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Demokratų kaltinimai prezidenti

PER VISUS METUS NELEIDO IŠEITI Iš NAMŲ

mo.

Demonstracija 
prieš karalienę

Washingtone susijaudinimo 
šukele demokratų partijos pir
mininko S. A. Mitchell kaltini
mas prezidentui Eisęnhovveriui. 
Esą prezidentas pavedės jėgai
nės statybą TVA srityje sindi-

dėtas dalykas tiek daug (1,3 
miliardų) suniažinti mokesčių

Rugpiūčio 11 įvyko Vliko po
sėdį kuriame nutarta panai
kinti finansų tarnybą ir visus 
finansinius reikalus perduoti 
Tautos Fondui, sudarytam iš 
žmonų, esančių šalia Vtiko. 
Tuo būdu iškrito iš Vykdomo
sios Tarybos tautininkų atsto
vas T. Šidiškis. Jis iškrito ir 
i š Tautos Fondo. Tam sprendi - 
mui buvo priešingi tautininkų 
atstovas Šidiškis, socialdemok
ratų J. Glemža ir ūkininkų 
.partijos J. Norkaitis. Jie išė- 
jBMŠ posėdžio. Ryšium su tuo 
nutarimu laisvės kovotojų cent
ras iš Amerikos telegrama at
šaukė savo atstovą iš Vliko S. 
Migliną. Jo vietoj paskyrė Ba- 
taitį. Dėl tokio sprendimo tau
tininkai labiausiai kaltina K. 
Žalkauską.

Kongresas prie 
prezidentą

• Valstybės departamente 
vietoj pasitraukiančio W. B. 
Smitho prezidentas Eisenho- 
vveris paskyrė Herbert Hoover,

Atstovų Rimai rugpiūčio 16 
priėmė didele balsų persvara 
senato rezoliuciją paskelbti 
kom. partiją Amerikoje nele-( 
galią, jos toliau likusius na.- 
rius ar jai padedančius bausti 
iki 5 metų ir 10,000 dot

Pažymėtina, kad Atstovų 
Rūmai* balsavo prieš komunis
tus, nors respublikonų lyderis 
Ha liek įspėjo, kad prezidentas 
Eisenhovveris tą įstatymą ve
tuosiąs. “Daba? yra laikas ką 
nors padaryti, kol turime gerą 
prągą”, kalbėjo dem, Ray-. 
bum.

AMERIKOS KARIUOMENE 
Ig KORĖJOS

Amerikos keturios divizijos 
per artimiausius'mėnesius bus 
atitrauktos iš pietų Korėjos. 
Jos taus greičiausiai perkeltos i 
Okinawą. Korėjos parlamentas 
aštriai pasisakė prieš tokią A- 
merikos politiką. Korėjoje liks 
tik 2 diria jos.

pabėgo į užsienį. Staika neteko 
darbo. Tuo metu Tito valdžia 
siuntė j Ameriką Jack Petrich. 
Petricho žmona žinojo, kad 
Staika labai gera šeimininkė. Ji 
panoro Staiką su savim pasiim
ti. Nors Staika nenorėjo, bet 
jai buvo pasakyta, kad ji turi 
važiuoti, nes kitaip Jugoslavijo
je negaus kito darbo. Petrich 
čia New Yorke buvo tamauto-

R.: Senižmonės gauna dides
nes pensijas, jauniem nereikia 
eiti į karą, nes jis laimingai

AR VYRIAUSYBE VBL 
PAKRIKS?

Prancūzijos vyriausybei gre
sia vėl krizė dėl europinio 
saugumo bendruomenės. Pro
testuodami prieš ją, trys mi- 
nisteriai jau pasitraukė; du, 
kurie stovi už bendruomenę, 
grasina pasitrauksią, jei Men- 
des-France pasiūlymai Briusse- 
ly bus priimti; kiti trys, kurie 
yra prieš, grasina pasitrauksią, 
jei pataisos nebus priimtos.

GENEROLAS De CASTRIES
Pekino raudonųjų radijas 

paskelbė, kad Dienbienphu 
tvirtovės komendantas gen. de 
Castries, apie kurį ligi šiol nie
ko nebuvo girdėti, sykiu su ki-

buvo ligšiol, atmes 290 prieš 
260 balsų. Jis galįs tikėtis pa
tvirtinimo tik «su jo siūlomom 
pataisom. Jei tos pataisos ne
bus priimtos, jis davė suprasti, 
kad bendruomenės klausimas 
bus palaidotas.'

Prieš jos siūlymus jau 
pasisakę Olandija, Italija, 
oficialiai Vokietija, lygiai 
pritaria, jiem nei Belgija

katui, kuriame dalyvauja ir jo 
geras pažįstamas kaimynas 
Jonės, su kuriuo prezidentas 
žaidžiąs golfą. Tai buvusi pre
zidento tiesioginiu įsikišimu 
vienai grupei duota pirmeny
bė, nušalinant jos konkurentę 
— kaltino Mitchell.

Kaltinimą apgailestavo ne 
•tik respublikonai, bet ir dau
gelis demokratų. Šen. Knovvla ri
das čia įžiūrėjo rinkiminės 
kovos metodą — pulti patį 
prezidentą. J tai atsikrisdamas, 
Mitchell vėl aiškino, jei demo
kratai laimėtų daugumą, jis 
reikalautų, kad per Kongresą 
būtų išaiškintas anas preziden
to žygis.

biudžetas nesubalansuotas, ir 
valstybės skolos padidintos. '

R.: Sumažinom mokesčius, 
ir tai pakels gamybos apyvar-

pranešimas: “Per 12 mėnesių 
jai nebuvo valia pasitraukti iš 
namų. Su kitais žmonėm Kal
bėtis galėjo tik savo ponios lei
džiama. Į befcnyčią išeiti nelei- 
do nė sykio. Paskui ji buvo per 
keletą metų kilnojama iš šei
mos į šeimą ir elgiamasi su ja 
kaip su gyvuliu, o ne kaip su 
žmogum, turinčiu įgimtas tei- 
ses.^ragaliau jai buvo pasaky- 

jas Jungtinėse Tautose. ta, kad eitų j Jugoslavijos kon-
Apie Staikos likimą čia in- sulatą New Yorke prašyti do- 

sugrįž-

iun- -4^
• Senato komisija McCarthy 

bylai pakvietė Juriskonsultą E. -4s|S| 
W. Chadviick, tnivusį respubli- 
konų atstovą Kongrese. Kotu- 2 'F-3 
sija pradės apklausinėti rugpiū- 
čio 30.

STREIKUOSE 21 SUŽEISTAS
Mueacbeae, Vokietijoje, me

talo darbininkų streikas rug
piūčio 18 virto kautynėm tarp 
400 policininkų ir 1000 darbi
ninkų. Sužeista 21, kai streiki
ninkai trukdė kitiem darbinin
kam eiti į fabriką. Tokie dideli 
streikai Vokietijoje yra pirmą
syk po karo. Susitarti nepavy- KALBOS PRIEŠ KOMUNIS

TUS DRĄSIOS, O DARBAI...
Parytiaje rugpiūčio 16 šešio

likos valstybių atstovai sutarė 
Kinijos užpuolimo saugoja A- palengvinti prekybą su komu- 
merikos 7 laivyno grupė; -pa- natiniais kraštas. Daugiausia 
reiškė pru Etoenhosreris.

1 ■ . ... v’ „ išvirto nelaukta kova tarp
B laikraščių: Prezidentas ir Kongreso jr prezidento, 

prezidentienę atvyko rugpiūčio 
17 į New Yorką ir įsirašė čia 
balsuoti.

Amerikos katalikų bažny
čiom Vatikanas leido kai ku
rias apeigas atlikti anglų kal
ba: krikštą, jungtuves, mskuti- 
nį patepimą. Lig šiol tam buvo 
vartojama tik lotynų kalba.

Tokius leidimus jau daug 
anksčiau turi Vokietija?, Itali
jos, Vrancūzijos bažnyčios.

R.: Atlyginimas už valandą 
dabar pasiekė rekordą.

rimo. "Išlaisvinimo politika”— D.: Pragyvenimo minimumas
ne, ją minės tie, kurie norės — taip pat.
respublikonam įgelti....

Dar neaišku, ar rinkiminėje 
kovoje bus aktualus komuniz
mo klausimas, kuris prieš dve- baigtas paliaubom.
jus metus buvo vienas U pa- D.: Respublikonai taip pat 
grirtdinių^Prezidentas jo neno- atsakingi už tai, kad padkMjo 
ri. Nenori jo nė demokratai, bedarbiu įkaičius, o Korėjos 
Tačiau jis dabar staiga pasida- paliaubos atidavė komunistam 
r® aktualus. Jis nereiškia ko* ir Indokiniją.
vos taip demokratų ir rtspub- Katrie surinks daugiau puta* 
likonų, nes abeji pasisakė už tikos ptojmų. parodys lapkrido 
kom. partijos panaikinimą, bet 2,

MITCHEUZMAS”
Prie demokratų pirmininko 

Mitchellio kaltinimų prezidentui 
Ėisenhoweriui prisidėjo ir A. 
Stevensonas, buvęs kandidatas 
į prezidentus.

Kampanija prieš Eisenhowe-

.v
D.: Naujas mokesčių įstaty- įg

mas naudingas korporacijom ir /'? 
turtingiem akcininkam, bet ne- 
daug ką duoda smulkiem pilie- r 
čiam.

risi ir išjungta miesto srovė.
Iš naujo sujaudino New Yor- ____________

ko gyventojus. Dabar suimti 4 ____
nepilnamečiai, kurie užpuldinė- DAUGIAU VIETOS TAUTI- 
jo, padus degino, žudė, nes iš to KALBAI
jautė malonumo.

• Šveicarijoje eina’ propa
ganda prieš Amerikos prekes— 
prieš automobilius, cigaretes. 
Tai protestas prieš pakeltus 
muitus Šveicarijos laikrodžiam 
Amerikoje.

Luksemburgu. Amerika ir 
Anglija laiko, kad tais siūly
mais iškreipiama visa sutartis. 
Churchillis dar rengėsi per
kalbėti Mendes - France.

Taigi šeši ministeriai susiva- 
žiavo į negimusios bendruo
menės laidotuves, net jeigu ir 
būtų surasta . kokia išeitis, ji 
bus tik dėl akių.

Numatant, kad iš Briusselio 
konferencijos nieko neišeis A- 
merikoje ir Anglijoje esama 
bendros nuomonės, kad tada 
reikės atsiremti Vokietija vyk
dant europinę politiką.

• Amerika ir Anglija rugpiū
čio 18 atmetė Pamcūzijos siū
lymą dar sykį susitikti su Mas
kva ir derėtis dėl Vokietijos 
ir kitų Europos kraštų liki
mo.

Respublikonai laimėjo prieš 
dvejus metus valdžią šūkiais: 
išvalyti Washingtoną nuo ko
rupcijos ir komunistų agentų, 
baigti karą, išlaisvinti paverg
tuosius... Respublikonai žino, 
minia užmiršta duetus jai pa
žadus ir atlaidžiai pažiūri, ar

statymą, pagal kurį A. Hiss, 
nuteistas už kreivą priesaiką, tr^ viet-
negalės gauti pensijos kaip bU- name 4AV, įtrikęs pa
ves valstybės tarnautojas. įkyrimo. tsM im fciltnMtRftmuašr.

Newarke, N. J., du ginkluo
ti plėšikai norėjo apiplėšti ben
zino stotį. Bet sargas, kuris tac- 
tarpu laistė žemę, pale:do į juos 
tokią vandens srovę, kad plėši
kai pabėgo.

Taigi rinkiminės kovos temos 
suktųsi apie panašų apsišaudy
mą tarp respublikonų ir de
mokratų:

RespriNcMBas: Sutaupėm 7

kinta,” bet tvirtai tik:ma, kad išvykęs atgal, o apie visa kita 
delegacija nesanti “informuo- 

. . .... ta”. (JT, kurių komitetas tyrėĮdomu, kad anglų kareivis ' , , ? ...’ ■ . vergų darbo klausimą kitur, tu-
dabar rastas negyvas kaip tik terp

DRAMBU0 IR ASILO PASIKALBĖJIMAS PRIEŠ LAPKR.2
Triesto-1. Tam fflmm buvo pa- ' ' NJ dk ... v
imta medžiaga iš Carp? zuvi-. džiausią kliūtis >Ta stoka van- -. .a\ra^c*.° a a u^°'

. je atvaizduotas arkas, kuria-
me išvestas į areną Dramb
lys kalbasi su Asilu, aplinkui 
susėdusi minia palydi plojimais 
jų atsakymas... Taip atvaizduo
jama dabar rinkiminė kova 
tarp respublikonų ir demokra
tų. Tiek vieni, tiek kiti tiria, per vienerius metus, kjid tas .... .. . , . A .
kuriais šūkiais lairtės rinkikų įstatymas pagrindinis mdiartus, kuinuos demokratai
nalankuma mm. ginklas rinkimų kovoje. buvo numatę išleisti.

Jau tik antroj eilėj tegalės Demokrafam: Bet valstybės 
būti užsienio politikos reikalai. 
Respublikonai galėsią parodyti, 
kad ritiniam piliečiui dabar 
mažiau rūpesčių, nes nereikia 
kariauti ir naujų karų bus iš
vengta. Užsienio politikos ar
gumentus daugiau galės var
toti demokratai, tvirtindami, 
kad respublikonų užsienių poli
tika privedė prie Vakarų ne- 

pafedų piiys iš oro "“keltos ! ^ybė, Amerikos Izoliacijos 
žemę. Ji žiūri vis, ką dabar j, pregĮj^o sukompromita- 
naujo pasakys. Už tat respubli
konai ieško naujų šūkių. Atro
do, jie išeina su ūkinės geroves, 
ptiirtinės ramybes šūkiais, pa
rodydami .kad respublikonų dė
ka Amerikos piliečiui yra ge
riau ir ramiau gyventi; kad jis 
turi mažiau rūpesčių.

Respublikonų nuopelnus ūki
nės gerovės srity turįs labiau
siai parodyti mokesčių pakeiti
mo Matymas. Rugpiūčio 16 jį 
iškilmingai pasirašydamas, pre
zidentas pabrėžė, kad tai negir-

• Mažesnės firmos kavą iš 
Brazilijos nupigino 10 cn sva
rui.

Prez. Eisenhoweris rugpiūčio 
17 pasirašė raštą, kuriuo azy- 
lis suteikiamas Jugoslavijos pi
lietei Staika Petrovič, 48 mė
tų, išbuvusiai Amerikoje pen- 
keris metus tikroje vergijoje, 
kurią jai buvo įstrigęs Tito 
valdininkas prie Jungtinių Tau
tų. Istorija jos tokia:

Staika 15 metų buvo tarna
vusi Jugoslavijoje pas turtingą 
pirklį. Kai atėjo komunistinis 

tais tos tvirtovės belaisviais režimas, prekyba buvo nado-
perdurtas prancūzam mai- nafizuota, .Staikos šrimirimkas fomiu&ja šen. Hendrickšono kwnęnti^Hi^b<b 

rads į komunistų belaisvius. ti į Jugoslaviją.’
■ ■t—. ' - ; Palošta į miestaT užuot ėjų

VffiTNAMO NUSIVYLIMAS Paslaptingas anglu kareivio žuvimas sa į konsulatą, Staika nuėjo
Vietnamo patriotai jaučiasi serbų katedrą, kur jai buvo su- ri spaudoje jau vadinama

labai ąųūeisti Prancūzijos, savo Austrijoje t prie Salzburgo, J o mirtis primena visai pa- teikta globa ir su visu reikalu ‘ mitchellizmu ’, kaip demokra- 
išleĮMisto tauv. karaliaus Bao tunelių srityje rastas lavonas našų atsitikimą 195O su ameri- supažindintas šen. Hendrickso- tai kampaniją prieš komuniz-
Dai, kurį Prancūzija jiem pri- britų kareivio C. H. Smith, 22 kiečių karo attache Bukarešte nas. Kai buvo pasiteirauta Ju- mą buvo pavadinę maccar-
metė kaip^valstybės galvą, bet metų, suį .visai suskaldyta gal- Carps, kurio galva taip pat bu- goslavijos delegacijoje prie J.T. thizmu.”
kuris tesirūpina arklių lenkfy- va .Tebėra paslaptis, ar jis iš-, vo sudaužyta prie Pass-Lueg apie visą reikalą, iš ten paaiš- e Atstovų Rūmai priėmė į-
nėm ir savo rūmais Prancūzi- krito, ar išmestas. Tuo tarpu tunelio. Nors dar irgi “neišaiš- ’ kino, kad Petrichas jau 1950 
jos. pajūry; nusivylę ir visais išaiškėjo, kad jis vyko iš Tries-
Vakarais. Vienas jų atsiliepė a- to Salztaurgo kryptimi; kad jis tai buvo komunistų darbas, 
pae Ženevos konferencijos pa- buvo atostogose ir vilkėjo dvi- 
darinius: “Ženevoje apie vissą tinkas, drabužiais, jo daiktai 
pagalvota, tik nepagalvota apie dingę. Traukinio durys buvo 
Vietnamo žmones.” užrakintos.

BddiM Į«»tinĖje Briussely 
rugpiūfio TS1 ‘ susitiko šeši už- 
rienio minirtĮeriai: Belgijos, I- 
talijos, Lukspnburgo, Olandi
jos. PiĮancūmos ir Vokietijos. 
Jie svarsto Prancūzijos sifily* 
mus-pakeisti europinio saugu
mo bendruospenės sutartį.

Min. pirm.- Mendes-France 
pareiškė, kad Prancūzijos par
lamentas tokią sutartį, kokia ji

Airijoje, Belfaste, rugpiūčio 
17 Anglijos karalienė Elzbieta 
“krikštijo” naują laivą 20,000 
tonų. Ta proga polio ja suėmė

* 4 vyrus, kurie turėjo ginklų ir
GAJAUSIA SKYLE buvo įtariami, kad netoli Bel- 

Prancūzijoje prie Vidurže- fašto eskplioziją,
mių juros^surasta lig sioi g- dememstradją prieš Angliją,
liausią skylė i žemę 4430 iškratyti aplinkui namai, 
pėdų gylio prie kalno vardu viešbučiai, ir 4000 polieminkų 
Marguaris. saugojo karalienę. Kai 1953

MAŽAMMIV BANDITU 
GAVMS



buvo

Nekomunistai pakliuvo į 
lietuvių komunistų sąrašus

Wollweber buvo nuteistas tre- 
jiem metam už paso netvarką 
ir kurstymus j mažas sprogs
tamosios medžiagos vagystes.

spauda ne kartą yra pranešusi, 
jog kai kuriose Rusijos srityse 
tiek jų privisę, kad su jais ko
voti buvę pasiųsti n?t lėktuvai. 
Bet tuomet turi būti jų didelės 
ir gausios gaujos, jei net lėktu
vai juos gali aptikti ir naikin-

vienas, kas laiku neapsižiūrės, 
tiek asmuo, tiek organizacija, 
gali būti savo neapsižiūrėjimo 
auka.

Tarptautinė kriminalinė po
licija ištisus metus knisosi. Jai 
pavyko Kopenhagoje porą lai
vų padegėjų sučiupti, Rot- 
terdame pakliuvo vienas vyras 
su sprogstamosios medžiagos 
maišu. Kopenhagoje suimtieji 
prisipažino, kad juos verbavęs 
Jensen. Per Olandijoje suimtą
jį buvo prieita prie kažinkokio 
Kuhlmano, kuriuo iš tikrųjų

Lig šiol draudimas apėmė 72 
miL dirbančiųjų. Pagal naują į- 
statymą jis apims dar 6,700,- 
000.

Tiek Montrealio, uek Chica- 
gos faktai rodo, kaip dalis lie
tuvių lengvai suklydo ar davė
si suklaidinami: nekomunistai 
pakliūva į komunistų sąrašus, 
nekomunistai prisiima komu
nistus į patriotines organizaci
jas. Tai padaras nesenos Ame
rikos politikos, kada komunis
tas buvo laikomas ne tik ko
votoju prieš fašizmą, bet be
veik geresniu demokratu. Ta
da ir Amerikos lietuvių visuo
menėje socialistai dalyvavo su 
komunistais 'bendrame “liau
dies fronte”. Nuo tada per ke- 
teris metus Amerikos vadų pa
žiūra į komunizmą pasikeitė iš 
pagrindų, komunistai dabar 
teisiami kaip valstybes priešai, 
o žmonės nespėjo taip greitai 
“praregėti” ir pasitraukti, nuo

garso. Esą po keliu metų ji pa
keisianti ligšiolines ų^Ainas. 
Tačiau kai paliečia .nervą, yis 
tiek skauda. -\-

ANNE, Britonijow prfnmr, kvrtai 
Miėjo M* k*9verl mrtaL OtoittoBe- 
tofc jv* bnvo *v«vdMbhnm
IMvvmhš I8*obvw kn*nlto*VB
RtoMetoa H. tuv ay veto

iki šiai dienai nepasistengia ap
sivalyti nuo aiškių JAV.ir Lie
tuvos priešų.” vj

" į* 1 Z*Laikraštis taip pat nurodo, 
kad daugeliu atvejų pasižymė
jusi prokomunistine veikla lie
tuvė advokatė susilaukianti 
paramos iš “patriotingosios lie
tuvių visuomenės.”

kobalto te. Bet ar būtų kam tada ”šil- 
dytis”, ar radioaktyvinės dalys 
nebūtų sunaikinusios gyvybės?

Apskaityta taip pat, kad le
dynai, staiga sutirpdami, 

juros paviršių pakeltų per 
30 metrų.

Žurnalas skelbia žemėlapį, kalbant jau apie Rygą, Taliną, 
kaip Europa tuo atveju at
rodytu vandeniui 30 metrų pa

kilus. Dabar ledynų esą tokie 
kiekiai, kad jeigu tik. tuos le
dus, kurie yra Grenlandijoj, su-

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADUO PROGRAMA
WBMS, 1090 kUocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VODtJAS — P. VIŠČINIS

31 Bunka' Ąra, Bmclitim 4, Haas.
TeL Brocktpn 8-1159-R.

Leningradą. Visa dabartinė 
Skandinavija virstų uolų sala, 
nes Baltijos jūra susilietų su 
Baltąja jūra per Ladogos eže-

Tadau atominės energijos 
tyrinėtojai pagalvoja atominę 
energiją panaudoti ne tik karo 
reikalam. Jie planuoja įkinkyti 
atomus vadinamai taikos meto 
gamybai. Treti dar drąsesni— 
pasvajoja: • kas batų, jei ato
minėm bombom šiaurės ašiga
lyje botų susprogdinti ledo kal
nai, S dalies vietoje ištirpinti 
nuo bombos kaitros, iš dalies 
gabalais išplukdyti j toles
nius atesuius vandeub? Ar 
nesusidarytų nauji žemes plo
tai, o labiausiai ar neatsivertų 
nauji metalų, naftos, anglies 
šaltiniai?*

Spėliojamų atsakymų ran
dam paskelbta žurnale “Frank
furter lllustrierte.” .

Esą po tokio bombardavimo 
galima laukti, kad ledo kalnai, 
išplaukę nuo ašigalio, atšaldy
tų Golfttromą, tą šiltąją van
dens srovę, kuri yra žemelei 
lyg centralinis šildymas. Tada 
Europoje įsigalėtų žiema kaip 
arktikoje, ir tokia padėtis truk
tų tol, kol ledai sutirptų. Tik

veidas, nors jie labai nemėgsta rato siūlai, 
^šviesos.Aišku, kad Jotai žygis 
nebuvo be rytinio Berlyno sau
gumo žinios, žurnalistai puolė
si tuojau į senas bylas ir iškar-, 
pas, kas yra tas Berlyno komu
nistinio saugumo viršininkas.

Bylose aiškiai pažymėta: 
Emst WoBweber, valstybės 
sekretorius augumo reikalam 
ir vidaus reikalų mmisterio pa
vaduotojas, paskirtas nuo 1953 
metų liepos mėn., pašalinus jo 
pirmataką Zaisserį po darbi
ninkų sukHimo.

Montgomery Advertiser pra
neša, kad Lenkijoj vis labiau 
pradeda siausti vilkai-. Tik dvie
juose rytiniuose apskričiuose 
jie papjovę apie 1000 avių ir 
500 stirnų. Vilkai jau tiek įsi
drąsinę,, kad jų staugimas bu
vęs jau girdimas net Varšuvos 
priemiesčiuose.

Ryšium su tuo vilku siau
tėjimu laikraštis pastebi, kad 
jie yra ne kas kita, kaip bar- 
barinio amžiaus pranašai. Isto
rikai, kalbėdami apie civilizaci
jos smukimą ar jai grėsmę 
ankstesnias laikais, yra konsta
tavę, kad tai paprastai lydi 
plėšriųjų žvėrių siautėjimas. 
Suvargę ir prislėgti gyventojai, 
kuri? ir gyvi tokiais katastro
fiškais laikais išlieka, nebepa
jėgia su vilkais ir kitais plėš- 
riaisais žvėrimis kovoti.

Vilkų įsiveržimas į šį reži
mą laikraščic siejama su ddc- 
lės gyventojų dalies išnaikini
mu Baltijos kraštuose ir Rytų 
Prūsijoj, šie tankiai apgyventi 
plotai anksčiau nesudarė sąly
gų vilkams veistis ar čia įsikur
ti iš kitur atklydus’ems. Dabar 
gi, žymiai sumažėjus čia gy
ventojų skaičiui, jie pradėję 
siausti seniai jau negirdėtu 
mastu.
- Tenka manyti, kad tie vilkai 
čia bus daugiausia iš Rusijos 
pietų atklydę. Pati Sovietų

bai kaip savąsias. Miešto val- 
. džia suka gaivą, kaip su tokia 
juodąja rinka kovoti.

• Dantų gydymo profeso
rius Columbijos universitete 
demonstravo naują dantųgrę- 
žiamąją mašiną, kuri gręžia be

Italijos, Austrijos, 
Vengrijos, Lengijos, Balkanų 
valstybių, tai ledo sluoksnis bū
tų 2,000 metrų storio. Pagal 
nubrėžtą žemėlapį sutirpus 
tiem ledam, jūra užlietų Berly
ną, Hamburgą, Koelną, Stetiną. 
'Karaliaučių, netgi Kauną ne-

Lietuvię Radijo Korporacija 
892 E. Brondw4y, Sis. Boston 27, Maso.

Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kflociklu, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Ftorists Gėlių ir Dovanų krautuvę, 502 E. Broeduay. 
So. Bostone. TeL SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

šus netyčia bus patekęs, per 
neapsižiūrėjimą ar nęsiorienta- 
vimą, arba tiesiog dėl savo 
širdies minkštumo’; sakysime, 
prašo paaukoti dolerį, kas gi 
čia tokio — ir paaukoja, o 
vadai tokį jau įtraukia į sąra
šus... ir prašau — šiandien jie 
visi jau saugumo organų ran
kose ir dėl to gali nukentėti ar 
turėti nemalonumų.”
Komunistai pakliuvo į lietuvių 

patriotines organizacijas

Visai priešingą reiškinį pra
neša Amerikoje Draugas rug
pjūčio 13 vedamajame— kaip 
komunistai pakliūva į lietuvių 
patriotines organizacijas. Esą 
vienoje kolonijoje (vietos ne
nurodo) “lietuvių prekybininkų 
bei profesionalų sambūris tole- ' kornimfetųatsiriboti.Dabar ne 
ruoja ružavos juristės buvimą 
organizacijos eilėse.” Esą "ne
dovanotinas faktas, kad rimta 
Amerikos lietuvių organizacija

Girtuoklio kalnakasio sūnus, 
gimęs 1898 prie Kasselio; uos
tą darbininkas, tapęs Vokieti
jos karo laivų jūrininku, pradė
jo savo paslaptingą gyvenimo 
legendą. Nuo 1918 jis pastebi
mas prieky sukilusių jūrininkų 
Bremene, VVilhelmshavene, Kie- 
ly. Tikras dalykas, kad jis ta
da buvo komunistinio Spartako 
narys; jūrininkų ir uosto dar
bininkų komunistinio interna
cionalo gen. sekretorius.

1924 jfe žinomas jau Mask
voje kaip 1. karo mokyklos 
mokinys, kuri ruošė pasaulio 

rev'ofiucyai aktyvistus.
Ten pat buvo tada ir Wil- 

helm Zaisser, per kurio lavoną 
pernai Wollweber įkopė į kom. 
Vokietijos saugumo šefus.

1930 jis pastebimas vėl Vo
kietijoje šalia Thaelmann ir 
Neumanno komunistų partijos 
vadovybėje, kuriem Georgi Di- 
mitrov, vakarų kominterno 
gen. sekretorius, buvo pavedęs 
sukelti chaosą ir sukurti sovie
tinę Vokietijos valdžią. Neisde- 
gė. Thaelmanas buvo suimtas, 
Pieckas ir Ulbrichtas pabėgo. •
Wollweberis dar liko ir mėgino Atominės energijos tyrinėji- 1954 kovo mėn. numestoji tada, kai Golfštromas atgautų klotum ant dabartinių Danijos, 
suorganizuoti pogrindį. Atėję mai vis drąsesni ir laimėjimai vandenilio bomba buvo 15 mil. savo pirmykštę temperatūrą, Vokietijos, Olandijos, Anglijos,
naciai jį aptiko, bet suimti ne- įspūdingesni. Tiek įspūdingi, tonų sprogstamosios jėgos. Europa susilauktų jau šilto kli- Belgijos, Luksemburgo, Svei

ksti nugąsdina pačius tyrinėto- Vandenilio bomba žadama mato kaip trepikiniame kraš- carijos, 
patobulinti vadinama 
bomba, kurią lengva esą per
dirbti iš vandenilio bombos: 
reikią tik jos lukštą padaryti 
iš kobalto. Ji vadinama tiesiog 
C bomba po lig Sol žinomų A 
ir H bombų. Kobaltinės bom
bos baisybė ta, kad ji duosian
ti daug radioaktyvinių dalių, 
kurias vėjas ar oro srovė gali 
nunešti labai toli ir tokiu būdu 
sunaikinti gyvybę didžiausiuo
se plotuos?. Vienas Amerikos 
fizikas aiškino, kad
sumesti BerfjTto tokia 
bomba galinti ammūtiuti visą 
gyvybę tarp Urate imtaų ir 
Attamte BobMto bombų 300 S*****8 rugpiuao 13 pakei-
užtekti gyvyM Vi- te socialinio draudimo (somai

security) įstatymą, kuns dar 
turės būti suderintas su Atsto
vų Runų sprendimu.

Pagal naują sprendimą pen- nąjį įstatymą pensininkas turi 
sijos marintum vienam asme- teisę uždirbti, kiek jis gali. Da
niui iš 85 dol. pakeliamas iki bar tas amžius numažintas iki 
108,75. Vedusiųjų porai iš 127,-’ 72 metų.
50 iki 172,75. Gaunantieji pen
sijas turi teisę uždarbiauti, jei 
uždarbio dydis neprašoka įsta
tymo nustatytą normą. Lig 
tas uždarbis turėjo būti nedi-

Hitteris žinojo, kas yra Woll- 
weberis. Jis pareikalavo, kad 
Švedija jį išduotų. Bet 
tada
įsDtiša te šąmaatišlis moteris 
draugė Hoioabų, Sovietų atsto

vė StaektioDne.
Ji pasirodė pas socialinių rei

kalų ministerį Moellerį, kuris 
pereitais metais švedų savaiti
niame “Vi” paskelbė pasikalbė
jimą su ta “drauge”. Kolontaj 
pakišo ministerįui dokumentą, 
iš kurio buvo matyt, kad Woll- 
vvcber esąs SovĮętų Sąjungos 
pilietis, ir pareikalavo, kad jį 
išduotų sovietam, nes jis trau
kiamas į teismą už sovietinių 
pinigų išeikvojimą. Ministeris 
pasakė — ne. Kolontaj siūlė 
tada, kad Wollweberis būtų 
pergabenamas kur nors laivai, 
ir kad švedai duotų jam gali
mybe pabėgti, o toliau jau pa
sirūpins sovietų atstovybė. 
Mceller ir čia pasakė — ne.

Tačiau Hitleriui Švedija jo • 
neišdavė.

— ne taip kaip ji padarė su 
Baltijos kraštų vyrais, kuriuos 
pakišo Stalinui. Kai Wollwebe- 
ris atliko bausmę, jis galėjo iš
vykti į Soviatus. (b. d.)

1940 švedų policija jį aptiko 
ir sų^miė. Tačiau buvo suimtaą 

_ policijos tąlp© krąšto»: lawis 
WoUweberis Kopenhagoj pa- neU^^Žia’^ 3

sirodė sąmokslų organizavimo **" ’ “
genijus, sukurdamas
sabotažo tiaklą visuose svar

biuose šmnrės Europos 
uostuose;

savo žmones jis turėjo net 
sprogstamosios medžiagos san
dėliuose Švedijos rūdos kasyk-' 
lose.

Ypač jis suaktyvėjo prasidė
jus Ispanijos pilietiniam karui. 
Tada Rotterdamo uoste įtaisy
ta pragaro mašina susprogdino 
Italijos laivą “Felce” Tarento 
įlankoje; trys ekspliozijos nus
kandino Japonijos laivą “Taji- 
ma Maru” angoje į Bremeno 
uostą; Kopenhagoje užsidegė 
Lenkijos laivas “Batory”; Da
nijos vandenyse nuskendo du 
Ispanijos laivai, vienas vokie
čių. Tai tik keli pavyzdžiai ta
me 1936-9 metų tarpe; 
buvo skandinami vadinamos 
“ašies” ląivai, ypačiai kurie 
gabeno medžiagą Ispanijos su-

suspėjo, nes
Maskva į atšaukė pro Paryžių

į Kopenhagą. Po atominės — pirmoji van-
Modemiausiuose Kopenha- deniHo bomba buvo susprog- 

gos rūmuose buvo atidarytas dinta 1952 lapkričio 1. Ji buvo 
architektų. ir inžinierių biu- “tik” 250 kartų galingesnė ?už 
ras. Juo buvo užmaskuotas atominę, kuri buvo numesta į 
kominterno vakarų biuras. Šuo- Hiroshimą, Japonijoje.

dažnai net teigia, kad jie 
komunistai, iš rastų dokumentų 
aiškiai nustatoma, kad jie tik
rai priklauso tai priešvalstybi
nei organizacijai.

Spėjama, kad šie vadukai 
tyčia, laikė sąrašus asmenų, 
kurie dalyvauja, tai mokėdami 
nario mokesčius, tai jiems au
kodami, tai dėdamiesi į vadina
mąją ‘Literatūros Draugiją’,— 
kad tuo būdu, kai iškils byla, 
galėtų pasakyti: žiūrėkite—ne 
mes vieni, bet su mumis štai 
žmonių būrys... Galimas daly
kas, kad kai kas į tuos sąra-

(ALFO DEŠIMTMEČIO 

AKADEMIJA - KONCERTAS 
įvyks 1954 spalio 17, ,4 vai. p.p. Webšter Hali, New Yorke

Koncerto programą išpildys; Smuikininkas Izidorius Vasyliiįnas
Solistes: Pmdencija Bičkiene ir Stase Daugeliene 
SoMmm akooiponas bkb. AL. MROUN8KAS

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

SoMams gras AD. JEZAVITO arMras NEW YOI^O BALFa IS-OO UNSIDIO K0MH*TAS
' • • ■ ' * .. '/•_ "X A?.* . .... .. r ' .■

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEižILT — LKfc—■ton BmUo H<w, 30 (>t- 
teire SL, Norwoed, Mm Skyriai: UtkuantoB Fnnftnre Co. — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broaduay, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway, So, 
Boston, Mass.; Antanas-Daukantas Markei, 187 Webster Avė.. Cam- 
?ridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOntli Bearto* 8-4618 aur 
8-1940; KIrkland 7-8533.

Komunistus pradeda imti 
nagan ne tik Amerikoje. N, 
Lietuva rugpiūčio 4 pranešė, 
kad krato* buvo padarytos pas 
lietuvių komunistų vadus Ka
nadoje Montrealy: pas Lesevi- 
čių ir Maikį Gudą.

“Pas Lsseričių — rašo laik
raštis,— kuris komun stų tar
pe figūruoja tam tikru slaptu' 
vardu, ir pas- M.-Gudą saugu
mo organai.., radę daug prieš
valstybinės literatūros ir kitos 
medžiagos, kuri įrodo, kad tam 
tikri asmens, nors viešai ir ne- 
sisako esą komunistai arba

Socialinis draudimas praplečiamas
dėsnis kaip 75 dol mėn., arba 
900 metam; dabar Atstovų Rū
mai nisnatė tą sumą pakelti i- 
ki 1,000, o senatas iki 1,200. 
Po 75 metų amžiaus pagal še-
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PAUL HEYSE

PIKČIURNA

Mergaitės akys sužoravo. 
Rusvame, saldės įsėlintame 
jos veide prasimušė rausvu*

Prieš penkiolika metų rugpjūčio 19 Maskvoje buvo pasirašy
taVokietijos ir Sovietų Sąjungos prekybos sutartis. Po penkių 
dienų,TUgpjūSo 24, abi tos didžiosios valstybės pasirašė ne
puolimo ir draugiškumo sutartį. Kai jau sutarė prekiauti, su
tarė būti ir "draugais”.

nas yra taurios širdies: jis ne
nori pralobti iš tavo vargo. 
Matai; jis te saro drabužius pa
dėjo, kad tau būtų ndrricSčiau. 
Aš to nebūčiau padaręs, bet 
jaunieji vyriškiai yra kitokie.

- Ponia, te rtameM--
Ir tam nuoštedžįam jiriine- 

kėjinrui nebūtų galo, jei seni ir 
jauni LF biruliai būtų tik 
pasimatymo į ^Ludwigsbafeną 
keliavę. Bet j šį ramų Vokieti-

Dffti Je spaudė viens kitam 
pankas, 
petį: -
z — Tai ką, jau devyn&i me- 
tai, kaip mudu nestotatta...

_____* W--f------ar •■■n v TkTvl-~ -y-' aHJUa ęroC. Tvindos t^įMejo jrooyti). . . riiwwjj£

TiMrilM r
w-rw»« Madfta

meilesnė negu dešimties kuni
gų. Nebūk jau tokia rūsti ir 
užsispyrusi! Na, lipk pas mus!

Laureiė įkopė į valtį Piktai 
kažką murmtelėjusi, f nustū
mė padėtus jai sėsti (frabužius 
ir susirangė žalimai kunigą. 
Valtis atitolo nuo kranto.

Kai tryse jie varėsi per vil
nis, pirmi saulės spinduliai su* 
bttzgo jūros paviršiumi Kuni- 

Mergaitė į Antairino puaę nė tada paklausė mergaitės:

r Pasaulyje tada buvo laukiama kitokių sutarčių. Maskvoje 
viešėjo ir tarėsi angių ir prancūzų delegacijos. Jos norėjo Staliną 
prikalbinti, kad jis dėtųsi prie sutarties, kuri garantuotų Rytų 
Europoje taiką ir sulaikytų Hitlerio ruošimąsi pulti Lenkiją ir 
Baltijos valstybes; apskritai, sulaikytų jį nuo karo. Tuo tarpu 
visų; nustebimui Stalinas atmetė Hitų taikius siūlymus ir priėmė 
Hitlerio ranką. Visi stebėjosi, kad draugiškumo sutartį pasirašė 
ir Kremliuje vodka aplaistė du pikčiausi priešai — bolševikai ir 
naciai. Rodėsi, jie niekada negalėjo sutarti. Bet taip rodėsi iš vir
šaus. Iš tikrųjų jie buvo "draugai”, draugai kruvino darbo, Švedijos spaudoje dabar gin- 

čijamasi apie vieną knygą, kuri 
buvo parašyta ne visuomenės 
sensacijai, bet Lund universite
to daktaro laipsniui'gauti. Jos 
autorius yra Sven Rydenfelt, 
o savo knygoje jis statistikom, 
diagramom • vaizduoja, kaip 
Švedijoje yra išplitęs komuniz
mas, ir kokios komunistinio 
pasisekimo priežastys.

Autoriaus išvados apverčia

skurstančią Europą. Tačiau 
dabar patys nustebo; nors, su
pilti buvo milijardai, komunis
tų įtaka v tarp gyventojų mažai 
pasikeitus. Pinigas nepašalino 
komunizmo grėsmės.

Tokioj - padėty pastebėta, 
kad ir šių taurių žmonių apie 
komunizmą galvota klaidingai. 
Pastebėta kaip tik tame kraš
te, kuris yra socialdemokrati
jos, protestantizmo, religinio 
liberalizmo tvirtovė ir ūkinė 
gerovė — Švedijoje.

Kai kurie net pradėjo kalbė
ti apie bendradarbiavimą tarp 
katalikų ir komunistų šioje so
cialinėje srityje. Kai kurie 
•Prancūzijoje prašneko apie ka
talikišką komunizmą... šita 
klaida baigiama išgyventi. A- 
not buv.’prezidento Hooverio, 
Amerikoje tik kai kurie kieta- 
galviai intelektualai, “moks
linčiai” pasinėrę iki ausų šioje 
klaidoje, vadinami saloniniai 
bolševikai.

Klaida krovės ant klaidos 
Vakarų galvojime apie komu
nizmą". Buvo tokių, kurie aiš
kino, kad

galima dabar mandriu žo
džiu vadinama “koegzistenci
ja”. Reikia, anot jų, tik bend-

Tiesa, ryšium su. radarbiauti su komun’stais ir 
tokiu būdu daryti jiem įta- 
k°s. Net prezidentas Roossvel-

v \ g tas tikėjęsis tokiu būdu at-
\ti H versiąs Staliną... Šitos klaidos

X, g| dar neišs’vaduota. Joje tebesi-
y " H maudo ir tie, kurie iškreipę

I demokratiją, mano, kad komu-
nistų partija turį turėti tokias 
pat teises kaip kitos organi-

O žarijos. Pažymėtina, kad dau- ^tyn koiom ligSioHrous
H gumas taip sakančių tokių tei- tvirtinimus - apie komunizmo

I 1 šių nepripažino naciam ir fa-

norėjo net į Sorrentą perst- 
Kį* patylėjusi Laimelė dar kelti gyventi. Kitas toks teng- 

pridėjo: vai nepasitaikys.
♦ — Žinoti, ko jis iš _. jjjg. neteikia. Aš

fltahęs norėjo? Jis galėjo mane niekada r.ptalrf ■in> — atmkū 
apkerėti ir prapuldyti mano Laureiė kietu ir gririfr tonu, 
sielų. Motina sakė, kad tokie
galj ir. žmogų užmušti. Kunigas veriančiai j ją ptaL

— Kam tu galvoji, Laurete, žiūrėjo.
Esi pasSadėjuri netek*- 

• paklausė. Maro* į via*

mergaitė turi būti kitokia; tas piršosi?
vardas jai netinka. Laureiė papurtė galvą.

— Galėjai lesti jam piešti 
tavo paveikslą. Bet tu atsisa
kei?

"ės. — Tau jo labiau priteiks nei
Ko nesistumi? — paklau- man, — murmtelėjo jaunas Vai

sė kunigas. — Ar dar ko lau* tininkas, pastūmęs dėžę su a- 
ki? pepsinais, kad Laurelei būtų

— Ten kažkas dar ateina,— kur atsisėsti. ApeHnus jis ve- 
pasakė Antanines. — Gal ir- že į Capri, nes ten, išdėtoje že-

Susitarė tada dvi diktatūros — raudonoji ir rudoji, rusiškoji 
irvokištoji; abi žiaurios, abi akiplėšiškos, abi tiek pat kruvinos. 
Kruvinam darbui ir susitarė — pradėti antrąjį pasaulinį karą. 
Hitleriui tam reikėjo truputį daugiau duonos ir truputį daugiau 
saugumo, kad bolševikai bent laikinai nepajudės; todėl atsirado 
vadinamoji "prekybos sutartis”. Staliniu tada reikėjo Hitlerį dar 
truputįpaskatinti, kad jis mestųsi į karą ir jame įklimptų; to- 
dęl atsirado vadfr>ame£ “nepuolimo sutartis”. Sutarė nepulti vie
nas kito, kad drauge užpultų ką kitą.

Tuo tarpu mergaitė prasi- '■— Eikš, jau eikš, vaike, — 
skverbė pro žvejų trobas ir ragino ją kunigas.—. Antani- 
kunigas aiškiai ją pamatė.

— Laureiė? — tarė jis klau
siamai. — Ko jai į Capri?

Antaninas truktelėjo pečiais.
Kai mergaitė jau buvo prie 

pat marių, kažkuris iš jaunųjų 
žvejų šūktelėjo jai visu bateli: Jaunos mergaitės artuma jiem

uždirbantieji. Nurodo pavyzdį 
mūrininkų, kurie Stockbohne 
geriau už savo draugus provin
cijoj esą apmokami, o vis dėl
to jie Stockholme esą komu
nizmo tvirtovės.
Daugiausia įtakos betgi tiuįs 

nutofimas i»ao» religijos.
Komunizmas nėra tik so

cialinė tvarka. Jis yra sąmo
ningai ar nesąmoningai susijęs 
su pasaulėžiūra. Ir ten jam 
lengviau įriti, kur žmonių įsi
tikinimuose nebėra religijos, 
nebėra Dievo, nes pats komu
nizmas yra pasaulėžiūra. Dėl 
to auotrius išveda, kad 

geriausias ginklas prieš kou» 
nizmą espnti eeHgija,

Tačiau kalbėdamas apie re
ligiją, autorius nurodo, kaip 
vienoje Švedijos provincijoje 
20 amžiaus pradžioje ėjusi ar
ši kova baptistų tarpe, kada 
viena jų grupė apsireiškusi ra
dikalumu, karingumu Auto
rius tvirtina, kad dabar tos 
grupės religingumas dingęs, bet 
charakteryje ^jdftaįnBMB H- 
kęs. Ir toje apylinkėje daugiau
sia balsuota už komunistus. 

w , ... Autorius sako, kad toks
plitimo priežastis. Jis sako, kad >

ka^ngas refigmgumas, rednoh 
Sstam, nors komunistai yra ūkiniai veiksniai ir komunizmo hmww» ilgwfaiini ruošia dtevą kei- 
didesni už juos. agitatorių veikia esanti per- mnniTimtf-, tyriai kaip fr tadi-

Tie, kurie įsitikino, kad su verttaams, o nedavertfaiami 1d- ^afiejį soriaMemokralai nuri
tą | koBHmfctns. .

rimtas žmogus. — ^s galėjo 
tave ir motiną geriau ifiaikyti, 
negu tie tavo štikai ir stiUaL.

Mergaitė pasijuto risigavu-

metįne kottferenc^a. Joje bu- riuose kontinentuose yra Seto- i
vo‘priminą ir remtiurijns, ku- vištose šeimose narių lietuviš- 
rios vaizdavo savaitės darbų kai nemokančių, rezrihidjs 
krypti ir išvadas. - - kalbos reikalu skatina nepalik-

bičiuliai pastudijuoti įvairių 
klausimų, pagvildenti aktualių 
tremties reikalų.

Tokias studijų dienas LF bi-_ 
čiuliąi surengė pirmą kartą. 
Mintį jom pakišo visad idėjų 
pilnas prof. A. Maceina. Ji bu
vo Europos bičiulių vadovybės 
primta ir visų bičiulių su en
tuziazmu sutikta. Studijų die- 
nom buvo parinktas atostogų 
metas — liepos 26-30. Ir tikrai, 
nors saulė ir šykštėjo karštų 
spindulių (Vokietijoje ši vasara 
buvo labai lietinga, ir vėsi), 
tačiau šilumos užteko ir tiem, 
kurių posėdžiai salėje nepajėgė 
įkaitinti.

O paskaitų "ugnies” nestigo. 
Gyvas paskaitų turinys sukel
davo ilgas ir karštas diskusi
jas. Jau vien šis faktas leistų 
spėti studijų dienų dalyvių 
“amžių.”

Jaunos karta čia vyravo. 
Nepabijoio a užimti ir petekai- 
tirinkų kėdę. B. 7 preiegetan 4 
atstovavo^ mūsų “atžalynui”.

Yra daug vilties tikėti, jog 
Praėjo vos savaitė ir Hitleris puolė Lenkiją. Praėjo vos trys mūsų jaunieji inžinieriai, gydy- 

sayritės ir Stalinas Lenkiją pribaigė. Rusija ir Vokietija pasida- humanitarai, amatų
lino Lenkiją ketvirtąjį kartą. Steną pravedė ta pačia linija, kaip įmonės su dideliu atsakingumo 
ir per tretįjį padalinimą (1795). Nauji valdovai darė tą patį, ką pajautimu įsilies į ateities kū- 
jų: proseneliai buvo užtaisę — skriaudą kitiem. Tik ta skriauda nmą.
šį kartą būro daug didesnė, nes ir valdovai buvo žiauresni. Studijų dienų paskaitos Metė

praeitį, dabartį ir ateitį. Po
★ z z kiekvienos buvo plačios disku-

’ sijos. O vakare skambėjo lie-
Paskto karas riedėjo nesustabdomas. “Draugų” draugystė (tuviškos kurhj

tetnūro metas, kaip ir reikėjo laukti. Naciai triuškino bolševikus dar tur būt niekad
ir būtų pribaigę, bet atsirado ame “geresnieji įaugai”, kurių istorijoje nebuvo girdėjęs
talkius pasiūlymus Stalinas buvo atmetęs, nes karp norėjo. Jie (1^3 netoli esančioj Kons- 
^ateų ištraukė boBevftus iš ndaknės te dar pridėjo visus savo t^ Vy.
laimėjimus. Dabar tūpSojo nežinodami ką daryti. tauto pasjunt^aį bet m- pe

Tbkia yra ta kruvinoji istorija, prasidėjusi prieš penkiolika buvo sustoję Ludwigshafene, Gustavas vi, tataihm,
mėtų rugpjūčio paskutinėm čBenom.

— Aš jam būOau barat 
našta su saro ligota motina. 
Mes ne iš turtingųjų. Jte jptfL 
jo manęs te gėdytis prieš tavo 
drauges... Ne man būt perta- 

' Taip' ndadb&! per- 
mas- — Jis pats nesorivaiko, ko no- traukė ia klaikas. Deifodn-

— Jie šaiposi iš manęs, kad rf. Už mane yra daug dailea- 
aš su jais nežoku te netautidu, wh|

^Tp-SAfalrinks-t*. , ~ g ta
rtfl. -MuJ tiek te gaB- ŠU'a5*I __ M »fcta« tejfa-u: tte-

Savų staklių neturime te nėra Viršum debesų jau mattėsi Laureiė vėl panarino akis te 
už ką įsigyti... prasilošusi Vezuvijaus viršūnė; tylėjo.

apačioje tebuvo dar klostės ..miglų. Bet saulė kėlėsi iš kalnų . _ atSt>?Į*L •
darbai, neapsilrisia maldoje ir jos spinduliuos nušvito Sor- kuni8as saw> pamokymus. 

Besimeldžiantiem Dievas pade- rento lyguma, balti namukai te — Daifininkas yra padorus te 
da. ' žali, apelsinų sodai.

Kiek patylėjęs kunigas dar Kunigas, ilgokai tylėjęs, vėl 
paklaušė: užkatoino mergaitę jos klaus-

—■ Aš girdėjau, tave žvejai damas: 
pravardžiuoja pikčiurna. Kodėl

ntcelrA temas valtininkas.—bet “ Labą <8en*» 
aisaae jaui»s vmunmKas,—oet Mergaitė atšiauriai priėmėmes n gretai .Svysime, teve. “gKtų Hį!
- TO stumte ąreiaau. kad J^t vaiiM X 

katra musu neufttaptu. klebono, tani vid gert*
Antaninas, — toks buvo to — Labą dieną, Launrie! — 

jaunuolio vardas, — paėmė už pasveikino ją te kunigas. — 
irklų ir taikėsi jau stumtis nuo Nori su mumis į Capri? 
kranto, kai jo žvilgsnis sustojo — Jei bus gafima, tėve... 
kalno atšlaitėje. Per uolų ska- — Klausk Antanine — įi» 
las ritosi žemyn liekna mergai- valties šeimininkas, 
tė te mosavo skepetaite. Ranko
je ji laikė ryšulėlį. Paprasti, 
vargingi jos rūbai dengė tiesų, 
išdidų stumnenį. AUtotaf iškel
tą galvą puošė juodų kasų py-

Saulė dar nebuvo patekėjusi. 
Viršum Vezuvijaus kybojo 
pilkšvi ūkai; jie siekė Neapolį 
te dengė mažus pamario mies- 
tetim. Jūra buvo visai rami.

Prie Sorrento, kur vanduo 
buvo giliau įsigiaužęs, stovėjo 
supiukdytos žvejų laivės. Apie 
Jk jau triūsi žvejai su savo 
žmonomis. Viėri traukė į kran
tą tinklus, kurie buvo nakčiai 
pamoti jūroje ; kiti sukiojosi a- 
pie saro valtis, tempė bures, 
vilko irklus ir stiebus iš padė
kų olose.

Staiga visi sustojo dirbę te 
sužiūra į savo kleboną, kad te 
$s artmtutSaitį rytą atsirado 
paKrameje. Kunigas vraems 
linksnojo sveikindamas te artė
damas prie nedidelės laivės.

— Ar Šianffien bus kaitrus 
oras, tnand sttiiu?

dabar vykstančiu nekatalikiškų 
bažnyčių suvažiavimu Ameri
koje Gallupo institutas paskel
bė apklausinėjimo davinius: e- 
są iš 250.000 protestantų dvasi
ninkų 30,000 dar pasisakę už 
tai, kad galima būti krikščio
niu te tom. partijos nariu... 
Kvailių niekur netrūksta, bet 
jų skaičius mažta...

Kita klaida — tai

ptditiką dar nebaigtas įsitikini
mas, kad su komunizmu gali

ma sugyventi;

Komnuzmas tai radikalu-
mo,te ygerite Įte daugiau- š^dijoje da auSto Sn-

nes sąlygas, duoti gryCTtojain pasijų randanti Švedijos flų teisingumo eina* ginčai T& 
duonos ir pinigų, tai tomnniz- gjaurįje, tmp kalnakasių, uos- čiau tos mintys rodo, kad po 

mmnn^ugs, - to, laivų statybos bei apskritai eilės klaidžiojimų prieinamą ir 
nes jam bus atimti visi vėjai statybos darbininkų, kaip tik prie teisingo keŪo, Tai viena* 

ir vandenys iš jo malūno. Taip ten, kur darbininkai uždirba iš praregimo ženklų kąlbtae 
tikėjo te tie vadinamo. Mar- visai gerai. Mažiau uždirbau- ape komunizmą. Tačiau tai dar / 
shallio plano autoriai. Jie tikrai tieji esą mažiau komunizmu nereiškia, kad tas irareg^- 
daug gero padarė, sušelpdami apsikrėtusieji nei anie daugiau /mas bus visuotinis.

____ąt» ūtamyji
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jau, kad Dr. A. Kučas pasakojo 
seselėm apie aridv. Jurgi M*- 
tąjattĮ - Matulevičių Jis pra
šomas skelbti palaimintuoju, o 
yra palaiminęs pirmąją mūsų

vo ramybėje, 
sai nepamaldžiai nusiteikęs.—
Jie savo moterių jau užbaigė.

.— O mes kaip tik su šveri-

— Aš norėčiau, motinėle, 
dabar suvesti galą su galu ir 
trumpai drūtai sužymėti,

‘Aidu” klišė.

dėl valdžios ir jų lojalumą re
žimui, buvusi turtą, kitus šei
mos narius. Kandidatas taip 
pat turi žinoti apie Marksą, Le
niną, Staliną, armijos karių 
laipsnius, ordenus ir Sovietų 
užsienių politiką. Į klausimus 
privalo atsakyti skubiai Ypa
tingai jis turi išaiškinti, kodėl 
jis “nori” įstoti j kom. jaunuo
lius. Po tokios “išpažinties” 
komsorgas kreipiasi j susirin
kusius, ar kuris neturįs prie
šingų parodymų, kuriuos kan
didatai galėjo nutylėti ar nepel
nai pasakyti. Pvz., jeigu tėvai 
kitados turėjo kokius 17 ha že
mės, tai prašymas atmetamas.

— O ne! Nurodytos vietos 
apima tik 6 mokyklas su 37 
sk ir 1,300 mokinių Atskiri 
vaikų darželiai ir katekizacijos 
pamokos yra dar 14 lietuviškų 
parapijų su 1,600. Tai yra šv. 
Mykolo parapija . Scranton, 
Pa., šv. Petro—Tamagua, Pa., 
šv. Trejybes — Wilkes Bare,

Šiemet piknikas sutampa su

— Ar ir Jums šilta? — pa
klausiau stebėdamas neaukšto 
ūgio, smulkaus veido, judraus 
žvilgsnio vienuolę, kilusią iš 
Philadelphijos. — Man Lietu
voje pasakojo, kad vienas ūki
ninkas kaitros dienomis vilkė
davo kailinius; girdi, juo dau
giau apsiklostai, juo mažiau 
saulė prieina. O jūs čia visos 
gerokai įsisupusios į tamsų rū-

kur Jūs seseles po atostogų B- 
numčintc? Ar tik į nuodytas 

vietas?

— Prašau į vidų—pratarė 
iš kažkur išnirusi vienuolyno 
viršininkė, motina Anundata 
Mažeikaitė. Jos teidu lašėjo

patingSate mūsų. aplankyti 
Darbo dienoje ( Labor Day), 
matysite, kiek suvažiuoja nuo 
širdžių rėmėjų, šiemst ypač 
daug jų tikimės, — pasidžiau
gė motina Anundata, pakilus 
man eiti, nes sulos nebuvo li
kę nė lašo.

— Na, — nenusileidau, —tą 
‘on” galite paimti iš New 
Hempshire. Bet aš laikausi 
savo:

— Man 3a ne viskas dar 
aišku. Kurėtės Pennsylvanijoje, 
o mokyklos darban įsijungėte 
Naujoje Anglijoje? Tarp jų, ro
dos, ne dviejų mylių kelias?

Ant to kelio užvedė mūsų 
kongregacijos steigėjas, tėvas 
pasionistas Alfonsas Mariją, 
jau miręs. Jis turėjo visada 
malonų prieglobstį pas kleb.

— Motinėlė, aš jau rašau..
— Kad nežinau nuo ko pra- Vkrmnuotag, dar 1935 m. - Pra

dėti: nuo šventųjų ar mokyk- džioje bUv&^t Vasariniai fitua- 
lų? — pastatė man klausimą, nistikos kursai ir tikybos pa

mokos. Nuo 1941 mėtų jau bu-

Trobesių iŠ kaimų dar daug 
nesukitodta į kolchozų centrus. 
Kai kurie kolchozininkai gyve
na per kelis kilometrus nuo 
centro ir į darbus turi keliauti 
po 7-12 kilometrų Su nuvyki
mu ir parvykimu darbo diena 
jiem išeina' po 18 valandų.

pastebėjau vi- bar mokykla užima dvejus na
mus: prie bažnyčios ir kitame 
rajone prie koplyčios. Mokosi 
apie 500 mokinių, iš jų per 100 
yra naujai atvykusių čia nuo
lat gyvena Ir duba 14 seserų 

— O jūs, motinSe, anksčiau 
dirbote kurioje nors mokyklo
je? — pasiteiravau motinos I-

kūrė. Jau iš pat pradžios buvo 
4 Skyriai su 153 mnjpniam. Da
bar" yra 8 skyriai ąu 25D mo
kinių. Nuo 1331 metų mokyklą ^Karimieras yra dabar daagB- 
baigė per 350. Trys iš jų yra kasis mūsų mokyklos globėjas, 
kunigai ir nemaža seserų vte- ' “ ‘ "
nuolių Arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio tada pasakyti žodžiai

“niekada iš akių nebetekite 
Dievo ir savo tautos”

aidi ir ligi šiol mokyklos dar-

no augimą. Rugpjūčio 1 per 
Vilniaus radiją Kauno m. 
kompartijos sekr. Butrimas 
stenėdamas kalbėjo apie tai, 
kad Kaune pastatyta daug gy
venamų namų ir įmonių Pa
minėjo Drobės fabriką, Inka
rą, Ęauno audinius, Petrašiūnų 
popierio fabriką ir k. Viri tie 
fabrikai, kaip žinoma, buvo dar 
Nepriklausomos Lietuvos sta
lyti, net ir savo vardus išlai
kę, tik Petrašiūnų popierio fab
rikas pavadintas Janonio var
du. Tai ką tada komunistai 
Kaune pastatė?...

Geriau kiek nukalbėjo Kau
no m. vyr. architektas J. Vit
kauskas. Iš jo paaiškėjo, kad 
minėti kai kurie fabrikai buvo 
kiek praplėsti, bet ir tai nevisi, 
tačiau tiltas, kuris jungia Šan
čius su Panemune, dar neat
statytas (per 10 metų!). Ar
chitektas susimaišė kalbėda
mas apie gyvenamųjų namų 

' statybą. Jis nurodė, kad, “dau
gelyje vietų statomi septyni 
namai,” bet pamiršo pasakyti, 
kata inžinieriai tai daro: kaip 

• Deportacijų meta kom. jie septymus namus padalina į 
jaunuoliai apginkluojami ir tai- “daugelį vietų”?...

~ Firvosjr srovi GOLGOTOS KRYŽIUS, o prie kryfiaus • Nartas j komjaunhną pri-
Maa rūpi sužinoti, ką mo- būre&» BrocktnMr^etarfai «■ viennrfyao kapetkm kun. J. Svagidfia ir ima su ceremonijom, kuriose 
S seselės, kurios dabar va- vienuolyno virfiutak® motis* Ammcftrt* ((trefiojl S dėžinės). dalyvauja knm, partijos nariąi,

kom. jaunimo nariai, mbkyto- 
paaiškino FrackviDe, Pų, šv. Marijos Ap- jai. Kandidatas į kom. jaunimą 
- Bet gal reiškimo parapijoje, seserys . turi viešai papasakoti savo kil- 

dirba jau nuo 1941 m. Pra- mės istoriją, savo gyvenimo ai
džioje buvo tik lietuvių k. ir gą ir darbus. Paskui jis ap- 
tikybos pamokos, vėfiau jau klausinėjamas: apie tėvų soda- 
darželis, o nuo 1948 m. veikia linę padėtį, tėvų nusistatymą 
8 sk. mokykla su 130 moki
nių Mokyklą įkūrė ir nuošir
džiai rūpinasi Ideb. tam. S. 
Nerimtas.

— Aš dabar matau tari Jū
sų pastaba, nuo ko pradėti — 
nuo šventųjų ar mokyklų buvo 
teisinga. Kokiem dangiškiem 
globėjam esate dar kitas mo
kyklas pavedę?

— Tartare porą mokyklų dar 
Penasytvanijoje, rimas tarp 

pirmųjų —
pasakojo man toliau motina 
Imelda. — GhardvBe, Pa., 
mūsų mokykla vadinasi šv. 
Vincento Pauliečio vardu. Ją 
dar 1939 m. įkūrė kkb. kun. 
M. Daumantas. Yra 8 sk., dir
ba 6 seselės, šį pavasarį buvo 
199 mokiniai. Netoliese,

kiną ‘’vyresniem broliam” mi
licininkam. Jie dalyvauja na
mus apsupant, gyventojus se
kant Už talką jiem leidžiama 
pasirinkti išvežtųjų turto tiek, 
kiek gali panešti. Deportacijos 
— kom. jaunuoliam šventė, nes 
jie tada gali “praturtėti.”

• Vidurinėse mokyklose ša
lia rusų ir lietuvių kalbų moko
mos ir vokiečių prancūzų ang
lų Tačiau pastarosios yra pas
kirstytos rajonais: viename ra
jone mokyklose dėstoma anglų 
kalba, kitame ra jone prancūzų, 
trečiame vokiečių.

Nefcriiftraste Įtari jos Širdies stovyią sutikti, nuprasti ir 
perritart ** pngridavtatafe, įsigykite knygą

MARIJA KALBA PASAULIUI
DR. L; Da FONSEKA KNYGĄ,

Ją galima gauti “Darbininko” administracijoje* “Sudavęs" 
knygyne, 4434 So. Fairfield Avė., Chicago 32, I1L ir 122 
Canton St, Stoughton, Mass. Kaina 2 doi.

■ — šnektelsime apie tai vė
liau —' įsiterpė jos pavaduo
toja motina Imelda, kurią 
“Darbininko” skaitytojai, ti
kiuosi, pažįsta jau iš praėjusio 
pašnekesio.

Taip visi trys atsidūrėme 
vėsiame mūro pastate. Ilgu ko
ridorium, kuris buvo skirtas 
ligoniam vežioti, nes tai ligoni
nei statytas narnas, mane nu
vedė į “Lietuviškąjį kampelį”. 
Aš taip turiu pavacfinti svečių 
kambarį, gražiai įrengtą, lie
tuviškais kryžiais ir koplytė
lėm išpuoštą, tautiniais audi
niais sušildytą. Pasijutau tik
roje lietuviškoje menėje. Grei
tai atsirado ir “amerikoniškos 
sulos”, tik sunktos ne iš lietu
viško beržo, o iš prisirpusių le
menu, kuriuos Lietuvoje citri
nomis vadinom. Bet tiek to: 
kaip pavadinsi, nepagadinsi. O 
dabar prie reikalo!

vienuolyno kapelioną ten. J. 
gvagždį, kurį buvo nusigriebęs 
kažkoks užklydęs svefias, pa
girdęs, kad jam visada galima 
be jokios baimės “savo dūšią 
atverti”.

Durys atsivėrė, ir až, padė
kojęs abiem motinėlėm vi in
formaciją, nusukau nuo Brock- 
tono, pažadėjęs rugsėjo 6 dar 
būtinai grįžti. B. J.

pasidaro saldu. Ai užstavajo- — Taį» ir yra, — įriterpė
jau... motimAmmciata.—-Aštatatao- iras ir pastatė

kytojavau. Mūsų seselės į Ne- (1944)- Mtar mokykla jau to- 
kalto < PraririMfrnn ireranija 
Cambridge atkrista Hak kask

kun. P. Juškaitį, - 
motina Anundata. 
pati Dievo Apvaizda mus čia 
vedė, kad turėtume ir motiniš
kus namus N. Angtijoje?

pačias 
stambiaasBs mokyklas, —

dėstė man toliau motina Imel- 
da,—So. Bostone ir Brocktone. 
Bostonan, į šv. Petro parapiją, 
sešdes parkvietė tadk tam. Pr.

— Turime visą eilę parapinių 
mokyklų darželių lietuvių 
kalbos ir tikybos pamokų ats
kirom grupėm. Darbo užtenka, 
kad tik užtektų mūsų jėgų— 
pradėjo pašnekesį motina A- 
nundata. — Bet apie tai geriau 
papasakos motinėlė Imelda Ji 
šiemet kaip, tik vizitavo mūsų 
mokyklas.

Praėjusį sekmadienį, rugpiūčio 15, visas katali
kiškas pasaulis buvo suklupęs pagarbinti Paimtosios j 

žm<mės telkėsi bažnyčiose su gėlėmis ir žoly
nais. Tai atatikn šv. I&što žodžiams, kurie skaitomi tos 
šventės Mišiose: “Aš išaugau, kaip pateė Kadese, ir 
kaip raita kranas Jerikė, kata dailus alyvų medis lau
kuose, ir gįyigan, kaip klevas i»ie vandens pakelėje” 
(Bdd. 25, 18-19).

Anoji šventa, Lietuvoje dar Žoline vadinama, me
tam vėl nuo mūsų nutolo. Bet mes dar jaučiame kve- 
pėjimą gėita ir smAkalų, dm- nešiojamės dangiškąją 
giedrą Srityse, prašydami dangaus palaimos savo 
žingsniam, kata vaito, kuris lengvai Išsuka iš keto.

Motina tari jį už rankos prila&yti, jį vesti, kad 
neprapulta- •tas gera, ir rūpestinga širdis dreba dėl 
kiekvieno savo kūdikio sukrutajhno. Ar ne taip daro 
ir Dangiškoji Motina su mumis, tais suarusiais že
mės vaikais, kurie pasiklysta gyvenimo painiavose?

Taip, kitą sekmadienį, ruadūMė 22, mes minime 
tos Motiniškos Širdies šventę. Nešėme Jai gėles ir žo
lynus, gal atnešime ir savo širdis, kurios dažnai pai
niojasi ir nežino, kas mums kenkia ir kas padeda.

Pririmename, kai pirmas Didysis karas baitai, 
žmones manė, kad ir jų didėti rūpescSai pašibatato Ge
roji Motina tada įspėjo, kad tata n*® r-jta ateina <13 
mūsų kaičių dar didesni. Jie dabar jaū yra -— tie di
dieji rūpesčiai ir neatinezgamos painiavos, ta «Bdžiop 
taoton giesmė, kaip pritvinusi audra, juodam debesy!

Eugpmčio 22, šv. Marijos Nekalčiausios širdies 
švarioje, sudėkime tuos rūpesčius ties Jos kojomis: 
rūpesčtas savas, skausmus d3 savo kenčiančio krašto, 
prašymus taftos visai žmonijai. z

> šv. Tėvas Jai pavedė vfeą pasaulį, Lietuvos vys
kupai — visą fietavių tautą. Mums Kete pavesti save.

Taigi, nepraleiridme tos šventos dienos, mes, že
mes vaftai, kurie “dūsaujame ašarų klony.” Prašykime 
Marijos,,kad žmoniją su savo Sumani sntati^tų ir Lie
tuvai pagalės dfiaraną greičiau sutetirtų..

Kcdchozininkam duoda nau
dotis žemės sklypeliu iki 60 
arų Jame gali laikyti karvę, o 
dabar ir arklį. Tačiau tokis 
arklys turi būti skolinamas kol
chozam, nes traktorių neužten
ka. Savo sklypeliui įdirbti ar' 
kaimynui paskolinti arklį gali 
tada, kai jis nereikalingas kol
chozui.

Pa šv Karimiem — Nashua, 
N. H., šv. JuooapD — Losvell, 
Mass, šv. Jurgio — Norwood, 
Masą, Aušros Vartų — 
cester, Masą, Nekalto Prasi- 
dėjimo — Stoughton, Maso.

— T&ra šventųjų litanija,— 
pastritajau, — tik užuot sakius 
“melskis už mus”, retina sakyti 
“Pa” arba “Mass”. Abu tuos 
įįržjžMis sudėjus būtų “Pass”. 
Angliškai tai, rodos, būtų 
“pfrmyn ettF? -

— Tiksliau būtų sakyti “pass 
on”, pastebėjo motina An- 
nundata* ir abi nusijuokė iš 
mano išvados.

AUŠROS VARTŲ DIEVO MOTINA 

V. Kotobos kalta akmenyje.
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priminimas, (kuris išsprendžia, 
iš kur imti lėšų kultūrinei veik-

menės vadų ir kartu su visaūn 
atstovais šį reikalą galės kon-t 
krečiai pasvarstyti. Tai būtų- 
labai gera ir naudinga Ameri
kos lietuvių išeivijai ir atsista
tančiai Lietuvai.

• Dr. E. Gurskytė-Psužtenė 
iš Detroito paaukojo 50 dol.’iš- t 
leisti knygai “Skautybė berniu
kam”. -

KITĄ VEIKLOS BARĄ 
kuris yra Europos kraštuose 

aktualesnis nei naujame pasau-

VYČIŲ 41 SEIMO 
PROGRAMA

rapijų ribose, veikia ir mūsų 
vyčių kuopos. Bet turime ir 
tokių parapijų, kuriose yra su
organizuotas jaunimas ne j vy
čių organizaciją, veikiančią 
plačiu maštabu visoj Amerikoj, 
bet j lokalines draugijas. To-

' • Lietuvių Rašytoją DrauO 
jos Valdybon slaptu narių*'^^ 
avimu išrinkti Benys Batoro^ 
akas—65, Povilas Gaučys 
Vincas Ramono* 48, Albino®, 
Valentinas 43, Sofija Tomari^ 
nė 42; kandidatai Kjeofitik? 
Jurgelionis 39, Stasys Tarautai^ 
tis 34. Revizijos Komisija: AM 
Rūta Nakaitė 58, Julius Kau-

l gražiai gyvuoja šv. Ka- 
ro rietuvių parapija ir 19 
f/ fcunjpBi gerb. kteb. kun. 
to Kazėno globoje.
tuvos vyčių 41-mas sei- 
(turėtų būti 42-ras, bet 
laiku 1943 metais buvo 
ikta konferencija seimu

b. susilaikyti nuo vidutinio 
lygio vertimų leidimo;

c. organizuoti sistemingą 
knygų bei laikraščių platinimą 
per PLB.

Jungdamiesi j šį taip svarbų 
darbą, Europos LF Bičiuliai:

a. steigia Informacijos Tar
nybą .kurios uždavinys yra or
ganizuoti Europoje * pagalbą 
raštais lietuviškajai spaudai;

b. išleidžia, susitarę su lei
dėjais, lietuviškųjų knygų pro
spektą;

c. užsako Vasario 16 gimna
zijai Lietuvių Enciklopediją;

d. įsipareigoja uoliai platinti 
ir gausiai pirkti lietuviškąsias 
knygas bei laikraščius.

Trumpas, bet taiklus
DOROVES REIKALAS, .

žarijai! Per . tą laikotarpį ji 
daug ką pergyveno, daug ko 
palytė, daug jaunimo “įiersi- 
jąjo” ir daug gero padarė tiek 
šio krašto lietuvių katalikų vi
suomenei, tiek savo tėvų kraš
tui — Lietuvai.

Tūkstančiai jaunuolių buvo 
įsirašę Lietuvos vyčių organi- 
zacijon, tariau, palyginant, ne
didelė dalis joje užsiliko. Be
rods neklysiu pasakęs, kad joje

Didžiulio formato 517 p.
kalas: nejriita — $5A0, kietai vfr

* Užsakymus siųsti:
DARBININKAS

689 BvMck Avė. Brooklyn 2L N. Y.

Rezoliucijoje
DEL UGDYMO

— kad jaunimas būtų išauklė
tas tautiška linkme ir aktyvus 
tautinei kūrybai, tarp eilės ki
tų priemonių konferencija ska
tina lietuviškas mokyklas lai
kytis humanistinio tipo, “kvie
čia studentus gausiau stadijaO-

• Vyrių nrimaa Pittsburghe 
rugpjūčio 26-29 ruošiasi vykti 
labai gausiai vyčių iš visų kuo
pų. Kiti dėl to nutraukia savo 
atostogas arba jas atideda. Sei
mo parengimo darbais rūpinasi 
Pittsburgho vyrių kuopa.

(Atkelta iš 3 psl.)
savo vaikus auklėti gerais bei 
sąmoningais lietuviais. Konfe
rencija prašo visus betartas, 
pirmoje eilėje lietuviškąsias 
šeimas artimai bendrauti su 
mišriomis šeimomis ir tuo joms 
palengvinti aną pareigą atiik-

D AR B1N1NKAS 
686 Ihufcuiili Avė. 
Brooklyn 21, N.Y.

įvairių gyvenimo priežasčių 
iš vyrių veikimo pasitraukę. 
Čia reikia surasti išeitis ir ti
kiu, kad tis seimas bandys tai 
padaryt.

Niekas nemėgins ginčyti, kad 
mūsų veikloje pati pirmąjį ir 
garbingiausia vieta priklauso

. - ' n ... . 1 '■ tūrių katalikų jaiim- l
įuHti * 4 Beta- Miknas, jei skirtingų ko-

vUL anktikrafc k jautimas nebenoraus,
_ «em kitų nelankys, vieni kitų

- ""■7-1 J h ■ ', •• • u . •- - ■
fei menesį, rųgnmrio 25-29 PRANAS RAZVADAD8KAJS, klos lokalinės draugijos ne 

<La suvainM» Uetirvos vy-riai Vyrią Garbės Narys k Bgsme- pasiekti plačiųjų Amenkas 
i vadinamais • dūmu smagia tfe * iri or m Vyriu Oreautari- tuviu karabki* įminimo ma 
Ptttsburgh, F^sesnuoti. Gra- v "* -»-*■»*— A — *-~-
Rsne Koosevett viešbutyje 
vyks posSdžiaL Sukaupę rem
ti^ svarstys įvairias organiza- 
<$ja probtemas ir ties gaires 
ateities darbams.

Rugpiūčio 29, sekmadienis
Iškilmingos šv. Mišios šv. 

Kazimiero bažnyčioje 10*30 
vai. Po pamakhi kavutė ir 
trandžiai mokyklos salėje. 
Banketas Roosevelto viešbu
tyje 6 vai. vak.

A. L, ONAIT1S, 
Seimui Rengti Komisijos 

Pirmininkas

Visų sekmadynių ir didat, 
iriųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal-

ALRK Federacija jungia vi
sas katalikiškas draugijas ir 
glaudžiai bendradartriauja su 
Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenės aukščiausiu morali
niu autoritetu — Kunigų Vie
nybe. L. vyriai yra Federacijos 
šaka ir todėl šis 41-mas sei
mas turėtų vieningai kreiptis į 
Federaciją ir Kunigų Vienybę 
ir vyčiams kartu dalyvaujant 
surasti tinkamą sprendimą vy
čių organizaciją stiprinti.

Kartą Federacijos kongrese 
buvo siūlyta, kad prie Federa
cijos Centro būtų pakviesti 
trys asmenys, kurie atsidėtų 
tik lietuviškos katalikiškos ak
cijos reikalams. Vienas iš tų as
menį} turėtų būti paskirtas iš- 
imtingai jaunimo reikalams. 
Šių asmenų kolektyvas buvo 
siūlytas sudaryti iš dviejų ku
nigų ir vieno pasauliečio. Būtų 
tikrai gerai, jei šis siūlymas 
virstų realybe!

“Keldami reikalą apjungti vi
sus lietuvių bendruomenės 
sluoksnius, Europos LF Bičiu
liai kreipia ypatingo dėmėto į 
lietuvius darbininkus, supažin
dindami juos su Lietuvos lais
vinimo kova ir aktyviai juos 
traukdami į LF Bičiulių eiles.”

nerašoma apie gimines, pažįs- 
drąsaai žengti "pirmyn, ankštai tarnus ir šiaip apylinkės žmo- 

Hkėlę savo vėliavą. nes ir, kaip jie gyvena. Pasi
tenkinama tik meiliais pasvei
kinimais, linkėjimais, gražio
mis padėkomis ir jaunuoliško
mis svajonėmis. Apie brolius ir 
seseris tiek teužsimena, kad at
eina “jų graudūs laiškeliai iš 
svetimos šalelės”. ' ' "' 

Kiekvienas laiškas dvelkia 
Lietuvos kaimo meile ir pasiil
gimu savo sodžiaus. “Toks mie
las ir gražus gimtas sodžius, 
taip traukia jis sielą... ašaros 
rieda einant gimtu vieškeliu, 
pro gimtus namus, kurie visų 

Lietuvos Vyrių Centro Vai- apleisti... negerai, kai neturi 
dyba maloniai kviečia Vyrių savo namų”.
Dvasios Vadas, Garbės Pirmi- Tariau gerai gyvenanti ir 
rinkos, visus Vyrius «r Vyrių namus turinti visur. “Vasarą 
draugas pušiai datyviriti Lie- buvau išvažiavus mokytis, grfc 
tuvos Vyrią Seime, fių metų žau ir be poilsio vėl darbas. 
rugpMrio 25- -29 A, HotH paviešėjau, pasidalinom abi 
Roooevelt, Ptttsburgh, Pfc čUiaugsmais (su seserimi ir.

ateitį. Mūsų obalsis Dievui ir 
Tėvynei tai yra mūsų kelias. 
Mes turime eiti su Kristumi ir 
Jis mus stiprins. Religija—gra
žiausia jaunystės puošmena. 
Taurios asmenybės ugdymo 
šaltinis, organizacinio bei visuo- 
neninio darbo. pamatas. Pažin
kime religiją, pažinkime tautos 
ir valstybės reikalus ir opius 
visuomeninio veikimo klausi
mus ir pažinę nuoširdžiai dėki- DB* *- Teko skaityti v man keletą
mės prie vyriško darbo. ' “Vyties** reMctnte laiškų, rašytų iš Lietuvos pas-

Vyrius sudaro * didžiumoje taraisiais metais T kiškai para- “Už sodžių, kur svyra
jaunimas. Daugelis jų dar netu- Jaučiu, kad tis Vyrių seimas Syti su dideliu nuoširdumu ir 
ri praktikos veikimui. Jaimie- bus sėkmingas. Bet kaip ten be- meile, bet juose beveik nieko 
ji nebeisdrįsta didesnių darbų būtų, vyčiai turi 
imtis be vyresniųjų patarimo, 
o žymi dalis senesniųjų vyčių 
veikėjų, gal ir patyrę, bet dėl . . ,

Vyčiai privalo daryti įtakos 
visai kata lyriškai visuomenei, 
turi suorganizuoti kuopas tose 
parapijose, kur jų dar vis nė
ra, tini įtraukti visą katalikiš
ką jaunamą į Lietuvos vyrių 
organizaciją, turi išplatinti savo 
žurnalą “Vytį” plačiose lietu
vių masėse, kad vyčių balsas 
būtų girdimas visur!

kurios yra Sėtuvių katalikų (“Vytis” Nr. 8)

Seimas įvyksta 1954 m.' 
rugpiūčio 25-29 d. Pitts- 
burgh , Pa., Roosevelto vieš
butyje.

Rugpiūčio 25, trečiadienis
Golfo turnyras, Stanton 

Heights klube. Vakare po- 
būvis su laimėjimų dovanų 
dalijimu.

Rogpiūčio 26, ketvirtadienis 
. Atstovų ir svečių registra
cija nuo 10 yalj; ryto Roose
velto viešbutyje.

Vakaras svečiam priimti 
šv. Kazimiero mokyjdos salė
je ir registracijos tąsa; pra
džia 8 vai. vak.

POLITINIU REIKALU —
trumpas vertinimas ir su

gestija:'

“Ryšium su įvykiais Bonno- 
je, kur Lietuvos reikalu atsto
vavimas dėl mūsų vidaus ne
sutarimų perėjo svetimos vals
tybės sprendimui, Europos LF 
Bičiulių konferencija smerkia 
ardančius veiksmus ir sudary
tą padėtį, kenkiančią Lietuvos 
laisvinimo bylai bei pažeidžian
čią tautinę mūsų garbę, ir pra
šo Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kaip vienintelę tiuo metu prak
tiškai galinčią, sukviesti kon
ferenciją, kuri galų gale sukur
tų vieningą Lietuvos reikalų 
atstovavimą prieš svetimuo
sius.” ‘

Lietuvos Vyčiv Radijo Programa 
’MU'

KlEKVnCNĄ SEKMADiKNI — 2X)0 vai. Jei norite

TBt už vieną jazmino 
žiedėti,

Aš numirt galiu amžinai.”

Visi laiškai rašyti ant pa
prastos rūšies iš sąsiuvinių iš
plėštų lapelių.

Lietuvos Vyrių Centro gyvenime neretai paąftaitea.* 
Pirmininkas Džiaugiasi, kad esanti tėvifto- 

iš Brooklyn atostogų proga 
apteurikė K. Pažėną ir jo uošvę 
Petruškfenę. P. E. Andriuške- 
virienė buvo Nuertingen lietu
vių gimnazijos (Vokietijoje), 
paskui perkeltos J Schwab. 
Gmuend, sekretore. O p. K. Pa
žeminąs buvo tds pačios gim
nazijos steigėjas ir paskui in
spektorius. B. K.

sumnenę — paremti juos sti
pendijomis.”

Labai konkrečio išvados
SPAUDOS REIKALU:

“Spauda tremties metu yra ; lai ir labdarai per Balfą ar tie- Matydami, kad lietuvių tau- 
tautinio sąęąoningumo ir tauri- j ^fog) tai konferencijos kreipi- 
nės kultūros palaikytoja ir ug
dytoja. Todėl Europos LF Bi
čiulių konferencija prašo visus saikingo alkoholio vartojimo, 
leidėjus:

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA SMOGUS?
KOKIE TUSI ROTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

PTeL L Mradelfc
Jo Ekscelencijos arkivysku

po Keough įgaliotas, Dievo Mo
tinos į dangų paėmimo dieną, 
rugp. 15, pas Dievo Apveiz- 
dos seseris (juodūkes) vadova
vo iškilmingųjų įžadų iškįl- 
infan. Prelatas aukojo Sv. Mi- gtucMu dienos praėjo. Euro- 
Sas,_priėm« 6 seserų 
guorauBKaaĘjr pasėkėta rt- 
kBmei pnteiMnte pamokslų. ^vinskkX-y*lžiU. pasiX

G Paeini Ona toliau griebtis pozityvaus darbo
Alfredo Kazimiero ir Ange- kovoje už tėvynės laisvę ir 

lės Puiaski IPauiauslnj) <hik- lietuvybės turtų išsaugojimą 
relė buvo pakrikšlyta šv. Al- tremtyje, 
fousb bažnyčioje -rugpiūrio 
mėn. 15 d.

dirtatas — Medardas Bavarš-^f 
kas 38. Garbės Teismas: J. Ay- 
gustaity ė-Vaičiūnienė 58, Petro? įi 
nėle Orintaitė 56, Leonardas fii- 
mutis 45; kandidatas — Jutk^į 
zas švaistas 44. Valdomieji 
organai renkami dvejiems me- ^ 
tams; pareigas pradės eiti PO.j| 
visuotinio LRD susirinkimo, į- 
vykstančio rugsėjo 26 d. Oka- 
goję. Balsavo 70 rašytojų, t.y^ 3 
75 draugijos narių. Balsų tik- ’ 
rinimo komisiją sudarė J. 
Švaistas Balčiūnas, B. Bab- J 
rauskaą ir Ji A. Vaičiūnienė. ;

• T. J. Kidykas, S. J., atkri- 'l 
tas iš Kanados i JAV, vedė me-;-?' 
tinęs rekolekcijas Nekalto Pra- 
sidėjimo seserų vienuolyne; 
taip pat dalyvavo ateitininkų 
moksleivių vasaros stovyklos J 
atidaryme Marianapolyje. <

• P. Funkienė, gyvenanti Sf 
Vokietijoje, Pinneberge, daug 
padeda lietuviam ir kitatau- 
čiam. Ji kas mėnuo suorgani- , ' 
zuoja įvairius jaunimo ir sene-
Ižų pobūvius, kuriuose dalyvius 
apdalina įvairiomis gėrybėmis, 
gautomis iš norvegų, danų, 
anglų ir kitų kraštų labdaringų 
draugijų.-

• O. Slederskienė, gyvenan- 
ti Vokietijoje, ieško savo sū- 
naus Broniaus, o Dičmanų ša- 
na prašo atsiliepti kun. Zdana- 
vidų, emigravusį į Ameriką.

n DALIS 
Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 

JAV ir Kanados ttumtettnių mokyklų programą
VMHb ir

Bostono rietuvių mokytojų leidinys 
IS4p. — kaina $2.75

, _ .. tos ateitis, ankštai siąjasi su
masis j “visos laisvojo pašau- Europos tautų bendruomene, 
fio lietuvius sus3a«kyti nuo ne- kuri išsivysto atskirų valstybių 

susifederavimo linkme, LF 
kuris žudo fizines tautos jėgas Biduliai

a. sustiprinti laikrašduose ir kuris šiandien yra sąmonin- a. skelbia, kad Europinė Fe- 
lietuviškojo gyvenimo nušvieti- ga priemonė bolševikų rankose deracija (ar Federacijos) tiri 
mą tiek istorijoje, tiek dabar- mūsų krašto atsparumui pa- būti sukurta pagal demokrati- 
ties atžvilgiu; laužti.” nes lygybės principą mažiyų

tautų atžvilgiu;
b. mano, kad jau yra atėjęs 

laikas studijuoti Europinės Fe
deracijos (ar Federacijų) siū- 

je žemėje, kuri taip brangi. lomas formas ir megzti lyšį 
Vienas laiškas baigiamas jei- su tomis tautomis, su kuriomis 

li'uotais žodžiais: Lietuva galėtų eventualiai fede-
ruotis.

Europos LF *biduliai, išplėtę 
veiklą tarp jaunimo, dabar kon
ferencijoje pabrėžė dar

• Ateitininkų ideologuos, 
parašytos prof. St» šaHcaudoo, 
antroji laida išeis dar prieš at
eitininkų kongresą Chicagoje. 
Knyga spausdinama Putname 
seserų spaustuvėje. Leidžia sa
vo lėšomis preJ. Pr. Juras, At
eitininkų Sendraugių Sąjungos 
dvasios vadas.

Rogpiūčio 28, šeštadienis
Gedulingos pamaldos už 

mirusius vyčius šv. Kazimie
ro bažnyčioje 8 vai. r.

Darbo posėdis viešbutyje 
10:00 vai.

Pietūs vieMnityje 12:30 vL
Baigiamasis posėdis vieš

butyje 2:(X) vaL
Šokiai viešbučio

Tie, kurie Lietuvos vyčiuose 
ieškojo tokių dalykų, kaip pav. 
rrwyEH»gnnių gėrybių ar asmeni- 
pių pramogų, tie pajuto, kad 
k^aHkiškoji, idealistiškoji vy- 
čū] organizacija jiems ne vieta.

Jie pasirodė nepriaugę prisi
taikinti prie orgamzad jos idea
lų ir tikslų, jiems šūkis “Die
vas ir Tėvynė” buvo svetimas.

Tiesa, vyčių kelias neleng
vas. Jiems tenka sutikti savo 
veiklai daug sunkumų. Net ir 
jųjų narius

vilioja įvairios amerikoniškos 
jfltmrao organizacijas,

žymiai daugiau žadėdamos; 
žymiai turtingesnės už vyčius, 
palaiką sporto ir įvairių kitų 
pramogų šakas. Tačiau vyčiams 
nereikia nusiminti ir nesileisti 
į svetimas “pagundas”, bet vie
ningai dirbti savo organizaci
joje ir drąsiai žiūrėti į savo

Eogpiūčio 27, penktadienis
Seimo atidarymas šv. Mi- 

šiomis šv. Kazimiero bažny
čioje 8 vai, r.

Seimo posėdžių pradžia 
Roosevelto viešbutyje 10:30 
vai. Pietūs viešbutyje 12:30 
vaL

Popietinis seimo posėdis 
viešbutyje 2:00 vai. p.p.

Jamboree Lietuvių klube 
5 vai. vak.

pr
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METINI

KARNAVALA,
RUOŠIAMĄ

Prizams Ims 3 Chevrolet automobiliai

29 doL aukų, o Fabijonas Za- 
ranka dar antrą dešimtį pridė
jo studentų ateitininkų stovyk-

bnti naudingais tėvynei Lietu
vai ir šiam kraštui.

Reikia pažymėti, kad vysk.
Flannagan ypatingą dėmesį

čiams.
Klebonas kun. L. Voicekaus- 

kas, paliesdamas kolonijos rū
pesčius ir lietuvių katalikų šios 
kolonijos veiklą, priminė tuos 
baisiuosius žiaurumus, kurie 
vyksta Lietuvoje, žūsta mūsų 
vyskupai, kunigai, kenčia kalė
jimuose nekalti mūsų broliai. 
Protestuodami prieš tą baisųjį 
terorą, statome bažnyčią, įro
dydami laisvajam pasauliui.

— arklys turi 40 dantų:
— bijūnas rašomas vienas 

su dvylika nulių:
— De’Gasprri pirmasis pas

tebėjo, jog Churchilliui protas 
pradėjo atsikabinėti ir didysis 
politikas nušneka, kai tik iš
sižioja politikos reikalą

jo progą pajusti pirmąsias 
darbo nuotaikas, kai Ign. Mali
nauskas skaitė įdomą paskai
tą. Per visą stovyklos laiką

Pasivažinėjimai, Žaidimai, Gėrimai

kio iškėlėją šv/ Pijų X ir jo 
kanonizaciją, ateitininkų sto
vyklas, konferencijas ir kong
resą, baigdamas trumpai nuro
dė ką tokiose kolonijose ateiti
ninkai galėtų veikti ir kaip sa
vo veikimą padarytų įdomų ir 
naudingą. Rožė gomkaitė krei
pėsi į jaunuosius, palygindama 
jų turimas laisves ir galimybes 
šiame krašte melstis, mokytis 
ir ruoštis gyvenimui su ta prie
varta .kurią jaunimas turi iš
gyventi bolševikų okupuotoje 
mūsų Lietuvoje. ,

Jaunųjų globėjais pakviesti: 
M. Augulienė, Ant Masionis ir 
M. Šaulienė. Moksleivių kuo
pos valdybą sudarė: Teresė Ma- 
sionytė, A. Augulis, A. šaulys, 
K. Čižiūnas ir L Stanaitytė.

Po susirinkimo dalyvavusieji 
turėjo progos pasigrožėti Lie
tuvos vaizdais ekrane.

Kongreso reikalams Surinkta

Keamy, N. J., pasitraukė į 
pensiją. A. Paulikaitis buvo są
žiningas ir darbštus klubo dar
buotojas. Linkėtina gražios 
sėkmės tolimesniam gyveni
mui. •. M.

Ateitininkų kongreso metais tižiuosius ateitininkams įvykius 
visos ateitininkų vietovės sudi- šiais Ateitininkų kongreso me- 
rūpinusios pagyvinti savo vri- tais. Savo kalboje palietė Šv. 
kimąi’atersono ateitininkai, po Marijos metus, ateitininkų šū- 
ilgesnės pertraukos, rugpiūčio 
15 d. sušaukė savo susirinkimą 
apsvarstyti aktualiuosius šių 
dienų organizacinius reikalus.

Susirinkime dalyvavo ir sve
čių iš New Yorko — Federaci
jos generalinis sekretorius, 
kun. V. Dabušis, SAS Centro 
Valdybos sekretorė Rožė šom- 
kaif ė, SAS New Yorko Draugo
vės Valdybos nariai Danute ir
Rima Kriaučeliūnaitės.

Susirinkime dalyvavo vyres
nieji ir jaunesnieji ateitininkai 
ir jų bičiuliai. Kun. V. Demikis, 
pradėdamas susirinkimą; apgai
lestavo, kad iki šiol retokai su
sirinkdavo ir ryžosi padaryti 
viską, kad ateityje veikimas 
būtų judresnis ir gyvas, Kun. 
V. Dabušis kalbėjo apie di-

masi gauti bažnyčios fondui' 
gražaus pelno.

Atsiranda atskirų fundato
rių ir iš pačių parapiečių. Gra
žų pavyzdį parodė Juozas Svir
nelis, paaukojęs $500, o dabar 
$1000, — vienam bažnyčios 
Jangui įrengti. J. Svirnelio di
delis pasiaukojimas tegul būna

atark. • SMS* A. 
SkMa*, "Užtarta 
DtanT MMjK

Ibmta JrtMa Me-

sirinkti. Kokio norėtumėt ?
— Šepečio, kuris gerai ^pe

čiuotų, — paprašė ponas Toks.
— Hm, visi šepečiai šepe- 

čiuoja. Matyt, tamsta nori 
gero, stipraus, kad ilgai laiky
tų ir nenusišertų, — piršo sa
vininkas.

— Ne, ne! Nė iš tolo neno
riu, kad nenusišertų, — pro
testą vo ponas Toką.— Man te
reikia tik vieną kartą gerai pa- 
šepečiuoti.

— Vieną kartą? — nustebo 
savininkas.

— Taip. Tik vieną kartą, —- 
patvirtino ponas Toks ir, rody
damas piiūtu pro langą, pasa-

bus 25 — iš religijos, lituanis
tikos ir organizacinio darbo 
sričių.

Dvi savaitės puikioje Uetu- 
viškoje aplinkoje atneš sto
vyklautojams naujų žinių ii* 
minčių, kurios karta su tyru 
MarianapoMo oru, stovyklauto
jų dainomis juoku ir sportu gi
liai įsispaus į jaunuosius ir pa
darys juos atsparesnius sveti
mosios mokyklos įtakai.

^rmmr parše arMampojiai- g yjenos seselės kandida- 
- tėn priėmė iškilmingus įžadus. 

mokstelviai *t?iti- 
ninfaa susink0 i salę pasvei- 

* J“““8 kinti nepaprastai malonaus 
vyskupo. Stud. K. Keblinskas 

' mali ikhifl ateiti- supažindino svečią su ateitinin-
■Aą vaura italiJ W«, tari tę- kais. Moksleivių atstovai įteikė 

- ateitininkų ženkliuką ir hetu-
di<SnW. i7>dn- v*Šką kryžių

Savo kalboje J. E. Vysk. 
Flannagairdžiaugėsi ateitinin
kų organizacijos darbu, linkė
jo : visiems ištverti sunkiose 
tremties dienose ir

TELEPHONE.*
DEABBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

ruomepės Taryba
Šiuo metu jau, pradėti pa

ruošiamieji darbai pirmosios 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimams. Taryba y- žadėjo kitą kartą atsivežti fil- ________ _
ra vyriausias Lietuvių Bend- mą iš Ateitininkų kongreso
ruomenės organas/šiuo kuria- darbų Chicagoje. ' CnmnlptP* PlllTIlhillv

— Antanas Paulikaitis, 17 muoju laikotarpiu jos pareigas J kongresą atstovais išrinkti - r1 * • U1o 
metų ištarnavęs Lietuvių Kata- eina JAV LB Laikinasis Orga- M. Šaulienė ir Teresė Masio- <1
Ūkų Bendruomenės klube nizacinis Komitetas, kuris, iš- nytė. V. C' HCHUllg

rinkus pirmąją Tarybą, nustos 
buvęs.

Bendruomenės Taryba bus 
renkama tiesioginiais rinkimais 
slaptu balsavimu. Balsuoti ga
lės kiekvienas lietuvis, Bend
ruomenėje įsiregistravęs, rinki
mų dieną esąs bent 18 metų 
amžiaus ir bent' už 1954 m. 
antrąjį pusmetį įmokėjęs tauti
nio solidarumo įnašus. Pagrin
dinio solidarurito įnašo suma y- 
ra 1 doL metams.

LOKas priėmė pirmosios Tar
nybos rinkimų taisykles, išrin
ko vyriausiąją Tarybos rinki
mų komisiją ir neseniai Bend
ruomenės apygardoms, apylin
kėms bei seniūnijoms išsiunti
nėjo bendraraštį Tarybos rin
kimo reikalais.

Vyriausioji rinkimų komisija 
yra tokia: nariai — adv. S. 
Briedis, K. Krušinskas, J. Ma- 
kauskis, A. Sodaitis, J. Šlepe
tys, V. Vaitiekūnas, O. Valai
tienė, pavaduotojai — J. Bo- 
ley ir Dr. A. Šliupaitė.

Apylinkėse rinMmams vesti 
vietos komisijas rinks apylin
kių susirinkimai.

Vyriausioji rinkimų komisija 
darbą jau pradėjo. Ji turės iš
leisti instrukcijas rinkimų rei
kalais, paskirti balsavimu die
nas, nustatyti balsu skaičiavi
mo tvarką ir M viso tvarkyti 
Tarybos rinkimų reikalus Bgi 

"■•Ja * 4* CMtaa bus išrinkta pirmo# JAV Lie- 
KMti inm fuvjy Bendruomenės Taryba.
ptattetejmtr-LM*- Rėkimai turi įsiteisėti 1955 
T** pl<^r.l*yfclr m. gegulės m.15 d.

piršo šepetį ponui Tokiam.
— Taigis, bet jei vieną kartą 

idėjos sulygintos, jei visi gal
voja kaip vienas, juk aš nega
liu antru kartu atšepeduoti. 
Kaip tamstai išrodo? Būčiau 
vienybės skaldytojas, o kas to
kiu norėtų būti? — dėstė kaip 
iš rašto ponas Toks.

— Nežinau, ką tamstai pa
tarti, — prisipažino savinin
kas.

—Tu nežinai! — rėkė per
pykęs ponas Toks. — Bet aš 
žinau. - Tamstai brangiau vie
nas šepetys už visus tautos rei
kalus ir sąmoningai trukdai 
laiką, kad nukentėtų vienybė. 
Pasilik sveikas su savo šepe
čiais! Aš rasiu kitur ir tol ta
ve šspėčiuosiu. kol nusišers še
petys.

Ponas Toks trenkė durimis 
ir nuėjo į tautiškas redakcijas 
klausti šepečio politinėm idė
jom šepečiuoti.

Kontrimo, Marianapoly atsira
do <fer savaitės vidury, tad ai-. 
vykstantieji stovyklauta^i ra
do viską puikiai paruošta.

Pirmosios (Senos vakare sto- 
vyihoje jau buvo 77 stovyk
lautojai: 40 berniukų ir 37 
mergaitės. O, su svečiais ir pa
čia vadovybe^būtų galima pris- 
kaityti arti šimto.

Dsugiausia stovyklautojų 
davė Bostonas (18) ir New 
Tortas (17).

Kiti atvyko iš Baltimorės, 
Brocktono, Hartfordo, Phila- 
delphijos, Worcesterio ir net 
Clevelando. .

Stovyklos atidarymas įvyko 
šeštadienio pavakarėje, kai va
dovybė supažindino jaunuosius 
stovyklautojus su tvarka ir 
stovyklos “įstatymais”.

Stovyklos ^-iršminku 
kun. V. Martinkus.

Komendantas ir pats 
džiausiąs žmogus stovykloje — 
stud. R. Kontrimas. Kapelio
nas — kun. J. Šeškevičius, ne
seniai atvykęs iš Romos. Mer
gaitėms vadovauja stud. D. 
Škudrin^mitė, o berniukamst— 
stud. V. Vaitkevičius. Meniinais 
reikalais rūpinasi stud. G. Bo- 

. tyrius. Stovyklos sekretorė — 
V. Simanavičiūtė.

Šeštadienio vakare jau įvyko 
puikus linksmavakaris, per ku
rį kuopų atstovai pristatė savo

■ B»s renkama Bend-
Net ir lietingas sekmadienio 

oras nesudrumstė gražios sto- 
amžiaus, vyklautojų nuotaikos. Pamal-

Vincas Jonušas, nors ir Ame- doms visi vyko į Putnamo Ne- 
rikoje gimęs, gražiai dar kalbė- kalto Prasidėjimo seselių vie- 
jo lietuviškai, dalyvavo visuo- nuolyną, kur 
meninėje veikloje: buvo šv. 
Vardo Draugijos ir Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės val
dybos narys ir didelis sporto 
mėgėjas.

Susižeidęs prie darbo, nebe-

Karnavalas jau atidarytas ir vyks kęs 
vakarę ligi rugpiūčio 25 d.

Neužmirškime, kad vienas 
iš > didžiausių UetHvišiitos 
spaudos apaštalų buvo vysk. 
M. ValanŠus.

Jo gyvenimą ir veikią 
rasite ■ ,

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE /. -.

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BlGCiftAFl- 

JOS BRUOŽAI

trriždarnas ^lanlte^tolimas Kitchen & Bathroom Fixtuibs 
OT^amas lankęs tolimas AU work done

Kanados ir JAV Pocifiko lie
tuvių kolonijas, su savo paly
dovu kun. ParuHu trumpam lai
kui buvo sustojęs šv. Antano 
parapijoje Omahoje, Nebr.

Viršelis pieštasise 
VL. STANČIKATIES.
Spa usdinta Brazili joj.

133 p. Kaina $150
.5 ' ’ ’1

Gauna nf a

— Ar matai?
— Ką?
— Galvas. Dideles ir mažas, 

apžėlusias ir plikas. Norėčiau 
gerai pašepečiuoti ir, rasi, po
litinis galvojimas susivienodin
tų, kaip kadaise, tautos šefo 
laikais... Su šukom plikėj nėr 
kas veikti, šepetys kas kita. Ir 
idėjas švelniau gali sulyginti.

— Vadinasi, tamsta šepečio 
nemanai pirkti, — klausė savi
ninkas.

Nepakanka šepetį pirkti, 
reikia juo gerai šepečiuoti, — 
aiškinosi Toks

— Suprantama, bet nusipir
kęs gali tamsta k^tik nori še
pečiuoti, — įtikinėjo savinin
kas.

— O pašepečiavęs, ką veik
siu su šepečiu? Gal jį paims į 
tautos muzėjų .’

— Pasidėsi kitam kartui ir 
reikalui esant vėl galėsi juo 
naudotis, — savininkas piršlė

Naujajai bažnyčiai ^uri buvo 
pradėta statyti pereitų metų 
vėlyvą rudenį, jau išmūrytas 
bokštas ir baigiamas stogas. 
Klebonijos išoriniai darbai 
baigti; einama prie vidaus įren
gimų. -

Bažnyčios kertinio akmens 
šventinimas numatomas spalių 
mėn. (tiksli data bus paskelbta pavyzdžiu kitiems parapijie- 
vėliau). šventinimo iškilmėse, 
greičiausia, dalyvausiąs pats 
Newarko arkivyskupas Tho- 
mas Boland.

Susitarta ir dėl paskolos nau
jajai bažnyčiai užbaigti. Pasko
la gaunama palyginti lengvo
mis sąlygomis ilgalaikiai ter
minui. Bus imama tiek, kiek 
jos (Mitinai reikalinga. Vieną 
paskolos dalį jau greitu laiku 
teks paimti, nes bažnyčios sta
tymo fonde liepos mėn. 25 d. kad mūsų dvasia dar gyv» ir 
buvo likę $41,386.92. ji budi dėl Lietuvos laisvės.

Plaukia aukos ir iš įmonių — Rugpiūčio 12 d. mirė Vta- 
bei biznierių pagal nusiųstus cas Jonušas (Jenuss), 35 metų 
laiškus. Tokių laiškų iš viso bu
vo nusiųsta 500. Į fondo kasą 
liepos mėn. pagal tokius laiš
kus įplaukė $620, —- tatai liu- 
dija, kad ir svetimtaučiai tal
kininkauja lietuviams pasista
tyti naują bažnyčią.

Paskutinysis parapijos pa
rengimas —piknikas davė gry
no pelno $930.

Rugsėjo 25 d. numatytas kj- atgavo sveikatos. Atsiskyrė 
tas parengimas (Block dance) su šiuo pašatdiui pačiame gy- 
Kearoy, Bergen ir lvy gatvių venimo gražume, palikdamas 
ribose. Ir is šio parengimo, ku- liūdinčią žmcmą, brolius, gimi- 
ris bus pilnas įvairumų, tiki-, nes ir pažįstamus.

NEPAKENKS, JEI ŽINOSI:
-— tataes (savaime aišku, 

tik vyrai) pirmieji pradėjo vil
kėti persai:

— rigarus pirmieji pradėjo 
sukti ir rūkyti Kubos vietiniai 
gyventojai;

— spygliuotoj kiaulė turi a- 
pie 30.000 spyglių;

— automoMlio ratas, va
žiuojant 50 mylių greičiu, per 
minutę apsisuka apie 500 kar-

100 p. Kaina $1.00

Gaunama
‘Darbininko’ administracijoj

Personai OmlMfenUid infroductlon 
service. Established 20 years. Na
tional Organizatianf. Open dally 
and ’Sunday from 11 to 7. __
127 N. Dearborn, DEarborn 2-4932 

Send for Hterature. '
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SPORTAS

GRAŽI MOSU LIETUVA

non
diplomatas

OPERATORS
M. and L AUTO COLLISION W0RKS

Plūs Extra V4% Per Year

Tad ilsi pasimatymo stovyk
loje! Kviečiame visus kolegas 
atsilankyti, stovyklos vieta yra 
apie1OO mylių nuo Chicagos.

UŽGESĘS 
SNIEGAS

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Rjchmond 
Hfll ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

Tai pasaulis, vaike. 
O kosmetika, tėte? 
Tai, tai, apie puse pašau*

Silpniausia vieta
“Blogai «ų manim. Gaivoje 

taip ūžia. Tūrbūt, bus gripas. 
Kad tik neįsimestų į gaivą”, 
skundėsi rašytojas. Draugas 
jam pritarė: “Reikia labai ap
sižiūrėti, nes mikrobai mėgsta 
įsimesti i silpniausią vietą.”

660 Grand Street 
Brooklyn, N-Y. 

NOTARY PUBLIC

DfinoU State p-bės bus Fteoria, 
HL New England p-bės bus 
Bostone, Huntington YMCA; 
Ohio State Open— Cleveland, 
Ohio ir New Jersey State Open 
— Orange, N. J.

near Broadway

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

Klausykite
_ ^UETUl^OSJTSIMINLMU^

■■ New
Yegfcą, Ckvrlanda lietuvius 
laukia kietos kovos per Labor

- "StMykĮoje kalbės Dr. A. 
Baltais, dail K. Žoromskis, V. 
Vaitiekūnas, Dr- SjaOfgsvi- 
&&L, Pr- O. Vaškevičiūtė, Ed. 
Arbadauskas, Dr. 4. Adomavi
čius ir Vyt žvirždys.

Pietūs, o po jų — ialsvalaj- 
kis, proga atsigaivinti ežero 
vandenėlyje ir pamankštyti kū
nas aikštėse.

Stovyklos vakarus užpildys:

Statii wevd
, 1330 M. 97.9 MEG. (FM)

Dinktorit_______________ _

Adresas: Seagals Hotel, Wa- 
terviiet, Mich. Stovyklavimo 
kaina 3,50 doL į dieną vienam 
asmeniui. Informacijų reikalu 
prašome kreiptis į SAS Cent
ro Valdybą, 680 Bushvvick 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

SAVINGS ACOOUNTS CORDIATJ.V 
INVKRS)

Artėjant pirmenybių sezonui 
Liet Sporto Klubo vienuolikė 
pradeda rimtai ruoštis.

Sekmadieni ,rugp. 22, 4:30 
vai. Farchers Road Grove aikš
tėje (Union, N. J.) įvyks 
draugiškos futbolo rungtynės 
tarp-LSK - Elizabeth S.C.

Ten pat 3 vai. bus rezervinių 
vienuolikių rungtynės. Per šias 
rungtynes bus bandomos nau
jos jėgos.

8442 J AMAIOA AVĖ.
(prie Foreat Paxkw*y Statioa)

X«
Sutelktam garbingas laldotuvm. 
Koplyčios nemokamai vteoat 
miesto dalyse; veikia veptiUad-

Diplomatas kompanijoje la
bai pageidaujamas, nes jis šne
ka arba komplimentus arba a- 
nekcįotus. Ir vieni ir kiti labai 
pageidaujami. Taigi štai anek
dotų pluoštas busimiesiems di- 
pk>matams' “iš” kursų už akių:

Jos groži nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIUSIO 
plunksna premijuotame veikale

UOS ir RADIO TAISYMAS |
BANGA I

Panašumas
Tetos žavis kūdikiu. “Va, jo 

akys — kaip tikras tėvas”.
“O nosytė palinkus kaip ma

mos”. Tai girdėdama, sesytė 
dar toliau palygino: “O dantu
kų neturi lygiai kaip senelis”.

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atitekami visi ceBisaon, dažymo ir mech. taisymo darbai
Darbus atitekamas pigiai te sąžiningai.

Pulk. J. Petraičio 
LAISVĘ GINANT
I-as tomas 200 p. — $2.00 
H-as tomas 310 p. — |3.00

. Paretupo šaknys
jau buvo Žtoomos ir 
vartojamos kaipo 

V. AĮy gyduolė nuo Hippo- 
aito tefiak 

\\ ir* plaučių ligų, 
to| nuo šfrdtes ivsveĮ- 

• iannųį nuomkių
skaudėjimų po krūtine ir skrep- 
tevtaų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kasuBo ir 
reumatiniųA skausmų, fr suval- 

rrinkno k lėtų vidurių. Pri
šnekite mums $L(XX tai mes 
prisiusime jums kvoteri svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $125; j Kanadą

Steady work, 
good pay

TA VIrginia 7-1896 
MąnpooofOoetoccsmoosa.a oą^oapoo . ..........................  o$Ri

SMALL CATHOLIC HOTEL
MT. SĘNĄI, L- L

Catering to the care of elderly 
people. Beautiful surroundings over- 
lopfcing L. L Sound, pennanent or 
summer accomodations, exceHent 
care. Rates reascnable. ,60 miles from

Country Board — New Jersey
BAILEY’S J1ALL

Main A Johnson Avė., Bay Head. N J. 
American Plarf. 3 Meals Daily. Deuble 
Rooms. Private Porches. Ocean <fc Bay 

block ąway. Reasonable Rates.
TeL: Point Pleasant 5-9724

gaunamas 
NAUJAUSIAS

ALOYZO BASONO 
ROMANAS

demija, Spaudos sukakties mi
nėjimas ir pasilinksniinimai. 
Pūs ir linksmas vėjas “Skers
vėjis.” Paskutinėm dviem die
nom įvyks Sąjungos suvažia
vimas ai senos valdžios prane
šimais apie atliktus darbus, 
naujos valdžios rinkimas ir 
SAS statuto svarstymais. Sto
vykla baigiasi ketvirtadiaų, 
rugs^o 2 d., bet neišsiskirs- 
tysme, — visi važiuosime į 
Chieagą, j ateitininkų kongre-

KESWKM
207 3rd Ave^ Asbory Pirk, N. J. 
Block to Ocean. PhonePR 5-1715 
Europ. Plan $18. With delicious 

meals $40 up, singlej 
Near Churches. BookleL
A D. McTfetie, ONmer 
Mrs. K M. Kaąe, Mgr.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORIUS 

BAI SAKUOTOJ AS 
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y

ETAPAI 
Poezija 1933-1953 
(rita, 1« F, tais

Receptas svornu numesti
“Mano gydytojas patarė, kad 

kasdien daug jodinėčiau. Sakė, 
tai geriausias vaistas svoriui 
numesti.”

“Ir kaip gelbsti?”
“Neblogai. Arklys jau neteko 

25 svarų.”

Tel, STagg 2-5043

Mat the w P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOMB
BL P. RAMAS — Direktorioa 
ALB. BALHCCNAS-BALTON

“Mamau, kad meisteris dar 
serga, o pasirodo, šiandien jis 
jau vaikus prilupo.”

“Na, gydytojas jau leido jam 
lengvus namų darbus.

D ABBININK| 

•M Boahwick Avė 
Bnakfea n, N. Y.

JOHN DERUHA, M. D.
t z Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
j Apžifirejimas ir kraujo tyrimas 3 dd Pri&nimo valandos ĮO-2 ir 4-0
| Mokslus taiges Europoje

128 E. 8flth STREET NEW YORK OTY
j Viri Ledngton Avė. pofedrinfo traukį ętoties. Lęųgva privažiuoti , 

ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.
1964 WHm sfr. HiUStD£,NJ. 

WA^rly6-332S

matų federacija būtų nq?ajėgi 
atsiųsti komandos, kai visos ki
tos valstybės tai daro.

TramOĮoq imteąn4a išplaukė 
laivu į Amsterdąmą, rugp. 2 
d. Iš Olandijos p^iąg^žĮi lėk
tuvu. Povile Vaitonio prisijun
gimas į komandą priklauso nuo 
to, ar bus jam parūpinta kelio
nė lėktuvu į abu galu, nes dar
bo ir šeimos reikalai neleidžia 
išvykti ilgesniam laikui

Bostono fietuviai trečioje vie
toje. “Chess Life”, liepos 20, 
talpina Metropolitan Lęague p- 
tnų lentelę. A divizija rikiuoja
si šitaip: 1. Harvard University, 
2. Boylston, 3. IJtiraaniau, 4. 
Cambridge, 5. Newton. Harvar
do universitetas laimėjo pirmas 
vietas taipogi B ir Č divizijose. 

' Trans - Missįss^i lentelėje

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

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

Jaus geromis sąlygomis padarys

suvąžfas lietuviais
stuctefltijos dalis. SAS Centro 
Valdyba stovyklai yra fS9xna.- 
^juiri ir jdootiA Ptogra- 
mą. Iš ryta Av. Mišių metu dan
gun pakūs lietuviška giesmė, o 

^visLįhrieatai ririksis prie Die- 
I’usryčiak po to —

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlA 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

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

Darbas aflMMM* vboihm^
- EGA Mttuto, New Yocfce.

N. Y. City. Here Mother ar Dad en- 
joy the home}y,aQpmf<>rt$ so necessa- 
ry to elderly lolks.

Box 17ą Mt. Sinai.
G. T. CRAWFORD, Mgr. 

TeL: Port Jeffenon 3-0665

JEEUaL'č:--.


