St West, No. Reading), 
003372 Jonas Brunotas (656 
E. 5th St, So. Boston 4), Gr. 
Noris (28 Wentworth St. Dor* 
cbester 5), 017601 Carl Gerul
io, Iii’ Essex St. Sųuantum). 
įžangos dovanas laimėjo: Ser. 
AG 846, 1025, 47, 1463, 1195, 
841, 757.

Radijo Programos vedėjai St.
ir V. Minkai nuoširdžiai visiem duojantis, visas jos turtas, ko- 
dėkoja už Yalką ir dalyvavimą.

ETAPAI 
Poezija 1933-1953 
įrišta, 142 p^ kaina $3.00

ol0dMlnr>

Nariai moka kas met 50 
centų j LDS Centrą ir 50 cen
tų kuopai Tfik Garbės nariai 
gafi ir nemokėdami mokesnių 
naudotis visomis LDS organiza- 
djos privOegi jends ir teisėmis.

Jau buvo pranešta; kad LDS' Nariai," neįmokėję 50 centų 
(Lietuvių Darbininkų Sąjun- Centrui per 3 mėnesius, su- 
gos) Šamas Sais metais įvyks spenduojami; nejmokęje per 6 Norintieji vykti specialiais lūs Lietuvoje arta Amerikos 
spalio mėn. 23 ir 24 d.<L Sv. mėnesius lieka išraukti B or- autobusais iš Cambridge j I» kataliku mokslo įstaigose.
Petro lietuvių parapijoje, So. ganizaajos. TaSau, nanai be- tuvių racną Mantos kongre- ----------------------- ------------------------

, ... . „3^^ Kennebunk Por- Bengia šokte
Kviečiame UJS apskncius ir užįnoketi. ^tapos raMybai te> Maine, rugpiučio 15 <L, turi gv. Petro par. naujai suor- 

kuopas išrinkti atstovus ir pa. pabuBjus, gaB buk aOeuti m» užsisakyti vietas Antano ganizuotas orkestras rengia 
gaminti pasiūlymus organizad- .. . Daukanto krautuvėje, 187 šokte Ncmnanfie Room, No-
te gerovei. Naųa Lt» ko^tadja bai- Webster Ave. KeBonė ten ir at- rumbega Park, Newton. So-

LDS apskraSa pdi lannkti gtoma srausOmtĮ top tak bus j 325 Autobusai iš- kiams gros Baron Hugo’s or- 
®° atsPaas^-W ■fcnmtinėsime ^7.30^. kestras. šokiai įvyks rugp. 28.
pa gah išrinkti ir įgalioti po nariams nemokamai. '
vieną atstovą. Kuopos, kurios Knyga, parakta kun. dr. K. 
turi daigiau kaip 10 narių, širvaičio, “žodis dartiaiBkui” 
gali išrinkti po vieną atstovą taip pat jau spaudoje. Tikimės 
nuo kiekvienų 10 narių. At- ją prieš Seimą išsiuntinėti na- 
stovai privalo gaitii įgaliojimus riams nemokamai.
su apskričių ir kuopų valdybų: Prašome kuopi valdybų tuo- 
dvasios vado, pirmininko ir, jau sušaukti susirinkimus, iš- 
raštininko parašais. Centro rinkti atstovus iružsirnokė jusiu 
valdybos ir garbes nariai gali nerių sąrašus prishjsti LDS 
dalyvauti seime be įgaliojimų.

Pilnateisiais organizacijos 
nariai yra Garbės nariai, moką 
mokesnius nariai arba vienas 
iš mokanSo mokesnius narto 
šeimos narys. Tsfiau šeimos 
nariai turi būti įsirašę į LDS 
orgainzadją.

kurios turi dvi jai atstovaujan
čias organizacijas ((lenkai), at- Nematomasis New Ymrkas 
atovus tyrės nuo alpėjų.

Didis ačiū visiems, kurie iš
reiškė mums simpatiją savo 
atsilankymu į A. A. Magdale
nos Montvilienės, mūsų šeimos 
širdies, laidotuves; ačiū pareiš- 
kusiems užuojautą laiškais ir 
telefonu net iš Kanados. Už vis 
labiausiai dėkojam kunigams 
A. Račkauskui, atkalbėjusiam 
maldas šalinsko koplyčioje, ge- 
dulingas pamaldas atlaikiusiam 
bažnyčioje ir lydėjusiem į ka
pus J. Pakalniškiui ir A. Pet
raičiui, MIC; prel. J. Balkūnui, 
kan. A. Steponaičiui, kleb. J. 
AJeksiūnui, atlaikiusiems šv. 
Mišias laidojimo dieną * savo 
bažnyčiose. -

Nuoširdžiai dėkojame A. ir 
K. Krušinskams, Barziliauskie- 
nei ir jos dukterims, Užupiams 
ir kitiems, kurie užprašė už 
velionės vėlę amžinas šv. Mi
šias bei tiems, kurie užprašė iš 
viso 73 Mišias. Ypatingą ačiū 
tariame Liet Kat. Darbininkų 
klubui ir Siuvėjų unijos veikė- 

kimat Rašyti galima ir ne simpatijų per Lietuvos ir Esti- jams už gėles, giminaičiams už 
angių kalba. Rašinys turi būti jos konsulus. nuoširdumą. Ginkų šėmu už
pasiųstas ne vėliau 1954 m. pareikštą užuoa jutą net dukart
rugpjūčio 31 d. adresu: Letters Br. Didokas Paafiufatitas^ (W per radiją, taip pat . J. Stukui 
from America Contest, 20 pranciškonų spaustuvėje už jo per radiją užuojautą ir 
W. 40. St, New York City 18, spausdinąs knygas ir žurnalus, galinskams už mielą patarna- 
N. Y. Premijos: viena 50 dol., išvyko atostogų į Kennebunk • vimą.
antibji 25 dol., ir dešimts po Port, Me. Atostogose išbus apie Nuliūdę: ' 
5 dol. porą savaičių.

Stephen Bredes Jr< 
advokataf

Z. Nomeika,
vargonų meisteris ifRoches- 

ter, N. Y., su savo žmona ir 
dukterim atvyko praleisti ato
stogų ir apsistojo pas Kačins
kus. Muz. Nomeika tina var
gonininko pareigas vienoj sve
timtaučių bažnyčioj Rochester, 
N. Y.

Veronika Ivanauskaite ir 
Petras Bizbribodoas

susituoks šv. Petro liet, baž
nyčioje rugpiučio 21 d. Ivanau
skaitė yra gailestingoji sesuo ir 
tarnauja Carney ligoninėj, o 
jaunasis dėsto anglų kalbą 
aukštesnėje mokykloje. Abudu 
pasižymėję lietuvių jaunimo 
veikloje.

Užsakymus siųsti:

“Darbininkas”, 680 Bushwick Ave^ 
Brooklyn 21, N. Y.

Norįroodo. Chmas taip pat iš
pildys meninėj programos da
ly lietuviškų dainų koncertą. 
Koncertas įvyks rugp. 15.

Marijos Metą kangman, 
kuris prasidės rugp. 13 va

kare ‘ ir baigsis per Žolinę, 
rugp. 15 Kennebunk Port, Me.-, 
daugelis bostoniškių ruošiasi 
vykti. Didesnė dalis vyks tik* 
paskutinę dieną. Vien progra
mos dalyvių bus per 100 asme
nų: chore apie 40, vyresniųjų 
tautinių tokių grupėje 40 ir 
vaikučių 20. Jau užsakyti 4 
autobusai. Kiti vyks privačiais 
automobiliais.

Išvyko į Kaliforniją
Stasė Matulevičienė ir J. ir 

A. Audickai išvyko automobiliu 
įSan Bernardino,'Calif. ap
lankyti savo vaikų ir anūkų. 
Albertas Audickas ir jo žmona 
Matulevičiūtė ten gyvena ir 
augina 4 vaikučius. Jis yra 
JAV aviacijos majoras.

tudjai'ir Seimų nutarimams.
13. Kuopai arba apskričiui 

likviduojantis, Vfeą turtą, imkis 
jis nebūtų, ir valdybos knygas 
perima Centro; Valdyba; Be 

Petro parapijos salėje šaukia- Centro Valdybos žinios kiibpa 
mas parapiečių susirinkimas nr apskritis nsgafi niei trtirduo- 
šy. Petro parapijos istorijos ti, nei dovanoti savo turto, nes 
ištekamo rakate. Susirinkime jis priklauso visai organizaci- 
teip pat dalyvaus Dr. Antanas jai.
K^čas. - L. LDS&teMi / f

ifriiiiBtinėito antatfu _______1. Kartą metuose įvyksta


