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Trys ministeriai nieko aiškaus ‘ nenutarė 
dėl susitikimo su Maskvos valdovais

ą atneša Berijos griuvimas?
Laukiama naujy valymu bet jokios laisvės

sienių reikalų nūrtisterijų kon
ferencija liepos 10 prasidėjo 
taip pat nuo Berijos. Valstybės 
sekretorius Dulles, atidaryda
mas, pareiškė: Rytų. Vokietijo
je ir kitose satelitinėse srity
se tautos sujaudintos naujos 
vilties. Laisvė vėl švystelėjo o- 
re. Laisvi rinkimai yra šūkis, 
kuris pagavo pavergtų tautų 
mintis-. Priminęs, kad Berija, 
policinės valstybės simbolis, 
suimtas, Dulles mano, kad se
noji sistema vis tiek pasiliks ir 
toliau spaus.

■Paskiau Dulles taip pat pa
reiškė, kad pasitarimuose ne
galima nieko nutarti nepasita
rus su paliečiamais kraštais 
(turėjo daugiausia Vokietijos 
reikalus).

Kas toliau vyko neviešame 
pasitarime, nepaskelbta. Bet 
iš pareiškimų po posėdžių ma
tyt, jog Salisbury lordas at
važiavo tvirtai nusistatęs siū
lyti konferenciją su Maskva. 
Tačiau dabar ir Londono šalti 
niai pripažįsta, kad Berijos 
vykiai duoda amerikieč 
naują argumentą ne ’ 
su tokia konferencija. Ta 
Churchillis ir po Berijos su 
mimo paragino savo atstovą 
spausti Washingtoną dėl kon
ferencijos su Maskva.

Ministeriai tuo reikalu pa
skelbė susitarę dėl busimosios 
konferencijos su Maskva iš 
principo, bet tuo tarpu neaiškus 
ir laikas ir reikalingi tokiam

diplomatiniam žygiui pasiruoši
mai (kitaip sakant, nebeaiškus 
Bermudus konferencijos klausi
mas).

Amerikai rūpimu Vokietijos 
apginklavimo ir europinės ka» 

• riuomenės klausimu sudaryta 
komisija nustatyti, kuriais 
žingsniais eiti prie tų klausi
mų išsprendimo. Toliau Ameri
kos ministeris skyrium su bri
tų ministeriu tarėsi dėl Egip
to, su Prancūzijos min. dėl In- 
dokinijos, kuriai prancūzai pra
šė daugiau pinigų, o amerikie
čiai nepriklausomybės trim 
tautom.

Pasitarimai tebeina,
anglas ir gavo gerklės uždegi
mą (iš Anglijos ministeriu jau 
bene* keturi serga).

nors

Tęs, kuri® v»r<in dabar niekas 
nebebijo — L. P. Berija.

Visus dienos įvykius, tebėra valdžią ir sukti valstybės vai- 
nustelbęs Lavrentijaus P. Beri- < rą kapituliacijos prieš kapita- 
jos suėmimas.

KAIP ĮVYKIAI ĖJO, 
paskelbtos tik tokios žinios. 
Liepos 9 Maskvos radijas 

pranešė apie Berijos suėmi
mą. Kada suimtas, nesuminėjo. 
Bet kiti šaltiniai rodo ji su
imtą birželio 27 d. Tą die
ną Maskvos gatvėse buvo oasi- 
pyle kariuomenės tankų ir 
sunkvežimių. Berija atsidūrė 
Lubiankos kalėjime, kur per 

. 15 metų tebuvo tik jo aukos.
Maskvoje valdžia rengia de

monstracijas paremti save žy
giam prieš Beriją.

Berijos vietoj paskirtas Ser- 
gei N. Kruglov, kuris vidaus 
reikalų itiini-teriu buvo 1946. 
Šiaip jis 10 metų praleido sau
gume. Spėjama, jis buvo vienas 
iš tų. kurie išdavė Beriją. Sau
gumui Kruglovas vadovavo ir 
1945 Potsdamo konferencijoje 
ir už tai gavo Anglijęs bei A- 
merikos ordinus.

tizmą keliu. Dar konkrečiau: 
Berija mėgino nuvertinti kol
chozų reikšmę, stiprinti nacio
nalistinį ir buržuazinį elemen-

siliks ta pati — taikos ofen-, 
zyva; satelitiniuos kraštuos — 
noras tariamai pataikauti vie
tos reikalam. Viduje— bus di
deli valymai vidaus reikalų mi
nisterijoje ir saugume, ieškant 
Berijos šalininkų. Tarp jų mi- 
rimas ir Berlyno komisaras 
Semionovas ir saugumo šefas 
Zaisseris. Valstypės adminis
tracija bus telkiarpa ne apie 
policiją ir kariuomenę, bet apie 
partiją. Ūkyje bus pabrėžiama 
vėl kolektyvizacija. Propagan
doj keliamas reikalas kolekty
viai valdyti partiją ir valstybę 
ir tokiu būdu bus intensyviau 
griaujamas Stalino mitas. Iš 
to daroma išvada, kad pats 
Malenkovas dar nesijaučia 
tvirtas.

Taigi jam prikišama politika 
rytų Vokietijoje, kur buvo pa
skelbta būsią grąžinama nuo
savybė ip remiama privatinė i- 
nicifttyva, o Ukrainoj, Baltijos 
kraštuos mesti šūkiai prieš ru
sifikaciją. Bet toji politika ne
pasiteisino, nes privedė prie 
Berlyno sukilimo

KAS T0IIAU? ,
Berija būsiąs atiduotas vy

riausiam teismui ir nuteistas. 
Dabar apie teismą tylima; ma
noma, Berija jau likviduotas. 
Prieš jį, anglai tvirtina, susi
jungė Malenkovas ir Moloto-

JO VARDO NIEKAS NEDRĮSO IŠTARTI
politika užsienių atžvilgiu pa^-—Kazokas neturi duotis nuveikiamas nė Bergai

ČHARl.c^» E. BOHLEN, JAV atstovas Ruaijai, apskrido j WashinKtona. Ae
rodrome reporteraims pasakė: — No» eomment. Jis iškviestas pranerti apie 
padėti ryšium su Berijos likvidavimu. Iš Maskvos jis išvyko jau po suėmi
mo i Paryžių neva atostogų. I * '

KUO APKALTINTAS?
Pirmame radijo komunikate 

Berija buvo paskelbtas — iš
davikas, dirbęs ‘ užsienio kapi
talistų naudai ir jų agentas 
Malenkovas, o paskui “Prav- 
da” kaltinimus patiL-lino: Be
rija norėjo nustumti šalin par
tiją ar vyraiusybę; pasiremda
mas policijžtrkurios jis turėjo 
pusę mjjijdno/ norėjo paimti

5503 LAIŠKŲ PAPRAŠĖ REMTI KERSTENO REZOLIUCIJĄ

Iš Alto patiriam, kad pas-/ 
kutinėm dienom Altas turėjo) 
naujų pasitarimų su kongres- 
manais dėl Kersteno siūlymo 
ištirti Bąltijos kraštų įjungi
mą į Sovietų Sąjungą.
<Siūly s®, ilaukia naujos 
paramos ištų Kongreso narių, 
kurie yra iš lietuvių gausiau 
gyvenamų vietų. Tarp tokių— 
Carrig, Bonin, Fenton i^Phi-

ladelphijos ir Busbey iš Chica- 
l gos apygardų. Prie jų prisidė- 
kjp k^rfgre^o narys Hughes 

Scott, taisyklių komiteto na
rys. Jis pasižadėjo rūpintis 
Kersteno siūlymą įtraukti į 
darbų tvarką dar šioje sesijo-

Ąlto nariai patyrė, kad A- 
merikos lietuviai organizuotai 
apipylė laiškais kongreso na-

Amerika su Korėja susikalbėjo

Korėja. — Po keturių sa
vaičių pasitarimų tarp specia
laus atstovo Robertsono ir 
prez. Rhee pasiekta tarpusavio 
susipratimo dėl paliaubų su ko
munistais. Tačiau tą susiprati-

du kartu jai nepasisekė.
mą nevienodai paskui aiškino
Robertsonas ir Rheee. Rhee

jis per

rius. Kongreso narys Hoffman 
iš Michigano prisipažino, kad 
jis buvo užimtas kitais darbais: 
bet kai susilaukė 550<AĮaiškų iš 
Amerikos lietuvių turėjo rasti 
laiko ir KerstenoSiūlymui’.

Akys nukreiptos į 
McCarthy

Washingtonas. — Amerikos 
vidaus politiniame gyvenime 
visų akys dabar labiausiai nu
kreiptos į McCarthy^vadovau- 
jamą komisiją pneasrnerikinei 
veiklai tirti. Jis buvo pasikvie
tęs savo štabui Matthevvs,’ kuris 
turėjo neat«reguino , parašyti 
laikr^ty, kad daugiausia ko- 
muništų esą įsibrovę tarp pro
testantų dvasininkų. Del to pre
zidentui Eisenhoweriui pareiš
kė protestus protestantų, kata
likų ir žydų dvasininkai. Ei- 
senhoweris atsitikimą Apgailes
tavo. Matthews atsistatydino.

Per 2000 kilometrų nuo vie
nas kito augo du berniokai. Vie
nas prie Htelo, antras Gruzijoj 
prie Jucfl^j jūrų. Vieną tėvas, 
koliodamas ir bausdamas, mik
lino jodinėti ir kardu kapotis, 
pamokydamas: kazokas neturi 
duotis nuveikiamas. Antras 
buvo įgulęs į knygas. Net kai 
Rusijoje revoliucija virė, jis 
nedaug teuostė parako ir baigė 
architektūros mokslus Baku 
institute. Tačiau abudu savo 
gyvenimo karjerą pradėjo nuo 
to paties, nuc tarnybos čekis
tais — ir Malenkovas ir Beri
ja, tas ūkininko sūnus archi
tektas. Abudu ir amžiaus 
veik vienodo: Malenkovas 
męs 1902, Berija 1899.

be- 
gi-

NUTEISĖ ŽMONIų 
y,. GROBIKE

Berlynas. — CHga Hanisch 
nuteista dvejais metais kalėji
mo už pasikėsinimą pagrobti 
žmones iš vakarinio Berlyno ir 
pergabenti bolševikam. Abu-

pareiškė spaudai, kad
90 dienų, eis l&si 
politinėje konferencijoj, 
džiaut Korėjos sujungm 
simą, nieko nedarys, kas\,pa
žeistų paliaubas.

spren-
Kklau-

Vakarų politiniai stebėtojai 
dabar gausiai aiškina, kad Sta
lino mirtiyt^v\ paskubinta. 
Jeigu ne Stalinas,\ai t>ūtų tu
rėjęs mirti Matenkova~ 

STEVENSONAS PAŽINO SO- 
VIETINES TVARKOS 

TRUPINĖLĮ
Berlynas. — Buvusį kandi

datą į prezidentus Stevensoną 
liepos 11 rytiniame Berlyne su
laikė liaudies milicija, kai jis su 
palydovais fotografavosi prie 
bunkerio, kuriame Hitleris bai- 
gė^savo dienas. “Jei važiuosite 
— šausim”. pareiškė milicija. 
Tik telefonu iškviesti vyresni 
milicijos pareigūnai paleido 
Stevensoną ir jo palydovais, bet 
filmas vis, tiek atėmė.

Berija pataikė į sau tinkamą 
profesiją ir vadovavosi dėsniu? 
būk ištikimas savo viršinin
kam, kad atėjus momentui

Žmonės tebadauja, bet tegyvuoja Maskva

Berlynas. —fokplačiai buvo 
paskelbta, kad'pipdentas Ei-

• Parlamento rinkimai Vo
kietijoje bus rugsėjo 6. Pagal 
pakeistą įstatymą, partija ne
gavusi visų balsy 5%, negaus 
nė vieno atstovo. Taip norima 
apsisaugoti nuo smulkių gru
pių.

senhoweris paskyrė rytų Vo
kietijai skubios pagalbos už 15 
mil .dol. ir kad maistas jau pa
ruoštas iš vakarų Vokietijos 
pervežti badaujantiems rytuo
se. Paskelbta taip pat, kad So
vietų Sąjungos užsienių reika
lų min. Molotovas ir rytų Vo
kietijos pirm. Grotewohl atsi
sakė pagalbą įsileisti.

pilnas pasaulis. Jis geriausias 
architektas tos valstybinės sis
temos, kuri vadinasi staliniz
mu, t. y. valstybine vergija.

Su kokiu pergyvenimu buvo 
minimas šitos valstybinės siste
mos architektas, pasakoja iš 
koncentracijos lagerio vienas 
buvęs Berijos darbų vergas 
(Bjoem Nielstoem):

“Girdėjau žiauriausių keiks
mų ir prakeiksmų visiem polit- 
biuro nariam, nešskiriant Sta
lino. Tik vieno Vardo niekas 
nesuminėjo, nors aš jo mėne
sius laukiau. O šitas žodis ka
rojo kažkur ore; jis mus visus 
slėgė, nors niekas jo neištarė. 
Vieną dieną buvom vienu- du 
su dvidešimt ’ penkeriem me
tam nuteistuoju. Vienu du gi
liausios Šachtos gale. Tebuvom 
apsupti riebiai blizgančiais Do- 
neco anglies šluogsniais, kur 
niekas mūsų negalėje7~girdėti. 
Tada iškrito tas vardas: Beri
ja. Ir pridėjo prie jo tokių žo
džių. kurių nepažįsta jokia pa
saulio kalba, ne tik rusų, —ku
riuos temoka tik Berijos lage
riuose baudžiami kaliniai. Stai
ga kalbantysis nutilo ir žiūrėjo 
su išgąsčiu j anglies sieną. Pa
sekiau jo žvilgsnio ir pastebė
jau dvi mažas nieku dėtas 
grąžto skyles, kurios kelis cen-

HITLERIO NEPERKA

Loadome iš varžytynių buvo 
parduodamas Hitlerio knygos 
"Mein Kampf’’ jo asmeninis 
egzempliorius. Buvo įkainotas 
400 svarų (apie 12,000 dol.). 
Beta kvailių, kurie tokią 
ną mokėtų, neatsirado.

kai*

kadWMhtagtone pastebėta, 
trūksta kirpėjų. 1,250,000 
ventojų tėra tik 12 mokinių 
kirpėjų. Vienas kirpėjas pareiš
kė: “Niekas nenori būti kirpė
ju — visi nori televizijos apa
ratus taisyti.

. Ką už tai pažadėjo Ęofejai 
Amerika, oficialiai nepaskelb
ta, bet spauda nurodo tokius 
pažadus: karinę tarpusavio pa
galbos sutartį tarp Korėjos ir 
Amerikos; materialinę pagalbą 
sugriautai Korėjai atstatyti; 
pagalbą pakelti Korėjos ka
riuomenei iš 16‘ divizijų iki 20. 
Politinėje srityje Amerika 
sieks visom taikiom priemo
nėm Kdrejos sujungimo. Kari
nės sutarties klausimas turės 
būti tvirtinamas kongreso. 
Rhee pasakė, kad dabar viskas 
turės priklausyti nuo, Ameri
kos. tai yra. ir sutarties tvir
tinimas ir jos kova dėl Korėjos 
vienybės.

Tačiau kol susipratimas nėra 
pasirašytas, reikia skaitytis su 
tuo, kad Rhee nusistatymas 
gaM keistis.

• juos galėtum likviduoti.
‘-‘Cidziadze, Tifliso čekos še

fas, yra kontrevoliucionierius 
— jį reikia sušaudyti”, telegra
favo Berija į Maskvą iš Tifli
so. Tas buvo sušaudytas, o Be
rija prisikasė iki Gruzijos par
tijos gen. sekretoriaus.

Kai pamišėlis čekos viršinin
kas Ježovas milijonus gkbeno 
į koncentracijos lagerius ir vos 
nesuardė administracijos apa
rato, Berija telegrafavo į Mas
kvą: “Negali būti, kad visi mū
sų vyriausybės nariai būtų iš
davikai ir trockininkai”. Stali
nas atsakė: “Nemanau.” Tada 
Gruzijos partijos sekretorius 
Berija pačiupo penkis valymą 
vykdančius Ježovo agehtūs ir 
sušaudė.

Tada atkreipė į jį dėmesį 
Maskva. Tada prisiminė, kad 
Berija Gruzijoje 1924 žiauriai 
numalšino sukilimą; dešimtis 
tūkstančių ūkininkų atplėšė 
nuo žemės ir sukišęs į gyvuli
nius vagonus išgabeno į Sibirą 
į koncentracijos lagerius; prisi
minė, kad Berija laiko lage
riuose visada pakankamai be
laisvių vergų, kurių buvo gali- timetrus buvo įgręžtos į ang- 
ma gauti, kiek reikia pramonės 
darbam. Vis tai buvo puikios 
Berijai rekomendacijos ir jis 
buvo partrauktas į Maskvą. 
Ten sulikvidavo Ježovą ir jo 
soste atsisėdo. (1938). Savo 
pirmataką pralenkė visais at
žvilgiais. Kilo valdžioje iki pat 
pirmojo po Stalino. Tik Stali
nas jam buvo tabu, per kurį 
nehorėjo kopti. Kilo ir savo 
teroro bei koncentracijų siste
ma, ja paveldėjęs dar iš Jago- 
dos.

lį. Daugiau nieko. Bet jų užte
ko, kad nelaimingasis virstų 
vėį nebyliu. Tokia baisi yra 
žmonių baimė prieš Beriją.”

Šitas Kremliaus vyriausias 
policininkas, su pliku pakaušiu 
ir pilkų veidų, visada 
rūpestingai apsitaitęs, 
nei didelis bolševizmo 
kas nei aistringas revol 
rius. Nebuvo nei ką

gražiai, 
nebuvo 
teoreti-

»

15 metų Berija engė ne tik 
Rusiją ir pavergtuosius, bet ir 
laisvuosius .nes jo agentų buvo

DINGO LĖKTUVAS SU 58 
KELEIVIAIS

Prie Honolulu viršum aud- 
rjngo šiuo metu Ramiojo van
denyno dingo Amerikos, lėktu
vas su 58 asmenimis, vetera
nais ir jų šeimomis. Ieško lėk
tuvai ir laivai.

• Norvegijoje liepos 10 ^su
sidūrė amerikiečių karo lėktu
vas, kuriame buvo 10 vyrų į- 
gulos .su norvegų sprausmlniu 
naikintuvu. Abudu lėktuvai su
dužo ir lakūnai žuvo.

tojas. 
Bet jis žinojo ir laikėsi grieži
nio įstatymo: kas atė. 
džią jėga, kas valstyj 
džia koncentracijos n 
visada turi turėti vergi 
turi bijoti kontrevoliu 
visada turi valdyti baimėm

Berija buvo laikomas vienin
teliu Malenkovo draugu. Bet, 
anot Niestoemo. draugiškumo 
sąvokos nėra nei Malenkovo nei 
Berijos žodyne. Raudonojo te
roro didikai turi savo atskirą 
kalbą. Būtent, jie eina drauge, 
kol stipriausias tarp jų visus 
kitus priverčia drauge eiti. Bet 
jie išsiskiria, kai to stipriau- 
sojo nėra ir kai jie turi atskirus 
savo tikslus.

Berija neištesėjo eiti su Ma- 
lenkovu, kai nebeliko Stalino, 
jo dėdės. Kazokas įvykdė tėvo 
pamokymą — nesidavė nuvei
kiamas.

jo j val- 
P? grin- 
lageriais, 
4, visada
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Nenuoširdus susijaudinimas dėl skautę

iii* laisvojoj tribū-

Marinuojamai apie skautus.

Manpo, prie šiau- 
Korejos'sienos, kur mus 

buvusiame ka
bame. Dabar gyveno- 

bangoje palyginti su

normalumus, kuriuos sudaro jų

gaudavome po Idauti-

Įtaikydavo gydytojas.

mėn. riesti šildomi.
■Prie šulinio, iš kurio imda

vom vandenį, penkkyfikametis

jčios narys, kascben įkišdavo 
mums susuktą, popieriuką su 
naujausiomis radijo žiniomis.. 
Mes tokiu būdu patyrėine apie 
sąjungininkų kariuomenės iš- 
sikėlimą į Inchon ir jos žygia
vimą į šiaurę. Pradėjom tikė
ti, kad būsim išgelbėti.

Jūs esate komunizmo priešai
Spalių 9 perkėlė mus į kitą 

lagerį per 22 kilometrus nuo 
Manpo. Lagerio komendantas 
majoras buvo aiškiai nusitei
kęs su mumis palankiai elgtis. 
Vieną dieną jis sušaukė mus ir 
pasakė kalbą. Maždaug tokios 
buvo jo mintys: Jūs nemėgsta
te mūsų toetodų; jūs esate ko
munizmo priešai; bet jūs turite 
pamėginti mus suprasti; šimt
mečius mes ' buvom atsilikę; 
■mes turėjom prievarta vykdyti 
pažangą: savo vyriausybės į- 
sakytas, tuį-ėjau su jumis gerai 
elgtis; jūs grįšite į savo tur- 

, tingus kraštus; jūs atsiminsite. 
• kad mes stengėmės su jumis 

elgtis gerai, kiek mes galėjo
me... Jo kalba sustiprino mūsų 
įsitikinimą, kad mes būsime iš-! 
laisvinti. Bet 'mes dar ilgai

• turėjome to laukti.

Kiniečiai įsijungia į karą
, Spalių 20 patyrėme, kad į 

karą įsijungia kiniečiai.- Bijo
jom, kad prasidės naujas pa
saulinis karas. Tuo tarpu są
jungininkų kariuomenė stū
mėsi pirmyn. Mūsų sargybiniai 
prašė mus užtarimo, jeigu są
jungininkų kariuomenė pasieks 
Yalu'upę. Mūsų lageris buvo 
skirtas atžygiuojantiems kinie-

Marinų pulk. James Murray.

4m. po 5 AftiAoefrti Hrtn* H Pon- 
immUmi Mpjereaeijo*. no*h*r* 
im. M./«Wkai taHk*. Lyirfai 
jrrtr* da meta jh iyrtave j K*e- 
••ag paruotti metmenim pirmai 
IttaferėncijsL

Buvo jau labai šalta. Aukštu
momis traukė mažos grupės

t*1* ■» |

Kitą iytą mūsų lagerio ko
mendantas majoras, JbtfVp pa-

Remunistų

nauju įsakymų. * Viri ženklai

Sis, kad 
kariuo-

Buvome alkani, bet laimingi.
Spaliu 28 vM pasirodė mums

Jaras sušaukė visus diploma
tus ir Žurnabatus ms save. 
Jfe mums kalbėjo: **Rodėl tie 
iš jūsų, kurie-da? nei"

lėsite grįžti ir man pranešti, 
kaip ten reikalai einasi. O jei
gu negrįšite, tai aš jus pilnai 
suprasiu. Jeigu jūs sutiksite 
savo draugus, neužmirškite, 
kad aš su jumis stengiausi elg
tis gerai. Tada mes pasukome 
į pietus, lydimi dviejų sargybi
nių.

Mus grąžina atgalios
Po kurio laiko radome šiau

rės korejietį policininką. Jis 
ilgai kalbėjo su mūsų palydbvu. 
Paskui palydovas kreipėsi į 
mus: “Mes turime grįžti”. — 
“Kodėl?
ir užėmė visus kelius. Dabar 
mieliau 
žmonių.
murhs padeda.”

Buvom priblokšti. Korėjie
čiui "palydovui siūlėme daug 

sMpigų, kad jis pravestų mus

“Kiniečiai laimėjo

pąsiliksiu prie savo 
Didžioji kinų tauta

TREMTIES

kiuoti ir ištuštinti kišenius. Tu
rėjome atiduoti net kišeninius 
peiliukus. Naujas komendantas 

'išėjo į priekį ir prabilo: “Esu 
, liaudies armijos majoras.- Jūs 
turite mano įsakymų klausyti.

žygiavome didelę dalį nak
ties.

(bus daugiau)

skiacteM neauidnti užsienio rėmimo Hondu. Jis primena, kad dabar-

SUTIKTŲ PREZIDENTU BOTI IKI GYVENIMO GALO
Atsiduso ponas prezidentas. “Atsiprašau, mano ponai, aš 

Pirmusyk tek# tiek vargo pa- jūsų netrukdysiu”, kalbėjo pra
dėti, iki surado žmogų vy
riausybei sudaryti. Po šios vy
riausybės sunkaus lipdymo net 
suabejojo, ar kartotų savo ank
sčiau pasakytus žodžius:

“Kai žmonės pasakoja, kad 
prezidento rolę’ vaidinti taip 
sunku, tai apie save aš to ne
pasakyčiau — galėčiau tmpriik- 
tis ir iki gyvenimo galo.”

Kad tik ne tos dažnos vy
riausybės krizės, galėtum pre-'fkį.'*'7 
zidentauti .Prancūzijoje, nes 
prezidento pareigos čia daugiau 
tik reprezentacija, o AurioHs 
prezentuotis, su kiekviena ap
linka susiprasti, sugyventi pri
sitaikinti moka.

...Rengė jam rūmus Palais 
Faubourg. Jis atvyko ir, iš
vaikščiojęs daugybę kambarių, 
užkliuvo rūsyje j biliardo kam
barį. Keturi darbininkai buvo 
įnikę žaisti.

AUNIMAS KREIPIASI
kytojus, į visus tuos, kurie dar 
nepamiršo jų Vokietijoje išgy
ventą vargą ir į visą mūsų se
ną išeiviją Amerikoje, kuri vi
sada taip jautriai atsilieodavo 
į lietuviškuosius reikalus.

Jaunimo ir vargstančių glo
bėjas Ralfas žadėjo parinkti 
aukų ir padėti visoms" jaunimo 
stovykloms, o mes Jam ir 
Jums, mieli aukotojai, pasižada
me augti gerais lietuviukais ir

Atėjo vasara. Vokiečių vai
kai būriais nukloja visą Vokie
tiją savo jaunimo stovyklomis. 
Jie namie. Jie turi savo val
džios ir socialinės globos įstai
gas, kurios rūpinasi savo jauni
mu. ".

Mes. lietuviškas jaunimas 
Vokietijoje, neturime savo val
džios su pilnu iždu, kuris ga
lėtų mus paremti. Bet mes no
rime taip pat stovyklauti, nors
2-3 savitėms atsipailaidoti nuo • lietuvaitėmis ir jūsų auku< 
slopinančių barakų aplinkos, o- 
re pasisemti sveikatos ir lietu
viškos nuotaikos.

Jau atėjo laikai pradėti sto
vyklą o mes neturime jai lėšų. 
Mes kreipėmės į savo geros 
širdies broliukus ir sesutes pa
dėti mums. Kiek jų jėgos lei
do, jie padėjo mums, bet iki 
šiol gautos paramos neužten
ka.

Dabar mes kreipiamės į, visą 
plačiąją lietuvių visuomenę. I 
tėvelius mamytes, buvusius 
skautus-es, mūsų buvusius mo-

Tallinas. Vidaus reikaų mi- 
nisteris Moskalenko, ukrainie
tis. nusodintas ir jo vietoj pas
kirtas Michael Krassman. 

„ Kraęmanas estų sluogsniucse 
nežinomas.

užmiršti. ,
Tad dar kartą prašome: pa

dėkite lietu/Skajam jaunimui 
stovyklauti. Ir padėkite grei
tai! Nes, keri Jūs skaitysite šį 
mūsų pranešimą, viena stovyk
la jau bus prasidėjusi, o tuoj po 
jos seks kitos trys. Mes gi ne
turime pinigų, gi be pinigų nė
ra maisto ,o Jūs žinote, kad 
atvirame ore pabėgiojus, pa
dainavus, ir padirbėjus labai 
norisi valgyti.

Mes prašysime gerojo Dėdės 
Balfo, kad jis pradžiai pasko
lintų, 6 Jūs, tėveliai, nepykit 
už tai ant mūsų ir Baltui viską 
grąžinkite. Ir su kaupu, kad 
ir kitiems užtektų.

Ačiū Jums! ’

zidentas.
“Jei jūsų netrukdysim, pone 

prezidente, tai mes partiją tuo
jau baigsime.”

“Bet labai prašau... O jei 
jums nekenksiu, tai ir aš pri
sidėsiu”. Ir nusimetęs švarką 
čiupo lazdą.

žaisti jis mėgsta. ^Būdamas 
darašfuon^riųjnetų savo oro 
šą^ravėliu prasižaidė dešinę a- 

3et jokiuose įstatymuose 
įkyta', kad prezidentas

turi matyti abiem akim.
Sako, kad su Aurioliu “liau

dis” įžygiavo į prezidento rū
mus. Jis tikras tos naujos pran
cūziškos liaudies vaikas. Ką

> gerųjų laikų gerieji aristokra
tai pasakytų, jei žinotų, kad tai 
kepėjo sūnus, kuris virtęs so
cialistu ir būdamas 26 metų vy
ras, pasičiuĮjgg^iaž rankos 15 
nietų madenraselle Michele, 
stiklininko dukterį/ vaBtšciojo 
iš rinkiminio mitingo į mitingą 
su prakalbomis. Michele jo 
prakalbų nesiklausydavo, bet 

r mielai po metų už jo ištekėjo.
Kai vokiečiai 1944 atėjo, toji 

buvusi mergička, dabar mada- 
me Aųriol važiuodavo vežimu į 
Tuluzą ir ten pardavinėjo savo 
daržų gaminius. O vyras su 
barzda ir su svetimais vardais 
buvo mokytojas, buvo prekybi
ninkas, paskui vieną dieną iš 
Liono pakilo anglų lėktuvu ir 
nuskrido į Londoną pas De 
Gaulle. Virto rezistentu.

Išrinktas prezidentu. Aurio- 
lis rado paprotį šiaip kreiptis 
į prezidentą net vyriausybės* 
"posėdžiuose: “Jei protokolas 
mane įgalina, tai aš leidžiu sau, 
pone prezidente, atkreipti jū- ■ 
sų dėmesį”. -

“Šiaudai,” sakė prezidentas, 
“kam to reik, sakykit tiesiai: 
“pone prezidente”, o jei tarp 
savęs esam, tai galite mane ir 
“tutinti”.

darė visokius triukus. Kai ji 
pakalbino savo uošvį pasižiūrė
ti jos skraidymo, tas liūdnai ir 
pyktelėjęs atsakė: “žiūrėti tai 
jau "aš neisiu, bet aš kaip geras 
socialistas už tave melsiuos.”

Ar nebuvo jis geras socialis
tas, ar nebuvo jo malda gera, 
ar ji nebuvo to verta, bet vie
ną dieną jo—marti lakūnė su 
sportiniu lėktuvu įmovė į Se
nos upę. Budri policija ją iš
traukė su perlaužtu raktikau
liu. Bet neištraukė jos iš noro 
skraidyti...
Gerai jaučiasi pirmasis Pran

cūzijos vyras ir tarp minios. 
Kai prieš keleris metus jis Co- 
lomes stadijone turėjo įteikti 
rungtynių laimėtojui taurę, jo 
angelai sargai, slaptoji polici
ja, nuo scenos pravijo fotore
porterius ,nes ten turėjo pre
zidentas ’pasirtjdyti. Tie įsižeidė 
ir paskui nefotografūdjai, neli
pa į sceną pas prezidentą.

“Ko jūs neinate?” klausė 
juos iš tolo prezidentas. “Jūs 
nenorite? Gerai, tai ateisiu aš 
pas jus ant pievutės. Kas nors 
iš mūsų gi turim parodyti savo 
gerą išauklėjimą.” Ir ant pie
vutės įteikė taurę ir- ten buvo 
nufotografuotas. '

Gerai jaučiasi prezidentuose 
ir liaudies atstovas. Tik gaila, 
kad reikės išeiti. Ne dėl to, 
kad aštuntą dešimtį varo, bet 
kad ir kitas nori prezidentauti. 
Netrukus reikės raktus kitam 
atiduoti ..

ti vienos ar kitos partijos ar 
tekgijos kryptimi”... “Jei kitų 
partijų noras turėti skautus 
savo pusėje nežymus, tai ka
talikų partijos noras yra pa
stebimas pilnu nuogumu. O"to 
tikslo siekia per katalikų skau
tų dvasios varius, kurie nėra 
pikri skautai. Ir pirmas toks jų 
žingsnis į skautus buvo pada-' 
rytas sudarant skautų ir atei
tininkų susitarimą — uniją”.

Taigi štai “partijos” ir jos 
“dvasios vadų” nusikalstamas 
konkretus darbas — jų įtako
je dvi jaunimo organizacijos, 
skautai ir ateitininkai, Nusitarė 
džentelmeniškai bendradar
biauti. Tatai “Naujienų” bend
radarbiui.atrodo negera: jam 
turėtų būti daugiau džiaugsmo, 
jei dvi organizacijos tarp savęs 
kovotų. Mūsų nuomonės čia 
nesutampa. Mūsų įsitikinimu, 
reikia sveikinti kiekvieną gar
bingą bendradarbiavimą, nes 
jis naudingas jaunimui ir tau
tai.

“Naujienų” bendradarbis ir 
toliau, v kaltindamas “dvasios 
vaaus^noru pagrobti skautus 
savo “partijai”, tvirtina, kad 

“Visi gerai žinom, kad taip 
daugumas lietuvių yra R. kata
likai, tai ir skautų sąjungos na
rių dauguma yra taipgi katali
kai. Ir jiems šios tikybos išpa
žinimas yra privalomas.” Jei 
padėtis tokia, tai tas, kuris nori 
-sąugoti^autus nuo “dvasios 
vadų” įtakos, būdamas objek
tyvus, turėtų juos ne mažiau 
saugoti nuo įtakos tų vadų, 
kurie buvo įsipareigoję remti 
Moprą (tarptautinę organizaci
ją bolševikinei revoliucijai 
remti). Bet jei autorius taip 
nedaro, tai tenka manyti, kad 
jo susirūpinimas tėra jaudini
masis žmogaus, kuris nepri
klauso prie tos “skautų sąjun
gos narių daugumos”, o norėtų 
jai “nežymiai” primesti savo 
“partiją.”

Siūlo būdus stiprinti
T. Žiburiuose liepos 2 K. Pr. 

Gaidamavičius rašo apie lietu
viškas parapijas. Jis primena, 
kad parapija kaip lietuvybei iš
laikyti tvirtovė perdaug pamir
štama. O ji labai svarbi buvo ir 
tebėra. Tik su naujais laikais ji 
gavo naujų uždavinių ir reika-

Bet ir išėjęs neturėtų bėdos linga dėl to naujesnės organi- 
jausti, nes prezidentaudamas 
galėjo sukalti pinigo, gaudamas 
metams maždaug po 100,000 
dol. . M.

zacijos. Rašo:
“Jeigu senoji mūsų parapija 

tenkinosi daugiau iškilmingu 
švenčių bei atlaidų šventimu,

SATELITAI POSĖDŽIAVO 
VARŠUVOJE

Varšuva. — Čia įvyko sate
litinių vyriausybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija. 
Iš Maskvos dalyvavo ministe- 
rio pavaduotojas Puškinas, iš 
Berlyno Semionovas. Konfe- 
rąncijoje buvo svarstoma padė- 
tis\ po riaušių okupuotuose

Visas aukas stovykloms siųs
kite per Balfą adresu:

United Lithuaman ReHef 
Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Kai to darbo nedaug, tai 
prezidentui tenka daug visokių 
malonių atlikti. Jis gaunąs kas
dien apie porą šimtų tokių 
“malonių” prašymų. Tarp jų 
esti visokių. Apie 10 iš pami
šėlių, apie 10 grasinimų, 10 
prašymų dudh nemokamus bi
lietus getežinkėliais; vienas ne
seniai teiravos, ar kvailą moki
nį galima matematikos išmo
kyti. Trys Išradėjai siūlė, pirk
ti “perpetuum mobile”. Viena 
dama M Bordeaux rašė esanti 
neteisėta Roosevelto ir karalie
nės Wilbeiminos duktė ir pra-

Savo ruožtu Maskvoje j vyko 
atstovų svetimose valstybėse 
konferencija.

Liet. Skautų Brolijos Vokie
tijos Rajono Vadeiva.

Vieno vaiko stovyklavimas 
20 dienų kainuos apie >12.00. 
Apie 10 vaikų jau galės sto
vyklauti, nes visuomenė jiems 
jau sudėjo aukų. Reikia dar 
aukų 300 vaikų. Padėkime fr 
tiems vaikučiams pastovyklau- 
ti. Balio teatras

ną.
Prezidentui lieka pakanka

mai laiko praleisti šeimoje, ku-

cūzai. Labiausiai savo anūkus 
ir jų motiną savo marčią. Tik 
tai šovė į galv^ būti lakūne ir 
nugalėti anglės Curtiss pasau
linį rekordą 100 kilometrų at
stume. Ji ilgai praktikavo ir

pamaldumo ugdytmf/ tai šian 
<Ben jos uždaviniai yra žymiai 
pasunkėję. Visą Bažnyčią šian
dien užgulę rūpesčiai, kurių ne
pažinojo praėjusios kartos. Mo
dernioji parapija šiandien yra 
pašaukta ne tik pamaldumą ug
dyti, bet ir eiti į sofcįąįįnį gy
venimą. Nė viena parapija 
šiandien negali užsidaryti savo 
šventovėje ir čia gintis nuo ne
labųjų.” “Moderniojoj parapijoj 
veikia ir pasauliečiai... Jei ank
sčiau parapija gulė vien ant 
klebono pečių, tai šiandien ji 

"gula ir ant pasauliečių. Nors 
klebonas lieka ir toliau vyriau
siu vadovu, tačiau visą darbą 
remia glaudžiu bendradarbiavi
mu.”

Autorius foliau primena, kad 
tie klausimai nuolat gvildena
mi Kunigų Vienybės posėdžiuo
se. Primena, kad lietuvaičių 
vienuolių organizacijos padarė 
didelį žingsnį pirmyn, suderin- 
damos savo veiklą. Kelia mintį, 
ar dar po naują žingsnį pir
myn negalėtų padaryti vyrų 
vienuolių organizacijos, o taip 
pat ir lietuviškos parapijos, su
kurdamos, sakysim, lietuvių 
parapijų tarybą tam pačiam 
tikslui — derinti ir organizuo
tu būdu plėsti verkiai.

Lietuvos partizanu diena .
B. Lietuvis birželio 25 siūlo 

Lietuvos partizanus pagerbti 
tuo, kad jų vardui minėti būtų 
skirta viena diena — birželio 
22 d., kada jie pirmu kartu pa
kėlė ginklą prieš sovietinę prie
spaudą.

Siūlymas tvirtai paremtinas.

Draugiškas pasikal
bėjimas apie sienas

Berlynas. — Lenkijos atsto
vybėje Berlyne Sovietų gen. 
konsulas Paninas, linksmai 
“vodkos” nuteiktas, visai atvi
rai lenkų politikams dėstė: 
“Mes laikomės Potsdamo su
tarties”. O gi Odcrio-Neisšės 
siena pagal ją nėra galutinai 
nustatyta.”

Dėl to lenkai užprotestavo, 
šaukdami: “Jokia pasaulio ga
lybė neprivers lenkut is tų sri
čių pasitraukti.” Tada Paninas 
kietai pabrėžė: “Tai kas drau
gas esi, kad taip šneki ?”

“Aš esu ambasadorius Mi
ku Iczikas”,- išdidžiai paaiškino 
lenkas, žinodamas, kad jis yra 
vienas iš seniausių ir įtakin
giausių komunistų.”

‘Tai pats esi nacis”, dar 
narsiau atšovė Sovietų gen. 
konsulas Paninas ir, trenkęs 
durimis, paliko lenkus vienus.

PRANEŠAME—PAMOKOS NEBUS, NEIŠRt-GO ALUS
Komunistų spaudoje randame 

daug pasakojimų apie mokslo 
pakėlimą. Tačiau kaip nugy
ventas tas mokslas ir mokyk
los, priskyrus naujų inspekto
rių ir vizitatorių, neiškenčia 
nešaukus ir ta pati spauda. 
“Tiesos” 7 nr. paskelbtas toks

“Maždaug prieš metus laiko 
viename rajono mokytojų pa
sitarėme Troškūnų rajono liau
dies švietimo skyriaus vedėjas 
Krisiūnas staiga pasakė:

— Mokykloms vadovauja 
dviejų rūktų žmonės — galvos

sąvokų tik kraipė pečius.
Anksčiau ir dabar, užėjus į 

skyrių galima išgirsti:
— Pusgalviai, nieko neišma

no. Išvysiu iš rajono, sutvarky
siu....

Pasidarė aišku: “pusgalviai” 
— mokytojai, o “galva” — tai 
jis — Kriaunas. Pažiūrėkime, 
kaip šis “galva” vadovauja ra
jono mokytojams.

Radęs, progą, vedėjas bara 
mokytojus už nemorališką cl-

Istorija okupuotos Lietu
vos mokyklose

gesį, ypač už girtuokliavimą. O 
kaip elgiasi jis pats?

Vieną gražų vasaros vakarą 
Troškūnų vid. mokyklos pio- 

' nieriai pamatė gatvėje gulintį 
“ilgą mokytoją”.

— Reiktų pakelti, — sam
protavo vyresnysis. -

— Reiktų, bet kad nieko ne
padarysime... — suabejojo vai
kai ir nubėgo gatve.

Pasirodo, kad tas “ilgasis 
mokytojas” buvo švietimo sky
riaus vedėjas Krisiūnas. Štai 
pavyzdys rajono mokslei
viams J

Buvo atsitikimų, kad Krisiū
nas gulėjo išsitiesęs per visą 
kambarį užkandinėje, o pas
kui, graibydamasis tvoros, svy
ravo namo.
Visi žjno, kad Krisiūnas žmo

gus vedęs, liet kas nežino, kad 
jis nešvankiai elgiasi buityje.

Pažvelkime į švietimo sky 
riaus vidinį darbą, gtai, 1952 
m. spalio 11d buvo šaukiamas

mokyklų direktorių bei vedėjų 
pasitarimas privalomojo mo
kymo vykdomo rajono mokyk
los klausiau. Klausimas labili 
svarbus, todėl žmonės stengėsi 
dalyvauti. Taip sušalusi, susti
pusi arkliu atvyko Jurgiškio 
pradinės mokyklos vedėja Se- 
rekienė, kuri gyvena 22 km. 
nuo rajono centro, o taip pat 
Viešintų bei Raguvos viduriniu 
mokyklų vadovai, gyveną 18- 
20 km nuo Troškūnų ir dauge
lis kitų' Bet pasitarimas neįvy
ko. švietimo skyriaus galva, 
pasiėmęs žmoną išvyko į Gire
lės pradinę mokyklą, tariamai 
į atvirą pamoką, teisingiau pa
sakius — išgerti. Rajono švie
timo galvos darbo ir rūpinimo
si dėka rajone įsigalėjo prakti- 
ka: atviroji pamoka plius iš
gėrimas. kuriame dalyvauti 
niekada neatsisakys Krisiūnas. 
Vieną trečiadienį Raguvėlės 
septynmetė mokykla perdavė 
telefonu švietimo skyriui tokią 
žinią:

— Atvirąją pamoką nukelta
me į šeštadienį, 
lūs!” ir 1.1.

Neišrūgo a-

I
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Dar neseniai (prieš 40 me
tų) prancūzams tarptautinėje 
konferencijoje buvo pavesta 
sujungti daugybę Maroko gen
čių ir baigti jų tarpusavio pjau
tynes. Maršalas Lyautey su di-' 
dėlių taktu ir valia įkūrė vie
ningą Maroko imperiją, sultono 
vadovaujamą. Nepriklausomais 
Maroko laikais vos dalis viso 
krašto buvo tiesioginėje sulto
no žinioje. Atskiri berberų 
genčių vadai, ypač Atlaso kal
nuose, ne tik "kad nepriklausė 
arabų valdovui, bet kada gafcs 
darni, užpuldinėjo sultono ka
riuomenę ir valdininkus. Jie 
arabus laikė Maroko užgrobi- 
kais ir atėjūnais, o save —ber
berus, tikraisiais krašto savi
ninkais, nes arabai plačiau Ma
roke apsigyveno tik XII šimt
metyje.

INKAS

Kieno rankos drumsčia Maroką
Prieš prancūzus ir awns kyla Egipto interesas už aiabus. ->

listų partijai, kad jį apkaltintų 
kaip riaušių kėlėją.

teisėjais ir jo valios pildytojais 
Maroku! priklausančioje terito
rijoje.

Maroko sultonas, religinis ir 
politinis krašto vadas, nebūti
nai sostą užima tiesioginio pa
veldėjimo keliu Jį renka reli-

Korano taisykles. Kolegija, at
sižvelgdama j religinių grupių, 
pašų, kaidų ir svarbiųjų šei
mų nuomonę, renka vieną iš 
daugelio sosto įpėdinių. Pran
cūzai tiesiogiai j rinkimus ne-

komenduoja arba pasako savo
“veto.” *

A. PIJOKAS

velta sultonas Besisuko nuo

Visų tų įvykių priežastis yra 
kylantis nacionalizmas Maroke 
ir dabartinis jo sultonas Sidi 
Mohamed ben Youssef. Pran
cūzų auklėtas ir jų pačių pa
rinktas būti Maroko valdovu, 
trečiasis sultono sūnus iš ei
lės, sostą užėmė 1927 metais. 
Tarp naujojo sultono ir pran
cūzų santykiai buvo geri iki 
1943 metų, kada su juo Roose-

veltas turėjo pasikalbėjimą be 
liudininkų. Tais pačiais metais 
buvo įsteigta ir arabų naciona
listų partija “Istiųlal” (Nepri
klausomybė).

Po pereitų metų gruodžio 
mėnesio neramumų, per ku
riuos keli europiečiai ir gal ke
li šimtai marokiečių krito, sul
tonas, kaip ir anksčiau, nepasi
sakė prieš Istiųiai partijos mi
nios kiršinimą, kuris privedė 
prie kraujo. Kadangi Istiųlal y- 
ra arabų partija ir veikia su 
dideliu Egipte pritarimu, tai 
EI Glaoui pasinaudoja tomis 
sultono simpatijomis naciona-

Liaudis nekreipia dėmesio ’ 
šias jų vadų, o per juos ir sve
timų kraštų interesų, grumty
nes ir sunku pasakyti, kas lai
mėtų daugiausia prielankumo 
visuotino balsavimo metu. Jų 
vadauyra pasiskirstę į tris žy
mesnes grupes: ištikimieji sul
tono sostui ir nesipriešinę pran
cūzams, bet apgailestaują da
bartinio sultono elgesį, EI Gla- 
Gui su kalnu genčių vadais ir 
keliais, religiniais vadovais ieš
kantys įgelti sultonams, sulto
nas, simpatizuojąs Lstių lai, ir la
bai negausi partija, bet turinti 
jaunesniųjų, išsilavinusių, ara
bų pritarimą.

Kas ten laimės, supku .pasa
kyti, bet ramybės tikrai nebus.

ANGIS ANGĮ RYJA
BERIJA suimtas. Jau dabar apkaltintas už įvykius naverg- 

tuose kraštuose. Jis bus dar apkaltintas ir už Stalino mirtį. Visos 
tos niekšybės, kurias padarė Malenkovas ir kiti, bus jam pridėtos. 
Jis bus teisiamas ir likviduotas.

Buvom nustebinti tik tuo vienu “jau” — kad Berijos va
landa jau pasibaigė. Bet nebuvom nustebinti, kad taip reikalas 
susiklostė. Berija baigia taip, kaip ir jo pirmatakai: Berija likvi
davo savo pirmataką Ježovą; Ježovas savo pirmataka Jagodą... 
Dabar vietoj Berijos sėdi naujas—Kruglovas—ir laukia savo 
eilės.

Senieji graibi pasakojo apie pabaisą devyniagalvę angi. ku
rios vieną galvą nukirtus. Išaugdavo jos vietoj nauja. Bolševikiš
ka daugiagalvė angis šlykštesnė: vienai galvai išaugus, ją nu
kanda kita galva. Senieji rusai sakydavo: už gada jest; tai maž
daug reikštų: angis angį ryja.

Nejaučiam džiūgavimo dėl pabaisos vienos šlykščios galvos 
dingimo. Net tekio, kaip jaučia vergas jo kankintojui žuvus. Te- 
jaučiam tokį džiaugsmą, kaip matydami, jog amžina ris teisingu
mas sykį įvyko — penkiolika metų kančiose ir krauniose skani
nęs tautas ir žmones piktadarvs susilaukė bent mažo atn;ido. 
Jam teisingumas vykdomas kitų piktadarių rankom, bet vykdo
mas.

Pajaučiam dabar daugiau tylaus nusilenkimo tai Viešnages 
tvarkai pasaulyje, kad netiesa, siautėdama gyven;me. pati save 
dešifruoja; nedorybė, išaugusi, pati save sunaikina: klaida Pri
veda savo rezultatuose prie absurdo. Melu ir nedorvbe na grisus 
rūmas, kad ir koks iis būtų didelis, griūva su nio ♦ra"V_
smu. Kaip tas Čiurlionio paveiksle viršum miestų išdidžiai skri
dęs -žaltys, bet suglebęs, karūnos nepasiekęs.

Neturim vilties, kad nuo dabar mūsų broliam T ietnvnip pa
gerėtų: kad tūkstančiam atsivertų vartai iš kcncentrac’ios sto
vyklų. Berilai buvo priskiriama no Stalino mirties neva“ na lan
kesnė politika tautybių ažvilgiu. kuri nerėio nėr Sxv;e*u Saiun- 
ga ir jos pavergtus kraštus viesulu rrieš rusifikaera. 'Tačiau np- 
tikim, kad Berilą būtu norėjęs žmonėm ir tautom nanč’us at’e’s- 
ti. Tenorėjo sau valdžios. Dialektika remdamasis, ris suko Prie
šinga linkme nei buvo lig tol. kad gvventoiai naiustn nasike-tima 
ir neva palengvėiima ir dėl to sutvirtėtų Beriiosr v’eta — pana
šiai kaip 1938, kai sulikvidavęs Ježovą, paleido iš kalėjimų daug 
tų, kuriuos pats buvo sukišęs.

Galima laukti, kad vėl daug galvų kris. Bet nėra pagrindo 
laukti, kad režimas pasikeis. Reikia titf spėti, kad vidaus tryni
masis eis toliau. Tik dabar ne tarp likusių dvieju — Malenkovo 
ir Molotovo, bet greičiau tarp Malenkovo ir Žukovo, kitaip ta
riant .tarp partijos ir kariuomenės.

Angis angį ris toliau.

Prancūzai pakurstė 
berberus prieš sultoną

Šiomis dienomis, tų pačių 
prancūzų dėka, Marokas poli
tiškai ir vėl ėmė rodyti savo 
nevieningumą. Neoficialiai at
leisti nuo įsipareigojimų Maro
ko sostui ir prancūzų pakurs
tyti berberai, vadovaujami įta
kingų marokiečių, Prancūzijos 
prezidentui išreiškė nepasitikė
jimą sultonu. Gegužės mėnesio 
gale 287 kaidai ir pašos pasira
šė po pasiųsta telegrama. Iš 
tikrųjų jie turėtų būti sultono

FINAS KRITU užsieniu reikalo sekretoriaus pareigas SalHbta-y 
markizas (kairėj) sveikinamas New York e Anglijos delegato prie UN 
Sir Gladwyn Jebb. Diplomatas nuskubėjo VVashingtonan pasitarti apie 
svajojama “taikos konferenciją” su Rusija,

Si Thami ei Hadz ei Claoui, 
Marakesho paša, 74 metų, visų 
sultonų priešas ir politinis bei 
religinis kalnų berberų vadas, 
yra šio anti-sultoniško judėji
mo dvasi?! EI Glaoui buvo vie
nintelis iš Maroko pakviestas į 
karalienės Elzbietos karūnaci
ją. Pereitą žiemą Churchillis 
buvo jo asmeniškas svečias Ma- 
rakeshe, o šiomis dienomis jis 
lankėsi pas Anglijos premjerą. 
Jis yra pasižadėjęs nenurimti, 
kol Rabate (Maroko sostinė) 
nesėdės kitas sultonas.

LIET. KONSULATUI NEW YORKE TRISDEŠIMT METŲ
1923 m. liepos 16 New Yor- 

ke pradėjo veikti pirmasis Lie
tuvos konsulatas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Naujai atidarytai įstaigai va
dovauti, konsuliarinio agento 
titulu, Lietuvos užsienių reika
lų ministerio pareigas ėjęs Pet
ras Klimas paskyrė Julių J. 
Bielskį, buvusį Lietuvos finan
sų ministerijos įgaliotinį Ame
rikoje. Tam paskyrimui laiki
nas sutikimas iš JAV Valsty
bės Departamento buvo gautas 
1923 m. liepos 12 d.

1924 m. sausio 11 d. prezi
dento Aleksandro Stulginskio 
raštu Julius J. Bielskis buvo 
paskirtas tikruoju Lietuvos 
konsulu New Yorke. JAV 
Prezidentas Calvin Coolidge p. 
Bielskį Lietuvos konsulu pripa
žino savo 1924 m. vasario 9 d. 
raštu. Julius J. Bielskis, dabar
tinis Lietuvos garbės konsulas 
Los Angeles, Kalifornijoje, iš 
Lietuvos valstybės tarnybos iš
ėjo 1926 m. lapkričio men. ir 
šiuo metu vadovauja aędraudos 
įstaigai Los Angeles mies'e.

1926 m. konsulatas New 
Yorke pakeltas į generalinį 
konsulatą ir jo pirmuoju gene
raliniu konsulu nuo tu metų 
lapkričio paskirtas Henrikas 
Rabinavičius, Pasiuntinybės 
Vašingtone sekretorius. Jis ėjo 
tas pareigas iki 1927 m. rug- 
piūčio 1 d.

Trečiuoju įstaigos viršininku, 
nuo 1928 metų vasario 1 d. bu
vo generalinis konsulas Povilas 
žadeikis, iki tol buvęs Lietu
vos konsulas Čikagoje, o dabar

Jonas Budrys, dabartinis Liet. Gen. 
Konsulas New Yorke.

Lietuvos nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris

Bermuda nepatenkinta, kad negaus garbes
Bermuda nepatenkinta, kad 

konferencijos čia nedaro. Jau 
buvo užsakyti du viešbučiai po 
šešetą šimtų kambarių dviejų 
ministerių pirmininkų ir vieno 
prezidento konferencijai. Jau 
Bermuda didžiavosi, kad iš čia 
bus pasaulis patvarkytas, ir 
Bermudos tada iš istorijos pe- 
išbrauksi.

O garbės ir savarankiškumo 
Bermuda neniekina. Ji priklau
so Anglijos karūnai, bet kai ji 
atsiuntė gubernatorius, kurie 
norėjo paliesti jos autonomi
nes teises, tai Bermudos val
džia sukišo pora tokių guber
natorių į kalėjimą.
z Bermuda išlaikė savo ambici

Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms.

Jam 1935 m. liepos 1 dieną 
persikėlus Vašingtonan, nau
juoju generaliniu konsulų New 
Yorke buvo paskirtas, pareigas 
perėmė 1936 metų rugsėjo 3 d., 
jas ir dabar tebeina, — Jonas 
Budrys, buvęs generalinis kon
sulas Rytprūsiams. Jo padėjė
jai šiuo metu yra vice-konsulas 
Vytautas Stašinskas, generali
nio konsulo pavaduotojas, ir 
vice-konsulas Anicetas Simu
tis.

Generaliniams konsulams . 
besikeičiant ir iki naujai pas
kirtiems atvykstant, generali
nio konsulo New Yorke parei
gas ilgesniais laikotarpiais yra 
ėjęs vicekonsulas Petras Dauž- 
vardis, dabartinis Lietuvos 
Konsulas Čikagoje.

ją ir iš Britaniją nepaėmė nie
kad nė pinigų, o per antrąjį 
karą suteikė Karūnai paskolą 
800,000 svarų.

Bermudoje viešpatauja tur
tuolių šeimos. Kuris neturi 
bent 240 svarų turto, neturi nė 
balsavimo teisės. Spalvotieji ir 
lig šiol -tos teisės negavo..

Bermuda turistų vieta. Ra
mybės kampas. Lig 1946 metų 
nevalia buvo jokiam automo
biliui rodytis ir ramybės drum
sti .Tik nuo pereitų metų atsi
radę taksi.

Kad konferenciją nori nukel
ti į Londoną, gali būti nepaten
kinti ne tik Bermudos pilie
čiai.

MERGAITĖ IŠ 
STORMYRO VIENKIEMIO
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Kartais Gudmundas pasuk

davo galvą ir pažvegldavo į 
Helgą, kuri ejė greta jo. Atro
dė ji atkelidvusi iš sunkių lai
kų, kuriuos pergyveno praėju
siais metais. Ji dar buvo judri 
ir paraudusi, bruožai smulkūs 
ir. tyri, plaukai pynėsi aplink 
galvą, kaip šventosios atspin
dys. Ir iš akių nieko nesupra
si. Ji ėjo tiesiai ir lengvai. Kai 
kalbėjo, skubiai bėrėsi žodžiai, 
bet vis dėlto nedrąsiai. Ji bijo
jo būti pajuokta, bet turėjo pa
sakyti tai' kas gulėjo ant šir
dies.

Gudmundas klausė save, ar 
jis norėtų, kad tokia būtų Hil
dura. Bet jis to benorėjo. §i 
Helga netiko vedyboms.

Pora savaičių po to Helga 
patyrė, kad ji balandžio mėne
sį turi išvykti iš Naerhindo, 
nes Eriko Hildura nenorėsianti 
gyventi su ja po vienu stogu.

Jos Šeimininkai to tiesiai ne
pasakė, bet motina Jngeborga 
užsiminė, kad marti bus gera

i ’ 

padėjėja ir kad nebereikėsią 
tiek daug tarnautojų laikyti. 
Kitą kartą ji vėl pasakė, kad 
girdėjusi apie vieną gerą vie
tą, kur Helgai būsią kur kas 
gėriau nei pas juos.

Helgai nereikėjo ilgai klau
sytis. Ji suprato, kad turi iš
vykti. Ir tuojau pasakė', kad 
išvyksiantl Bet kitos vietos ji 
nenorinti ieškoti. Ji grįšianti į 
namus.

Buvo aišku, kad Naeriunde 
ne laisva valia Helgos atsisa
kyta. Išsiskyrimo dieną buvo 
tiek daug valgių ant stalo pa
dėta, kad iš tikrųjų pasidarė 
pokylis. Ir motina Jngeborga 
jai tiek daug drabužių ir batų 
padovanojo, kad ji, atvykusi su 
ryšulėliu rankoje, dabar savo 
turtą vos j skrynią sutalpino.

— Aš niekada nebegausiu 
tokios geros tarnaitės, kaip tu 
buvai, — tarė motina Jnge
borga, — ir -nemanyk apteHfia- 
ne bloga, kad turiu tave išleis
ti! Tu gerai žinai, kad tai ne 
mano valia atsitinka. Aš tavęs 

niekada nepamiršiu. Kol tik 
turėsiu galios, tu nekęsi var
go-

Ji sutarė su Helga, kad ši 
turinti austi drobules ir rankš
luosčius, ir davė darbo mažiau
sia pusmečiui.

Atsisveikinimo dieną Gud
mundas malkinėje kapojo mal
kas. Jis nėjo į vidų, kad pasa
kytų, sudie, nors arklys jau 
stovėjo prie durų. Atrodė, jis 
taip buvo įsigilinęs į darbą, kad 
nežinojo, kas dėjosi. Ji turėjo 
išeiti ir su juo atsiveikinti.

Jis padė jo kirvį, padavė Hel
gai ranką ir skubiai pasakė:

— Dėkoju tau už viską! —ir 
vėl ėmė dirbti Helga norėjo 
sakyti, jog ji supranta, kad čia 
negali pasilikti ir kad ji tik 
viena tesanti kalta. Ji pati taip 
susitvarkiusi. Bet Gudmundas 
taip skaldė, kad Skiedros ap
linkui lakstė, ir tuo būdu ji 
negalėjo prisiversti jam ką 
nors pasakyti.

Bet nuostabiausia buvo, kad 
pats ūkininkas, senasis Erlan- 
do Erlandas, Helgą išvežė į 
Stormyro vienkiemį.

Gudmundo tėvas buvo ma
žas, sausas vyrukas, nuplikusiu 
viršugalviu, bet gražiomis gud
riomis akimis. Jis buvo užsida
ręs ir tylus. Taip kartais visą 
dieną neištardavo nė žodžio. 
Kol viskas eidavo pagal planą, 
jis buvo beveik nepastebimas. 

Bet kai kas atsitikdavo, jis 
tuoj pasirodydavo ir pasakyda
vo, kaip turi būti padaryta, kad 
viskas būtų atstatyta į tvarką. 
Jis buvo sumanus skaičiuoti ir 
parapijos vyruose turėjo dide
lį pasitikėjimą. Jis gaudavo vi
sas galimas visuomenines pa
reigas ir buvo pranašesnis už 
tuos, kurie turėjo didelius ir 
gražius ūkius, turtus.

Erlando Erlandas tada vežė 
Helgą blogu keliu namo ir ne
leido jai prieš kalnelį išlipti

• Kai pasiekė Stormyrą, jis ilgai 
sėdėjo trobelėje ir kalbėjo su 
Helgos tėvais, jiems pasakoda
mas kaip jie — jis ir motina 
Jngeborga, — buvę labai pa
tenkinti Helga. Ir tik dėl to, 
kad jiems nebereikia tiek daug. 
tarnautojų, jie turėję ją pasiųs
ti namo. Ji turėjusi išeiti dėl 
to, kad buvo jauniausia. Jiems 
atrodę neteisinga išsiųsti kurį 
nors kitą, jau ilgiau pas juos

• tarnavusį
Erlando kalba padarė gerą 

įspūdį tėvams, ir jie parengė 
malonų priėmimą Helgai. Jie 
išgirdo, kad J gavo didelį už
sakymą ir kad audimu galė
sianti užsidirbti duoną. Jie iš 
tikrųjų buvo patenkinti, kad 
Helga liksis namie.

IV.
Gudmundui atrodė, lyg jis 

Eriko Hikiurą būtų mylėjęs iki 
tos dienos, kada jai pažadėjo, 
kad Helga išvyksianti iš Naer- 
hindo. Mažų mažiausiai iki šiol 
nebuvo nė vienos, kuria jis 
būtų stebėjęsis ir daugiau ger
bęs. Jam atrodė, esą negalima 
nė vienos mergaitės palyginti 
su Hildura, ir jis labai didžia
vosi, kad ją gaunąs. Taip pat 
jam buvo maloni mintis ateitį 
įsivaizduoti kartu su ja. Jiedu 
bus turtingi ir garsūs. Jis jau
tė, kad tuose namuose, kur 
Hildura šeimininkaus, bus ga
lima gerai gyventi. Galvojo jis 
ir apie pinigus, kuriuos gaus, 
vesdamas Hildurą. Tada jis 
galės ūkį pagerinti, aplūžusius 
trobesius pataisyti, praplėsti 
sodybą. Taip jis pasidarys 
stambus ūkininkas.

Tą patį sekmadienį, kurį 
grįžo su Helga iš bažnyčios, 
vakare jis nuvyko į Aelvaek- 
rą. Tada Hildura užsiminė apie 
Helgą ir pasakė, kad ji neno
rinti nuvykti į Naeriundą. kol 
tenai būsianti ta mergšė. Gud
mundas pirmiausia bandė visa 
tai nuleisti juoku, bet greit 
paaiškėjo, kad Hildura rimtai 
sakė. Gudmundas Helgos rei
kalą labai iškalbingai gynė. Jis 
sakė, $ buvusi dar laibai jau
na ,kaip išsiuntė tarnauti, ir 
dėl -to esą nenuostabu, kad ji 
patekusi j nelaimę, kai pakliu
vusi pas takius blogus žmones. 

kaip Marteno Peras. Bet nuo 
tada, kai ją paėmė motina, ji 
visada gerai elgėsi.

— Būtų neteisinga ją vėl iš
stumti, — pasakė jis. — Tuo
kart ji vėl galėtų pulti į var
gą.

Bet Hikla nenorėjo nusileis
ti.

— Jei mergaitė liksis Naer
iunde, tai aš niekada į tenai 
neisiu, — pasakė ji. — Aš ne
galiu tokio žmogaus savo na
muose pakęsti.

— Tu pati nežinai, ką darai, 
— atsakė Gudmundas. — Nie
kas motinos iki šiol taip ne
slaugė, kaip Helga. Mes visi 
džiaugėmės, kad ji pas mus 
atvyko. Anksčiau motina visa
da būdavo niūri ir blogai nu
siteikusi.

— Aš neverčiu tavęs ją Iš
siųsti,— pasakė Hildura, —bet 
ji pasakė taip, jog buvo aišku, 
kad ji atsisakytų nuo vestuvių 
j«į Gudmundas savaip pasielg
tų.

— Na, tebus taip, kaip tu 
nori, — sutiko Gudmundas. 
Jam rodės, kad jis dėl Helgos 
neprivalo visos savo ateities pa
statyti ant kortos. Bet jis atro
dė nusiminęs, kad pasidavė, ir 
visą vakarą tylėjo.

Tas reikalas privertė Gud- 
mundą baimintis, kad, galbūt, 
Hildura nėra tokia, kokią jis 

įsivaizdavo. Jam, nepatiko, kad 
ji savo valia nugalėjo jį. Blo- 
giausai buvo tai, kad jis ne
galėjo išsiaiškinti, jog ji buvo 
neteisi. Jis sakė sau, kad mielai 
pasiduotų, jei ji būtų pasiro
džiusi kilniaširdė, bet dabar — 
jam atrodė, kad ji buvo menka 
ir beširdė.

Po to kiekvieną kartą, kai 
Gudmundas tik sutikdavo Hil
durą, visada ieškodavo, ar vėl 
pasirodys tai, ką anksčiau buvo 
joje radęs. Kai jo nepasitenki
nimas kartą buvo pažadintas, 
ilgai netruko, kaip jis vėl sura
do jai daug priekaištų.
, — Ji tikrai ta, kuri pirmiau

sia apie save galvoja, — mur
mėdavo kiekvieną kartą su ja 
Išsiskirdamas. Jis klausdavo 
savęs, kaip ilgai jos meilė jam 
tvertų, jeigu ji būtų pastatyta 
bandymui. Jis stengėsi guostis 
tuo, kad visi žmonės pirmiausia 
galvoja apie save, bet tuoj pri
simindavo Helgą. Jis matydavo 
ją prieš save, kaip ji teisme 
patraukė šventąjį Raštą ir 
sušuko: “Aš ieškinį atšaukiu, 
aš dar jį myliu. Aš nenoriu, 
kad jis neteisingai prisiektų.” 
To jis linkėtų Hikiurai. Helga 
pasidarė jam mastu, kuriuo jis 
ėmė matuoti žmones: Iš tikrų
jų nedaug rasi tokių kilnašir- 
džių.

(bus daugiau)



APIE MALDĄ IR POEZIJĄ
PUTINAS

ranka rankon. Pats Dievas sa-
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Išbučiavo man įkniestus ir lūpas.

Jei turėsi valios pasakyti Viso*,mintys banguoja ir supas.

ir kur ne. Nenori tavęs, ir nesiJURGIS JANKUS

mas iš eflėsj. Jis teigė, kad li-

rėti tik Lietuvoje. Tremtyje fi

lis “Kelių ir kryžkelių” antrosios laidos)

Sovietinė kritika Lietuvoje susirūpinus

A. VAIEŠKA SODE

KAIP RA I KOLUMBIJOS VALSTYBES VARDĄ
ANT PAUKŠTYS

KULTŪRINE KRONIKAP. Amerikos kraštą

tik tie, kurie matė Lietuvą ar 
joje brendo.

Dabar šiuo klausimu spaus-

Aš abnertdu akis—ir iš saulėto veido
• Tavo šypsais mane pasitiko.
O paskui aš jau vienas, nuliūdęs, klajojau 

Ant to kranto smėlėto ir pliko.
ryja (birželio 30 <L) rašytojų 
prieauglio klausima spausdino
me Jono Meko pasisakymą.

SCHAPERIS — MOŠŲ BIČIULIS

Fr. Mauriac sukilo prieš imperializmą

pa-
Taip ir

Aš ir šiandie miniu, kaip prieš daugel dienų
Mudu buvom šioj vietoj kartu — 

Tik atspėt užgalio, kas bučiavo mane:
Ar tai tu, ar tai saulė—ar tai saulėTr tu.

Daug praėjo dienų, b t nesikeitė niekas:
Vėl man jūra, kaip tuomet, banguoja, 

Vėl užmerkiu airi ;—Ir vidudienio saulė
Mano skruostus ir lūpas bučiuoja.

Redaktoriau,
Žiūrinėdamas Jūsų klausi

mus, jaučiuosi lyg pagautas, 
nes yra klausimų, kurių neįma
noma atsakyti. Tokie yra ir 
jūsiškiai. Dėl tos priežasties 
ir atsakymus suprasti darosi 
neįmanoma, nes kiekvienas 
jaus, kad ne viskas atsakyme 
pasakyta, arba pasakyta ne 
taip, kaip atsakant laukta, nors 
atsakymas būtų ir pats nuošir
džiausias.

Ar kas kada skatino kurti?
Tikrai nežinau. Jeigu ir ska

tino, tai greičiausiai tik kny
gos, kurias skaityti mėgau, 
nors pats stikrasis skatulys 
greičiausiai buvo ne išorinis, 
nes dar vaikystėj mėgau regs- 
ti pasakojimus apie visokius 
nebūtus dalykus, ir kai pradė
davom pasakas sekti, man jų 
niekada nepritrūkdavo, ir ne 
kartą ne tik vaikai, bet ir su- - 
augusieji stebėdavosi, iš kur tik 
mano jų tiek ir išmokta. Ko 
jos buvo vertos ir apie ką ėjo 
kalba, pasakyti negalėčiau, nes 
tie laikai jau- taip toli pasilikę 
ir laiko miglų visiškai uždengti. 
Tik tiek žinau, kad ne visada 
patenkindavau klausytojų no
rą. Būdavo tokie momentai, 
kada galėdavau sekti tik gir
dėtas pasakas, ir tada kiti sa
kydavo: “Tą jau girdėjom. Tą 
žinom.” Bet vėl užeidavo lai
kas, kad galėjau sekti ir sekti, 
ir pasakos būdavo- niekam ne
žinomos ir negirdėtos.

Vėliau, kaip radėjau Ihnkyti 
mokyklą, pradėjau ir mėginti 
rašyti, tik nebe pasakas, nes jų 
buvau jau tiek daug'prisiskai
tęs, kad atrocĮė, jog tas, ką pats 
sugalvoju, yra tik vieni niekai. 
Rašiau eilėraščius, apysakas, 
vaizdelius, bet į spaudą nebė
gau. Užeidavo teks retas mo
mentas, kad pasiųsdavau ir 
spaudom Ir taip kažin kada a- 
pie 1921 metus kažin koks'nie
kutis buvo išspausdintas Žibu
rėly, po metų ar dvejų apysa
kaitė Trimite, dar po kelerių 
metų keli eilėraščiai Ateity, 
dar viena kita apysakaitė gal 
kur kitur, bet labai retais tar
pais vienas nuo kito. •

Ar kas padėję? Ugdė?
Labai būtų smagu atsakyti į 

tuos klausimus teigiamai, ypač 
kai ir dabar vis amžinai jaučiu 
lyg kokios priebėgos trūkumą. 
Šiuo atveju visada buvau vie
nas. Gal didžiausias pashprini- 
mas.sykį atėjo visiškai nelauk
tai.

Kazys Binkis savo laiku pra
dėjo leisti laikraštuką bene Mū
sų Dienų vardu. Patiko jis man 
ir vieną vasarą pamėginau nu
siųsti jam mažutį apsakymėlį, 
apie kažinkokią kaimo žydelio 
ožką. Po to daug laikraščio nu
merių atėjo, bet mano noveli- 
kės kaip nebūta. Man buvo vi
siškai aišku, koks galas ją iš
tiko, bet jau pavasariop neti
kėtai gaunu Binkio laišką, kad 
rašyčiau daugiau ir atsiųsčiau 
savo fotografiją. Man tas pasi
rodo nei šiaip nei taip. Ncnti- 
sitmėiau nei fotografijos ir nie
ko daugiau nenusiunčiau, nes 
viskas pasirodė labai menka, o 
su kuo pasitarti nebuvo. Tik po 
poros metų kai susipažinau su 
pačiu Binkių, jis papasakojo, 
kad iš karto mano novelikę pa
laikęs plaigijatu kokio gero žy
dų rašytojo, buvo net krepšin 
numetęs, bet vėl suabejojęs, 
padavęs žydų literatūros spe
cialistams, berods Portnojui su 
Lemchenu, ir kai tie užtikrinę, 
kad vaizdelis tikrai nėra iš žy
dų vogtas, parašęs man laišką.

■ Tada jis pažiūrinėjo ir kitus 
mano bandymus, kuriuose ne
truko gausybės palyginimų,

Dirbęs nemečiau, ar tuos vi
sus Binkio suminėtus davinius 
turiu, negalėčiau ir dabar pa
sakyti, bet atėjo laikas, kai pa
kartotinai buvau klibinamas 
paduoti pareiškimą įstoti Ra
šytojų Draugijon, * o paskum 
jai ir be to pareiškimo laiko 
įvykių buvau meste įmestas, 
nors-gyvenimas visą laiką taip 
dėstosi, kad ir gyvenu ir dirbu 
vienišume.

(Pabaiga kitam K. Priedo 
numeryje).

JSirželio viduryje Italijoje, į 
senąjį kultūros ir meno lopšį, -į 
Florenciją susirinko “Tarptau
tinės Taikos ir Krikščionkticos 
Civilizacijos judėijmo” atsto
vai. (Nemaišytini “taikos ba
landėliai,” leidžiami E anapus 
geležinės uždangos). Suvažia
vimas pasirinko pagrindine 
svarstymų tema — maldą ir 
poeziją.

Suglaudus įvairiausių kalbė
tojų ir autoritetingų intelek
tualų mintis, gaunasi visi'kai 
pakenčiamas asketinis mąldos 
aptarimas, būtent, malda yra 
žmogiškosios sielos atvėrimas 
ir atskleidimas amžinojo Gėrio 
rasai .priimti, žmogui nuteikti 
ir jo sielai atskleisti reikalin 
gos yra priemonės. Vargiai ra
sime kitą tam tikslui tinkames
nę priemonę už poeziją.

Malda ir poezija visada ėjo

rašydino į poezijos knygas, ku
riose visų laikų žmonės randa 
pasakiškojo grožio bei pasise- 
mia jėgos naujai kūrybai, savo 
mažų mastu panašios į dieviš
kąją — kurti niekad nenaiki
nant, kas jau sukurta gėrio 
apimtyje. Net Kinijos Konfuci- 

- jus savo 6 kanoniškose knygo
se, kurios sudaro mo-’tslo, reli
gijos ir moralės kodeksą, vie
ną jų paskyrė poezijai, nes toji 
yra laikoma būtinu ir žmogaus 
širdį geriausiai auklėjančiu da
lyku.

Suvažiavimas iškėlė, kad mo
kyklose būtų daugiau kreipia
ma dėmesio į mokinių susipa
žinimą su poezija, kuri ateityje 
galėtų dar labiau pasitarnauti 
krikščioniškajai civilizacijai 
saugoti bei kurti.

Kitan Korytos

ir įdomiai.

stiprių epitetų ir įmantrių sa
kinių. “Viskas gerai, pasakė, 
tik nemušk visą laiką sunkiąja 
artilerija. Nuo jos žmogus ap- 
kurs ir nebeišgirs, ką iš tikrų
jų nori pasakyti.”

Tuo patarimu pasinaudojau, 
atrodo, visam gyvenimui, gal 
juo turėtų pasinaudoti ir dau
gumas mūsų beletristikos kri
tikų, nes jie dažnai meno ieško 
vienam sakiny, o ne visoj kny
goj.

Tas mane, žinoma, gerokai 
sustiprino, ypač, kad jis pasakė 
daug gerų žodžių apie stilių, 
apie charakterių tikrumą, apie 
nekaltinius dialogus, bet toji 
savijauta truko labai neilgai.

Tuo pačiu metu pareiškiau 
noro įstoti į Šatrijos korpora
ciją. Kad stipriau būtų, kruop
ščiai surinkau viską, ką buvau 
išspausdinęs, tik dėl ateities 
sumanymų pasakiau, kad 
žmogus niekada negali pasaky
ti. ką padarysi rytoj. Ir mano 
ilga svajorė įsijungti į gyvą 
kuriančio jaunimo -organizmą 
buvo atmesta. To atmetimo su- 

. krėstas nebuvau, bet pasidarė 
liūdna. Kažin kaip netikėtai 
susitikau Binkį. Jis tuoj: “Ar 
dirBrlcą? Kai turėsi ką, užbėk, 
paskaitysim, rasim kur nors 
vietą.”

Jam ir pasakiau, kad ne visi 
taip galvoja, kaip jis, kad, va, 
Šatrija ėmė ir pavarė. Ir Bin
kio veidas labai rimtas. Jis su
stoja vidury šaligatvio, delnais 
į šonus įsiremia ir žiūri iš vir
šaus. “O tu manai, kad kokia 
Šatrija iš tavęs rašytoją pada
rys? Jeigu tu turi ką pasakyti, 
jeigu turi talentą, kaip tą pa
sakyti, ir jeigu turėsi valios pa
sakyti, visos Šatrijos norės, 
kad ateitum pas juos, bet tada
jau pats nuspręsi, kur tau eiti 'korespondencijas, savo imigra-

Lietuvoje išleistas “jaunųjų 
rašytojų almanachas”. Kriti
kuodamas almanache pasireiš
kusius rašytojus, Jonynas “Tie
soje” Nr. 89 rašo:

“Pavykusiu tiek dėl pasirink
tos aktualios temos, tiek ir dėl 
savo idėjinio -- meninio lygio 
tenka laikyti A. Pakalnio 
pamfletą “Išpažintis”, šiame 
pamflete autorius aštriai ii’ 
kovingai demaskuoja pikčiau
sią darbo liaudies ir taiką my
linčių tautų priešą — Romos 
popiežių, savo nusikalstama 
veikla nusipelniusį juodą impe
rializmo ginklanešio šlovę ir 
visų dorų pasaulio žmonių ne
apykantą ir panieką. Visumoje 
A. Pakalnio pamfleto kompozi
cija įdomi, situacijos sumaniai

išieškotos, fraze aštri, vietomis 
pereinanti į sarkazmą. Žodis 
po žodižo autorius negailėsi in
gai demaskuoja Vatikano tik
rąjį veidą. Autoriui tačiau ga
lim prikišti tai, kad jis nepa
kankamai išryškino agresyvų 
Vatikano pc-litikos charakterį, 
padarė popiežių jau pernelyg 
menku Uolstryto tarnu, nepa
rodė žvėriškų reakcingosios 
katalikų bažnyčios kėslų kovo
je prieš darbo liaudį, prieš tai
ką, socializmą ir demokratiją.”

Štai kokia yra bolševikinė 
sąžinės ir tikėjimo laisvė. Ko
kios literatūros jie reikalauja 
iš rašytojų. Jie džiaugiasi, kad 
vienas toks atsirado, bet -ir ka
žin kaip jis blevyzgos, bolševi
kams dar nepakaks.

Neseniai šveicarų knygų rin
koje pasirodė Edzard Schape- 
rio nauja knyga “Untergang 
und Verwandhmg”.JTai žinomo 
rašytojo — lietuvių bičiulio 
straipsnių rinkinys, kuriame 
pirmoji vieta paskirta Pabaltijo 
tautoms. Be to, rinkinyje rašo
ma apie marš. Mannerheimą, 
švedų karalių Gustavą V, nor-

Nuolat susiduriame su dvie- 
Jomis Kolumbijomis. Viena — 
Columbia — šiaurinės Ameri
kos departamentas; antroji — 
Colombia — Pietų Amerikos 
valstybė. Rašybinė problema 
sukasi apie pastarąją:

Kadangi lietuvių kalboje ne
turime mišriojo dvibalsio —om 
— tai atrodo, taisyklingu ir 
natūraliu būdu 600 lietuvių 
tremtinių, rašydami laiškus ar

cinį 
krikštijo Kolumbija, 
mūsų ankstesnieji geografijos 
vadovėliai šį vardą žymėdavo. 
Kada preš trejetą metų man 
teko Medei! ino kolonijoje siūly
ti būsimam spaudos leidiniui 
vardą, tai leidėjas kun. M. Ta
mošiūnas ir kiti veikėjai nus
prendė parinkti “Kolumbijos 
lietuvio” pasiūlą...

Paskutiniuoju laiku kai ku
rie korespondentai minimos P. 
Amerikos valstybės vardą vis 
dažniau ima rašyti — Kolom- 
bija. Neabejotinai tokie kores
pondentai vadovaujasi dviem 

'argumentais. Pirma. Rašydami 
Kokunbija Jie nori skaitytojui 
jau pačia šiokia rašyta mini
mą P ..Amerikos šalį atskirti 
nuo JAV departamento, o

ir nežinodamas pačios Tomkaus 
pavardės tikrojo kilimo,^ drįs
čiau spėti, kad ji savo laiku bu
vo trumpinimo ar lietuvinimo 
sumetimais atsiradusi iš slavų 
kalbos. Tokių žodžių, jau lyg 
ir įsipilietinusių lietuvių kalbo
je dar nepriklausomybės lai
kais su minimu svetimuoju 
dvibalsiu — om,— galima bū
tų ir daugiau pririnkti.

F r. Mauriac, prancūzų rašyto
jas ir Akademijos narys, yra 
vienas iš tų rašytojų, kurie ak
tyviai dalyvauja visuomeninia
me gyvenime ar, nuotaikos pa
gauti, atsiliepia aštriai j visuo
meninio gyvenimo reiškinius.’

Vienu raštu jis demestraty- 
viąi pasitraukė iš Prancūzų Lc- 
gijono tarybos. Priežastis to
kia. Vienas Prancūzų Legijono 
narys sumušė viethnarriietj ka
reivį, kad tas mirė. Legijono 
taryba švelnid{i_£eagavo į savo 
nario elgesį rir dėl to Mauria
cas pasitraukė iš*pačios tary
bos.

Kitu raštu .jau straipsniu 
“Figaro” jis atsiliepia dėl pran
cūzų elgesio Maroke. Priežastis 
tokia. Maršalas Juinas dabar 
išrinktas j akademiją. Ta proga 
jis pasakė kalbą, užgaudamas 
arabų sultoną. Mauriacas, ku
ris jau 20 metų yra tos akade
mijos, narys, puolė ūkinius 
prancūzų sluoksnius, kurie iš
naudoja arabus, prikišdamas:, 
mes nužeminom taurią arabų 
rasę ir ją įžeidėm ir tai dedas 
Akademijoj; tai galėjo atsitikti 
tik laive, kuris yra be vairo, 
kokia dabar yra Prancūzija be 
vyriausybės.

1930 m. apsigyveno Estijoje, 
kur dirbo kaip United Press ko- 
respedentas. Bolševikams už
ėmus Pabaltijį, Schaperis nu
vyko į Suomiją, kur dalyvavo 
kovose prieš bolševikus. Vėliau 
jis priėmė Suomių pilietybę, 
tačiau po Suomijos kapituliaci
jos gavo vėl trauktis svetur.
1947 m. patekęs į Šveicariją, drauge ir būti arčiau kHminės 

vėgų rašytoją Knutą Hamsu- Shaperis labai nuoširdžiai rėmė 
ną ir 11. (Rašydamas apie. Pa
baltijo tautas, autorius aiškina 
jų padėtį, jų tautinį atgimi
mą, kovas už laisvę, nepriklau
somybė* laikotarpį, o paskum 

. vaizduoja, kokiomis aplinkybė
mis Sovietų klastos Ir smurto 
dėka jos nustojo nepriklauso
mybės. ’

Edzardas Schaperis yra vo
kiečių kilmės rašytojas, kuris

per spaudą ir radiją lietuvių 
ir kitų pavergtų tautų išlaisvi
nimo pastangas. Jis, be kitko, 
yra paskelbęs šveicarų spaudo
je Lietuves tikinčiųjų laišką 
Pijui XII. Autorius, gimęs 
1908 m., yra išleidęs apie 20 
romanų, apysakų rinkinių ir 
kelionių aprašymų, be to. apfr 
tiek pat vertimų, daugiausia iš 
skandinavų kalbų. .

ortografijos. Tai praktikos ar
gumentas. Antra. Jau nepri
klausomybės metais lietuvių 
kalboje buvo įsųrflietinę tokie 
svetimžodžiai, kaip, pav., bom
ba, pompa — su faktiškai ne
lietuviškos kilmės mišriuoju 
dvibalsiu — om. Kažkaip atro
dė lietuvio ausies anuomet nC- 
rėžė nei Tomkaus pavardė, nors 
aiškiai savo kamiene turėjo 
svetimos kilmės dvibalsį. Nors

Lietuvių kalbos puoselėtojai 
Š. Amerikoje varo dideli lietu
vybės darbą, keldami aikštėn 
kalbinius klausimus. Dėl lietu
vių kalbos gyvumo bei jos rai
dos tie kalbos žinovai kartais 
net aštriau tarpusavyje susi
kimba. Galt dėl to nukentėti jų 
nervai ar tarpusavio draugiš
kumas, bet man bent atrodo, 
kad jų kalbiniai ginčai išeina, 
bendrai imant, j lietuvių kal
bos gyvastingumo naudą. Gar
bė ir padėka mūsų nenuitetan- 
tiems kalbininkams, kad jie 
dar neužduso nuo fabrikų dū
mų ir nuolatos budi mūsų kal
bos sargyboje!

Reikia manyti, kad ir šioji 
kalbinė smulkmena dėl P. 
Am. Kolumbijos vardo “krikš- 
tinimo” minimų š. Amerikos 
mai dėl šios valstybės vardo 
lietuvių kalbininkų nebus ne
pastebėta. Lauktini jų patari- 
suvienodinimo lietuvių kalbos 
rašyboje.

• Ben. Bkbrauskas pradeda 
rašyti atsiminimus iš savo-kar- 
tos poetų, rašytojų gyvenimo 
bei jų kūrybos.

• VL Būtėnas baigė atsimi
nimus iš kovų su bolševikais II 
P. Karo metu. Knygą pavadino 
“Lenktynės su šėtonu.”

• Bern. Brazdžionis spaudai 
paruošė politinių eilėraščių rin
kinį ir jį pavadino “Didžioji 
krjžkelė”.

• Dr. S. Afiūnas išleidžia 
humoristnių eilėraščių rinkinį 
“Valerijono lasus”. Rinkiny jis 
paliečia gyvenimo aktualijas ir 
visuomenės negeroves.

• Terros leidykla Chicago
je, paskutiniu laiku gražiai iš
leidusi keletą knygų: Putino— 
Keliai ir Kryžkeliai, Dr. P. Jo
niko — Lietuvių kalbos istori
ja, Prosper Merimee — Ko
lombą (versta Ant Valiukė
no), dabar išleidžia Gogolio— 
“Mirusias sielas".

• Gabijos leidykla Brook ly
ne baigia spausdinti Pulgio 
Andriu-šio “Anoj pusėj ežero". 
Po šios išleis kitą to paties au
toriaus— “Laivas linksmybės", 
kur vaizduojami kelionės įspū
džiai į Australija.

• Stepan Zc-barskas baigia 
versti Iš anglų kalbos John 
Steinbeck “Perlą”. Taip pat jis 
verčia ir Summcrsct Maugharii 
“Dažytą vualį”.

• Juoazs švaistas parašė 
romaną iš knygnešių gyveni 
mo. Romaną pavadino “Knyg
nešių karalius”. Rašo taip pat 
romaną ir iš žvejų gyvenimo ir 
savo “Autonekrologą.”

• V. Kąsnius ruošia spaudai 
stambų veikalą “Gražioji Ne
muno šalis”, kuriame Išsamiai " 
bus pavaizduota visos svarbes
nės Lietuvos vietovės.

• K. Vera* - Čibiras atida
vė spaudai savo naują knygą 
“EI Imperio dėl Gcnocidio” 
(Genocido imperija).

• Tremties leidykla Vokie
tijoje išleidžia K. Bar ė no no
velių rinkinį.

• MKkMnkų 5 žmonių ko
misija ruošia* miškų terminolo 
gijos žodyną.

• W. S. Meymonl — KAI
MIEČIU' III tomas jau išėjo iš 
spaudos. Leidžia Nemuno lei-, 
dykla Chicagoje. 471 psl.. kai
na nepažymėta.



Koplyčia su kankinių/ pelenais * ą-

Tradicinis Tėvų Marijonų rijonų kongregacijos atnaujin- statyti tefaretinių pavdkslų.

Matuli w© vymVatminti. 
. Kita atfltot audito* | bend

rą tatią, Statau* takoto-

(TU ptŽymijo b* Worcesterio

rk* vietovių ftambttnM sumas

Į IŠ VISUR I

d. visada sutraukia į Mariana- riuojs jis ištarė prieš mirtį — 
polį (Thompson, Conn.) dideles 
žmonių minias. A. a. kun. Na
vicko laikais suvažiuodavo net 
iki 10,000. Ir šiemet i šią šven
tę iš įvarių apylinkės miestų, ir 
net iš New Yorko, buvo suva
žiavę apie 4000 žmonių. Jie

tas lietuvis skulptorius trutatytf, R. Sarptt, J. Kau

gijos aplinkuma, parku, ne tik 
smagiai laiką leido poilsiauda-

pamatyti naujai pertvarkytą 
Kolegijos koplyčią.

prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis gamtoje. Iš parko 
pusės ties kolonom buvo įreng
tas altorius, kur atlaikė mišias 
prel. Pr. Juras. Jam asistavo: 
kan. F. Kapočius — diakonas, 
kun. Al. Klimas — subdiako- 
nas; kun. J .Mačiulis, MIC—bu
vo'ceremoniari jus. Per mišias 
pamokslą pasakė vysk. V. Pa- 
dolskis.

Po mišių tos pačios asistos 
lydimas, vysk. V. _ Padolskis 
pašventino koplyčią.

Šiose iškilmėse dalyvavo a- 
pie oOJcųnigų ir apylinkės kle
bonai: kųn. Vaitiekūnas iš 
Providence, R. I.. rėmėjų pir
mininkas; kun. Valantiejus 
Watcrburie, Conn., kun. Jur- 
aitis, Athol, Mass., kun. Pet
raitis ir l ujZ Vasys iš Worces- 
terio, Mass., kun. Puidokas iš 
Westfield, Mass., kun. Norbu- 
tas iš Nonvood, Mass., ir dau
gel kitų. Taip pat dalyvavo, ir 
T. J. Jančys, MIC, — Marijonų

Kai pamatai čia užėjuSus 
maldininkus ar šiaip stebėto
jus, supranti, kad koplyčia su
kūrė maldos nuotaiką. Visų 
veidai sūsikaupę, visi tyliai kal
basi ir džiaugiasi. Koplyčios

ir miela. Lengvos spalvos, su
derinti su architektūra orna
mentai, nepebkrauta.

labaisavo uždavinio ėmėsi 
atsargiai. Išeidamas iš pastato 
architektūros, kuri yra griež
tai išlaikytame kolonilianiame 
stiliuje, jis tik ją papildė, pa
puošė, kur ne kur įvesdamas 
lietuvišką ornamentiką, kad 
nesugadintų bendro įspūdžio. 
Taip buvo patenkinti ir lietuviš
ki sentimentas ir kartu nesu
griauta ir bendra harmonija.

Truputis istorijos
Šio Tėvų Marijonų vienuoly

no viršininku yra kun. Stasys 
, Saplys, MIC. Jau prieš metus, 

norėdamas pertvarkyti koply
čią, jis kreipėsi į įvairias ame
rikiečių dekoravimo firmas,' 
prašydamas, kad padarytų ką 
nors lietuviško. Jis rodė ir 
kryžius ir kitus ornamentus, 
tačiau amerikiečių firmai tai 
buvo svetima. Ji nepagavo Tė
vo Saplio-idėjos. Tada į talką 
atėjo dail. K. Varnelis, baigęs 
monumentalinio dekoravimo 
mokslus. Greit abi pusės susU 

tarė, atspėjo vieni kitų idėjas.

Marijos apsirefekimas Šiluvoje, šoninio altoriaus bareljefas. sukurtas 
skuiptorvuts VyKauM Kašub«*s. Nuotr. V. Augustino

kongregacijos vicegenerolas, 
dabar vizituojąs Amerikos pro
vinciją, ir kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, neseniai atvykęs iš Ro
mos.

Po iškilmingų pietų visi tu
rėjo progos užeiti į koplyčią ir

su jos išpuošimu. Kas yra 
regėjęs senąją koplyčią, tas 
suprato, kad ji ištisai pėriVar- 
kyta. Jos šilku išmuštos sienos 

/-nuimtos ir pervilktos nauja 
spalva, papuoštos ornamentais. 
Iš naujo pastatytas didysis al
torius, aplinkui sukabintos gra
žios aksomo draperijos. Abie- 

< •. juose šoniniuose altoriuose į- 
statyti’didieli, specialiai tai kop
lyčiai sukurti dail. V. Kašubos 
reljefai. . Kairiame šone, kur 
buvo seniau židinys, padaryta 
lietuviška Rpplytėlė. Joje stik
liniame inde sudėti Flos- 
senburge, Vokietijoj, nacių 
kon. stovykloje sudegintų lie
tuvių pelenai. Koplyčios gale 
pertvarkyti vargonai, viroum 
jų iškabinta Pragos Kūdikė
lio Jėzaus statulėlė ir papuoš
ta lietuviškais ornamentais. Ki
tose sienose nupiešti angelai, 
Vienoje sienoje įrašytas lietu
viškai arkiv. J. Matulaičio, Ma-

Tarifusį/ pavasarį, maždaug 
/pries"4 mėnesius, užvirė koply

čioje darbas.
Tėvas Saplys, norėdamas 

lietuviškai papuošti, lietuvišką 
mintį norėjo įvesti ir į altorius. 
Pirmiausia vieną altorių norėjo 
skirtį Marijos garbei. Buvo 
manyta įstatyti Fatrmos ar 
Liurdo Marija. Bet ir čia, pra
tęsiant lietuviškąją idėją, buvo 
sustota prie Marijos apsireiški
mo Šiluvoje.

— Kaip kadaise Marijai ap
sireiškus Šiluvoje, — aiškina 
Tėvas Saplys,*— grįžo lietuviai 
prie tikėjimo, taip ir dabar no
rime grįžti prie Šiluvos Marijos 
kulto, kad per Jos užtarimą 
grįžtų lietuviai prie lietuvybės.

-Taip ir buvo įrengta šoninia
me altoriuje Šiluvos Marijos 
paveikslas — reljefas. Tai yra 
lietuviškose koplyčiose bei baž
nyčiose pati cbdžiauąia Marijos 
garbei skirta šventovė.

Kitame altoriuje, skirtame 
Švč. Jėzaus širdžiai, buvo su
rasta irgi ntvlta lietuviška 
mintis. Joje su Kristumi su
jungta Mariahapolio kolegija, 
studentai, ją teigę kariai ir ku
nigai.

I šiuos altorius nenorėta |-

Jis ir apsiėmė koplyčiai su
kurti du visiškai naujus barat

Bei šiol buvo žinomas tradi

Jis buvo naudojamas. Šiluvoje 
stebuklingajam altoriui už
leisti. Iš jo ir buvo paimta me-

Navickienė, B. MkMMmė. Iš 
Hartford, Conn.: Chartes Šim
kus, M. Petofluiti.

Kiti: Kirvatevičtenč — Eli- ’ 
zabeth, N. J., Ardravičių iš 
DeodfieH, Mmb., palikimas; 
Kašieti ii WHke« *Barro, Pa., 
Puąinai tt Cambridge, Mass.,

Pa., A. Ruseekas — Bommer- 
ville, Comv, Katarina Labutis 
— HaardviUe, Conn., A. Auri- 
la — Detroit, Mich., A. Karec- 
kis — Kenosha, Wis., O. Saka
lauskienė iš New Yorko, Kon
stancija Jasaitis iš Waterburio 
ir daugelis kitų.

Tėvai marijonai, norėdami 
išplėsti Marijos kultą, planuoja 
rengti didesnes Marijos šventes 
ir novenas. Pirmoji tokia bus 
šiemet rugsėjo 7 d..

A. Džiuginąs *

Naujai įrengtoje Marianapolio kolegijos koplyčioje padaryta lietuviška 
telš, kur stikliniame inde (viduryje) jdčti Flosfcenburgjo, Vokietijoje, 
Intrscijos stovykloje naciu sudegintų 2X40 lietuvių pelenų likučiai.

Nuotr. V. Augustino

Antrajame altoriuj pavaiz
duota Kristus ir prie jo sugru
puoti žtponės: nleldžias atsi
klaupęs studentas, šalia stovi 
karys ir kunigas. Tolumoje 
matyti Marianapolio kolegija.

Skulptorius Vytautas Kašu
bą savo darbą atliko taįp pat 
išeidamas iš bendros koplyčios 
nuotaikos ir architektūros. 
Priėjimas — daugiau ar ma
žiau ‘akademinis, tačiau elegan
tiškas ir skoningas. Gražiai rit
miškai išskaidytos plokštumos, 
iškirstas fonas labai gražiai 
susijungia su visa sienos archi
tektūra. •

Ši lietuvių dailininkų kūry^—-. 
ba čia vertinga įvairiopa pras
me. Ji kalba kaip dailininkų in
dividuali kūryba, ji lietuviškai 
sielai kur kas artimesnė, nes ją 
sukūrė mūsų menininkai. O 
už vis gražiausia, kad lietuviš
kus maldos namus jau puošia 
mūsų pačių dailininkai. Jie ap
saugos bažnyčias nuo šabloni
nio dekoravimo ir įneš lietuviš
ko savitumo.

Nors ne taip didelė ši koply
čia, bet ji pareikalavo nemaža 
darbo, ir išlaidų. Čia į talką 
atėjo .mūsų gerieji lietuviai 

savo gausiomis aukomis. -
Taip Agnetė Einorienė iš 

Athol, Mass. .įtaisė šoni
nius altorius (jos sūnus žuvo II 
p. kare); Mažuknų šeima iš 
Worcesterio sumokėjo Šiluvos 
bareljefo išlaidas; Kiverienė,, 
mirus, iš Bayonnės, paliko pa
likimą; Marcelė Samulienė iš 
Worcesterio aukojo pirmoji 
pertvarkyti didžiajam altoriui;

KAIP REIŠKIASI CHARAKTERIS PRIE VAIRO
Laikraščiai praneša, kad praėjusio “didžiojo vveekendo” metu JAV auto nelaimėse, žuvo 260

Amerikos keliuose žūvą tūk
stančiai žmonių. Juos nuveža 
į kitą pasaulį automobiliai. Y- 
pač jie mėgsta žmonių aukas 
didesnių švenčių metu, kai 
miestai ištuštėja, o keliai pri
sipildo. Tada prisipildo taip pat 
ligoninės, o paskui ir teismai. 
Ligoninėse tvarstomos žaizdos, 
jei dar graboriaus nereikia 
kviestis, o teismuose aiškina
mos priežastys.

Nelaimingų atsitikimų būna 
visokiausių: vieną užkabina, ki
ti du susikabina, trečias atsi
muša j užpakalį, ketvirtas nu
rieda nuo kelio. Kas kaltas? 
Būna kaltas neapdairumas, 
nuovargis, greita skuba, nemi
go naktis, nepaisymas važiavi
mo taisyklių, per saiką paimtas 
svaigalų lašas, perkrauta ma-

šina, mašinos gedimai ir k. Bet 
iš visų tų priežasčių, kaip iš 
sudaužyto automobilio laužo, 
išlenda dar viena priežastis:

žmogaus charakteris.
Mat, mašina žmogų traukia, 

bet jis ją valdo. O kaip jis val
do, priklauso nuo jo" charakte
rio.

Seniau žmonės sakydavo: 
“pasakyk, su kuo tu draugauji, 
arba ką tu skaitai, ką mėgsti— 
pasakysiu, koks tu žmogus.” 
Dabar galima būtų visai drą
siai užklausti: “parodyk, kaip 
tu vairuoji, o aš pasakysiu, kas 
tu e'si: žmogus rimtas ar vėjo 
pamuštas.”' Imkime tam 
įJa vyzdžių.

porą

sker- 
žalia 
stovi

mašinos.

Margame pasaulyje visaip būna
Surado paslėptą vandenį

Prie Stockholmo buvo stato
mas vasarnamis. Kol miestas 
prives vandenį, namo šeiminin
kas nutarė išsikasti šulinį. Jis 
pasiprašė žmogų, kuris mokėjo 
vandeningą vietą aptikti su 
medžio šakute. Aplinkui kiek 
pavaikščiojęs, nurodė vietą šu
liniui. Kiek prarausus žemę, 
aptikta kietas daiktas, o jį pra- 
daužus, čiurliais pasipylė van
duo. Pasirodo, užtaikyta ant 
vandentekio vamzdžių, kuriuos 
čia miestas jau buvo pravedęs.

tiems to paties griebtis, 
meilėje nesiseka.

jei

Antrą kartą neparduodame
Jaunieji Smiliai iš Šveicari

jos, Berno miesto, savo poves
tuvinę kelionę atliko Italijoje. 
Torino mieste atminimui jie 
nusipirko Siamo katiną ir par
sivežė namo. Po dienos tas ka
tinas dingo. Po mėnesio laiko 
jie gavo iš Torind pinigus at
gal ir pranešimą: katinas grįžo 
namo, antndeart jo neparduo- 
sime.

Nereikėjc- ir laivo
Prie Australijos kranto plau

kė ekskursinis laivas. *Jame 
buvo ir ponia-Morton. 60 metų, 
su trimis savo sūnaus vaikais, 
taigi anūkais. Neapdairi būda
ma persisvėrė per laivo kraštą 
ir iškrito į jūrą. Kadangi nie
kas nepastebėjo, o tik vaikai, 
tai ji jiems mostelėjo jr iš visų 
jėgų pradėjo plaukti prie 
kranto. Krante (žmonės ėmė 
šūkauti ir kelti ovacijas. Ka
pitonas manė, kad tai jam, o 
paskui pastebėjo,“ kad viena 
keleivė išnėrė į krantą pirma 
negu buvo pririštas laivas ir 
nuleistas tiltelis. Ponia Morton 
nuplaukė 3 mylias.

Žmogus taikosi pereiti 
sai gatvę. Prieš jį yra 
šviesa, o iš abiejų pusių 
pabengusios šokti
Jos jau ima birbti ir judėti dar 
šviesoms nepasikeitus. Viena 
iššoka į priekį ir mauna tiesiai 
pagal žftiogaus blauzdas. Tas 
krūpteli' ir nusikeikia. Jei bū
na moteris, ji sucypia. O iš ano 
nudūmusio automobilio pasi
girsta juokas. Vaikėzai džiau
giasi; kad išbaidė. Net šoferis 
grįžteli atgalios pasižiūrėti, ar, 
ta moteris neišsitiesė ant šali
gatvio. Vairas krypteli jam 
rankose ir jis įmauna į kitos 
mašinos uodegą. Juokas pasi
baigia guzais kaktose ir išbiru
siais langais. Ar tai ne charak
terio akciden tas? Charakterio 

dar jaimo ir sraunaus, 
kuris mašinomis dūzgia vi

sais keliais, vienus užkabinda
mas, kitus pasiųsdamas į am
žinąjį poilsį. Daugiausia ke
liuose žūva tų jaunų charakte
rių.

Trečia mašina važiavo vyras 
su žmona. Užpakalyje buvo į- 
mestas vaikas. Pradžioje kiek 
beldęsis, jis aprimo ir ėmė 
snusti. “Tu, Džiovai, kiek pas
kubėk,” sako jam pati, ”nes 
kai vaikas įminga, paskįji labai 
rėkia nešamas .iš mašinos ir ne
siduoda nurengiamas”. ‘Tai 
tavo reikalas”, atsako vyras. 
“O kodėl ne tavo?”, atsikerta 
jam žmona. “Tu vis prie ma
nęs kimbi, kai vaikas bliauna”. 
Taip jiedu ir susikibo dėl vai
ko.ir kitų .šeimos reikalų. Vy
ras buvo staigus. Rankose jis 
lamdė vairą ir davė gazo. Pra
švilpė pro vieną mašiną, pra
niovė pro kitą ir trečią, už 
ketvirtos vos neužsikabino, 
žmona aiktelėjo, o vyras dar 
spustelėjo. Buvo naktis. Kas 
žinojo, kad ant kryžkelės ir ki
tas taip maus? Abi mašinos 
taip susi movė, kad vaiko mig
dyti ir nurengti jau nereikėjo. 
Jis išlėkė pro langą amžinam 
miegui, šalia jo atsigulė ir mo
tina. Liko tik

staigus vyro charakteris,
kiek aplamdytas. Jis paskui 

pavažiavo po traukiniu. Kas 
žino, ar atsitiktinai?

• įdomiai paminėjo jubiliejų 
-— Jonas Ciplickas, &ew Yor- 
ke, minėdamas 25 metų aukš
tesnės mokyklos baigimo su
kaktį, paaukavo Vasario 16 
Dienos gimnazijai 125.00. Savo 
laiške. Balfo Centro Valdybai 
jis rašo:

“Lygiai prieš 25 metus, 1928 
m. birželio 23 d. Kybartų “Ži
burio” Aukštesnioji Komerci
jos Mokykla, išleisdama Il-ąją 
laidą, davė man brandos ates
tatą. Mūsų išleidžiamųjų (o jų 
buvo 22) buvo sutarta susitik
ti po 25 metų toj pačioj mo
kykloj. Negalėdami dėl mums 
tremtiniams žinomų priežasčių 
ten nuvykti, vienok norėdamas 
pagerbti taip brangią man su
kaktį, aukoju per Balfą Vasa
rio 16 Dienos gimnazijai Vo
kietijoje 25 dolerius.

Lai ši gimnazija, tęsdama 
buv. laisvos Lietuvos Mokyklų 
tradicijas, išauklėja ir paruošia 
lietuvišką atžalyną naudingam 
būsimos laisvos Lietuvos gyve
nimui.”

• Vasario 16 gimnasijoje 
Diepholze Vokietijoje, pirmai
siais mokslo metais buvo 146 
mokiniai, antraisiais — 156, 
trečių m. metų pradžioje — 
177, o baigiant — 202 moki
niai.

• Vokietijoje jaunimui ren
giamos trys stovyklos. Dvi bus 
anglų zonoje .viena amerikie
čių.

• Prel. L. Tulaba, šv.’ Ka
zimiero Lietuvių Kolegijos 
Rektorius Romoje, liepos pir
momis dienomis pėr Šveicariją 
išvyko Vokietijon gydytis.

• Toronte praeitą savaitę 
buvo buvusių Bonnos universi
teto studentų suvažiavimas. Su
sirinko 28 dalyviai: 16 iš Ka
nados ir 12 iš Amerikos. Tarp 
svečių paminėtini ukrainietis 
prof. Pastemak, buvęs to univ. 
svetimšalių studentu globėjas 
ir Jokūbas Stukas iš Hillside, 
N. J., žinomas radijo valandos 
vedėjas. Studentams šelpti dar 
tebesantiems Bonnoje sudary
tas šalpos fondo komitetas iš 
trijų asmenų.

• Tautininkų suvažiavimas 
įvyko Lietuvių Namuos Toron
te liepos 4. Be vietinių ir Ka
nados skyrių atstovų suvažiavo 
daug svečių iš Amerikos. Iš 
New Yorko dalyvavo V. Ras-

’ tenis, Nemickas, pulk. Sala- 
džius, Ališauskas, Gureckas ir 
Virbickas. •

ir gyvenime, bet ir prie vai
ro.

Vietojo taddotuvią —

Joem Petersen iš Aarhus 
(Danijoje) nutarė išbandyti 
savo sužadėtinės meilę. Jis pa
siskelbė laikraščiuose, kad mi
rė ir laukė iš savo merginos 
užuojautos, bet nesulaukė. Bu
vo daug kitų užuojautų. Viena 
ponia prisiuntė jo kapui didelę 
kuokštą gėlių. Su ja susipažino 
ir susituokė. Jis pataria ir ki-

Galim* ir taip padaryti
Jon Temies iš Amsterdamo 

turėjo išvykti | Sumatrą. Iš 
vakaro jis atsitiktinai susipa
žino su mergaite, kuri jam į- 
davė savo fotografiją ir pasa
kė sudiev visam laikui. Bet 
Jon Temies įsimylėjo į tą fo
tografiją: juo daugiau į ją žiū
rėjo, juo labiau jam mergaitė 
patiko. Bet jis neturėjo jos ad
reso. Tada iš Sumatros parašė 
laišką ir vietoje adreso prikli
javo mergaitės fotografiją. Po 
apačia parašė: "Ieškoma vedy
boms”. Paštas Amsterdame lai
ško negrąžino, bet įdėjo foto
grafiją į laikraštį. Po kurio 
laiko jiedu susirašė .

Kai dabar duodamas kam į 
rankas vairais, žmogus pastato
mas prieš didelę moralinę at
sakomybę. Gauni, sakytume, 
užtaisytą šautuvą į rankas. 
Nebūtų protinga juo šaudyti,

Toms istorijoms galima 
tų duoti vardai ir vietos, 
būtų šimtai, jei ne tūkstančiai. 
Jose visada bus kokia pašalinė kur papuolė. Taip daro tik vai- 
priežastis: buvo kelias slidus, 
buvo nemiegota, nugerta, pa
juokauta, mašina netvarkoje, 
greitai važiuota... O po jomis 
pagrinde visada bus ir žmo
gaus charakteris: kodėl jis ne
išsimiegojo, kam perdaug nu
gėrė, kam vėtriškai skubėjo, 
ko nesidairė, kodėl važiuoda
mas išdykavo? Pačios mašinos 
to nedaro. Jomis groja žmonės 

na kelias tiesus kaip telegrafo _ mirties muziką, žmonės nely- 
viela. Vienur kitur nežymus 
įlinkis. Greičio rodyklė praeina 
pro 50 mylių, aplenkia 60 ir ky
la iki 70. Už vairo sėdi cha
rakteris.

koris linkęs daryti staigius 
sprendimus.

Jis staigiai vingiuose ir suka, 
kiek sumažindamas greitį. Bet 
tą dieną truputį lino jo ir jis to 
neįkalkuliavo. įsibėgėjusi ma
šina, vingyje staigiai pasukta, 
čiūžtelėjo ir atsidūrė griovyje. 
Greitoji pagclba graboriui pris
tatė tris jaunuolius užmuštus, o 
vieną ligoninėje įstatė į gipsą. 
Nė vienam iš jų nebuvo dau
giau kaip 21 metai.

O štai ir kitas pavyzdys, šau-

bū-
Jų

gaus charakterio, nejauną at
sakomybės už save ir kitus. IŠ 
to juos pažinsi ne vien darbe

kėzai, kurių charakteris dar 
nesubrendęs, ir jie nejaučia, 
kad aplinkui kiti vaikšto. Ap
linkui taip pat kiti važinėją, 
gal būt, žmonės labai atsargūs, 
ant kurių užlekia neatsargieji. 
Dėl to dažnas vairuotojas, kai 
sėda į automobilį, atsidūsta: * 
“apsaugok, Viešpatie, mane . 
nuo nu truk ta galvių, o pats sau 
u gaivos tai jau nenutrauksiu: 
aš esu žmogus su charakteriu: 
kaip, išmintingai valdau save, 
taip vairuoju ir mašiną.”

O, Padanga

TEVAI PRANCIŠKONAI KENNEBUNK PORT, MH

RUOŠIA

LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKĄ
Religinėje dalyje:: Naujai pastatytojo Liurdo pašventini

mas ir iškilmingos šv. Mišios Lmrčkf grotoje.
Meninę dalį išpildys New Britain, Conn., Lietuvių parapijos 

choras ir tautinių šokių grupė, vadovaujant irftiz. V. 
Marijošiui ir K. Marijošienei.

Lietuves Pranciškonai nuoširdžiai į šią šventę kviečia atsi
lankyti savo draugus, geradarius ir visus lietuvius.
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Sidabrinis

Help WantedMale

BLACKSMITII

J.

PARENGIMAS STATYBOS FONDUI

yra progų žengti pir-

Help Wanted Malė

BEEF BONERS

no kun. Jono P. Klimo 25 me- 
tų kunigystės jub$ejus iškfl-

RAUDONASIS KRYŽIUS, Salyje daugėjant polio lirai, stengiasi su
daryti ddesne kraujo atsarga, iš- kurio imamos tani tikros dalys kovai 
su ta liga. Paveiksle matoma dosni kraujo aukotoja He.en Krotec iš 
Pittsburgho . Pa.

Jei tinkate Jiems darbams, 
.tai. telefonuokite

E. M E E K
LA 3-8900

AMERICAN 
LOCOMOTIVE CO.

23rd 9l Euelid Avė.
Chicago Heights, Illinois

Operos solistė Zuzana Griš- 
ka ir šios parapijos choras, va
dovaujamas Mrs. Eva Omlar, 
pagiedojo kelias lietuviškas

Tetephone: DEARBORN . 
TO PLACE HELP WANTEI> ADS.

Ask For Ad Taker

WESTERN TABLE CO.
4600 S. KOI.IN

sidedąs prie kilnaus darbo. Visi 
jie pažadėjo likusią dalį iki 
128 dol. irgi sumokėti. Dieve 
jiems padėk! •

DĖMESIO, D. P J
Tai yra darbo teikiama a|xtrau<1a. 

50 valandų savaitė
Dirbti ištisa meta 

2—MEDŽIO DARBININKAI—2 
prie sukamųjų piuklų ir 

stalių skyriui
Geras pradedamasis atlyginimas 

Ligoninės ir akeidentų apdrauda 
veltui

Apmokamos Šventės ir atostogos

DRAUGAl/šAUN DRAUGAI
Kai įginė Beriją į džėlą, taip 

mano sparneliai ir suspurdėjo. 
' Nežinau ,ar iš džiaugsmo ar iš 

baimės. Greičiau iš baimės, nes 
į džėlą su tankais jį nulydėjo jo 
ištikimiausias draugas, draugų 
draugas. Netyčia pagalvojau a- 
pie savo geriausius draugus.

Palikęs visus savaitgalius ir 
. pajūrius, išdūmiau namo apsi

žiūrėti. Dar namų nepasiekęs, 
matau — tiesiog pamišimas. 
Visi pasidarę buhalteriais, pa
sidėję draugų sąrašus, vadžio
ja raudonu pieštuku ir keikia-

Gražiai ir rūpestingai tvar
komoje šv. Mykolo iietuvių-pa- 
rapijos bažnyčioje iškilmingas, 
šv. Mišias atnašavo pats jubi
liatas Meb. kim. Jonas P. Kli
mas. Pamaldose dalyvavo JJE.

Leech ir vysk. Vincentas Padol- 
skis; prelatai: S. A. Dobtais ir 
J. Bajkūnas ir keliolika kuni
gu-

Abu vyskupai ir kifn. J. 
Smarch pasakė atitinkamus

-S

— Va, padėjau draugui į 
banką įsitrinti, — pasakoja vie
nas. — Geras buvo frontas, tie
siog ant pisvorko puolėsi. Dirbo 
dieną ir naktį. Buvo patriotas, 
nesvėrė duodamas per tautos 
šventes ir parapijos atsiųstus 
piknikų bilietų knygutes plati

no. Už garantijas suklojau.
Bet va, prilindo prie kasos ir 
švilp su pinigais. Dabar garan
tuok, kad nori už draugą.

Kitas irgi turėjo frontą, tik
rą draugą, neseniai atvažiavusį 
į šią žemę. įtraukė į draugi
ją, padarė net sekretorium. 
Bet, va ,po metų tas raštininkas 
ėmė ir iškėlė frontą iš balno. 
Išvertė ir iš komiteto, iš pačios 
draugijos ir pats ėmė kriukį į 
rankas.

• Jau netoli namų užsukau pas 
kaimyną. Sužinojau, kad pas jį 
buvo atvykę svečiai — jubilie
jų rengimo specialistai. Tarėsi, 
kaip reikia surengti šaunų jubi
liejų vienam iš jų, nes jo karo 
vairas prddėjo klepsėti ir rei
kėjo naujo. Mano kaimynas, 
kaip geras draugas, tam visam 
pritarė, bet sykiu galvojo: ko
dėl jam, o ne man jubiliejus su 
dovanomis: juk ir mano karas 
nėra naujausias, patys galit 
matyti. Taip jis klostė, girdint 
vaikams. Svečiai vis sakė: pa
žiūrėsim, pažiūrėsim, bet, ma
tyt, išsisukinėjo. Vadinas, jūs 
esat draugai, o man naujo karo 
įtaisyti nenorit. Kai svečius iš
lydėjo — gi žiūri, mano kai
myno vaikai į tėvo karo padan-

- gas sukalė vinis, kad įtikintų 
jubiliejų rengėjus. jog tėvui 
reikalingas jubiliejus. Tai tau 
ir draugai — padangose vinys, 
o jubiliejaus rongti nenori.

Namus radau tuščius. Nebu
vo net^tiano tikro draugo, su 
kuriuo viename smėlyje mau
dėmės., vienu šiaudu lizdui da
linomės ir sykiu lizdus kaimy-^ 
nystėje krovėme. Taigi nera
dau jo, tik ant lizdo krašto 
tvarkingai žvirbliškas laiškas 
gulėjo: “Mano geriausias drau
ge, atleisk, kad žmoniškai 
(žmonės sakytų: kiauliškai) 
elgiuos, bet vis tiek tavo pataitę 
pasiimu ir išsivedu. Manęs ne
ieškok ir piktuoju neminėk. 
Tavo ištikimasis draugas, žvir
blis Tupikas.”

Skausmo apimtas dabar pri
siminiau aną garsų ' korėjiečių 
patarimą: apsaugokite nuo 

• draugų, o nuo priešų anri- 
_ ginsiu. Ir šventos rūstybė> pa

gautas, šūktelėjau smėly besi- 
maudantiems draugams žvirb
liams: “Draugai, šalin drau
gai.

Bažnyčia buvo pilnutėlė lie
tuvių ir kitataučių. Buvo ir 
klebono giminių bei artimų pa
žįstamų.

5 vai. vakare gražiai iš
puoštoje parapijos svetainėje į- 
vyko iškilminga vakarienė, ku
rioje dalyvavo per 400 asmenų.

Invokaciją atskaitė prel. J. 
Balkūnas.

Programai vadovavo kun. J. 
Neverauskas.

Jubiliejaus rengimo komisi
jose ir parapijos vardu kalbėjo 
mokytojas V. Paškauskas, 
džiaugėsi ir dėkojo jubiliatui: 
už atgaivinimą veik bemirštan
čios lietuviškos parapijos, už 
sugebėjimą sumokėti $37.000 
parap. skolos ,už bažnyčios ir 
klebonijos atremontavimą. I- 
teikdamas dovaną, linkėjo 
brangiam savo klebonui Jubi
liatui sulaukti jųjų tarpe auksi
nio jubiliejaus.

Kun. M. Daumantas, sveikin
damas Jubiliatą, papakojo gra
žių atsiminimų iš bendro moks
lo laikų. Prelatas J. Balkonas 
sveikimo Kunigų Vienybės var
du ir prisiminė, kodėl žmonės 
myli ir gerbia kunigą, kodėl o- 
kupantai rusai komunistai, tą 
gerai žinodami, mūsų veik

t''
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Jubiliejus
100% katalikiškoje Lietuvoje

kinti kunigus, o su tuo ir pati 
tikėjimą.

Sbamokino miesto majoras

Chicago, UI.
• J. E. Vysk. V. Padolskis 

lankosi Chicagoje. Ekscelenci
ja y pasistojęs? ė v. Antano pa
rapijos klebonijoje.

• DaH. Ig. šlapriiui dr. V.

Tumasonis padarė operaciją. 
Ligonis gydosi šv. Antano ligo
ninėje.

• Prof. K. Pakštas liepos 9 
d. Lietuvių. Auditorijoje skaitė 
paskaitą tema: Laisvinimo 
politikos suaktyvinimas.

mas savo mieste tokį kitau

Taip pat sveikino apskrities 
teisėjai: Mr. Robert M. Fortney 
ir Mr. WiRiam L Trautman ir 
Mr. Ray Calabrese.

dišai dėkojo Kunigų Vienybei 
už jo pakvietimą iš Romos čia j

miero Kolegijai Romoje. Vys
kupas kvietė šios parapijos tė
vus katalikus lietuvius siųsti 
savo vaikus į jo vadovaujamą 
šv. Kazimiero Kolegiją Romo
je, kad ten paruoštų Amerikai, 
ypač Lietuvai naujų kunigų.

dėl vyskupijos reikalų, nebai
gus vakarienės ir jos progra
mos, turėjo išvykti. Prel. S. A. 
Dobtais sveikino kun. J. P. Kli
mą kaip jubiliatą ir kaip Mos 
parapijos kleboną jo įpėdinį, 
džiaugdamasis jo nuveiktais
darbais. •

Dainininkė Zuzana Griška 
padainavo ariją iš operos “Bu- 
terfly” ir keletą liaudies dai
nelių ;jai akomponavo vargo
nininkas B. Nekrašas.

Parapijos choras sudainavo 
“Ilgiausių metų”, “Mes šiandie- * 
ną sveikiname vadą” ir eilę 
liaudies dainų.

žymi tortų kepimo specialis
tė Mrs. Mary Bubnis. iškepė ir 
padovanojo jubiliatui didelį ir 
gražiai papuoštą tortą. Tarp 
sveikinimų ir gražių dovanų iš
siskyrė viena dovana — gražiai 
išsiuvinėta pagalvėlė su nu
sagstytais 2^ sidabriniais dole
riais.

Sveikinusieji linkėjo klebonui 
jubiliatui ir toliau sėkmingai 
darbuotis Dievo, parapijos ir 
Tėvynės labui. M. K.

Steady work 
Overtime time and half 

$1.81 per hour and up to start 
Commensurate with ability and 
experience—Insurance and pan- 
sion plan — Siek benefit. Paid 
vacation and holiday.

English reųuired.
Open up untll noon on Saturdays

THE SIX E’S

IŠ LITUAN. KURSŲ PUTNAME
Lietuvaičių Seserų Instituto bažnytinio meno paskirtį ir jo 

iškeltas sumanymas — bendrai uždavinius. Dalinai palietė ar- 
apsvarstyti litŲanistikos-xeika-.^ chitektūrą ir kitus puošiamuo- 
lus pradžios mokyklose — 
vykdomas. Institutas susirinko 
liepos 5 d. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Vienuolyne.* Putnam, 
Conn.

Susirinkusias atstoves pas
veikino Motina M. Aloyza, N. 
P., ir vienuolyno kapelionas 
kun. St. Yla.

Į prezidiumą išrinkta 
pirmininkė — Sesuo M. Eu- 
charista, S.S.C., sekretorės: 
Sesuo Imelda, C.J.C., ir Sesuo, 
M. Veronika. N. P. Pirmame 
posėdyje nustatyta suvažiavi
mo programa.

Antrame posėdyje poetas 
Bernardas Brazdžionis laikė 
paskaitą apie lietuvių vaikų ir 
jaunimo literatūrą.

L. S. Instituto atstovės liepos 
8 d. aplankė Marianapolio at
naujinamąją Tėvų Marijonų 
koplyčią, šį darbą vykdąs ’ K. 
Varnelis kalbėjo Seselėms apie

sius elementus, nurodydamas 
kryptį į paprastumą .asketišku
mą ir liturginį bažnyčių puoši
mą.

Tą pačią dieną, po piet, p-lė 
M. Avietėnaitė skaitė paskaitą 
seselėms tema: “Kodėl aš di- 
džiuojuosiu esanti lietuvė.”. Ji 
apibūdino lietuvių charakteris
tiką ir taip pat nurodė lietuvių 
tautos įnašą į pasaulio tautų 
gyvenimą ir ypatingai lietuvių 
įnašą į JA enimą.

OMAHA, NEBR. — Š. m. 
liepos mėn. 4 d. turėjome pir
mą parengimą mokyklos sta
tybai. ’ Parengimas prasidėjo 
bingo žaidimu, kuris tęsėsi apie 
dvi valandas su gana gausiomis 
laimėjimo premijomis. 6 vai. 
buvo duoti užkandžiai, ku
riuos pasitarnavo patys daly
viai — svečiai. Bingo žaidimas 
ir užkandžiai buvo jau naujo
sios mokyklos patalpose. Staty
bos parengime ftmėjimų pri'ą
— dulkių siurblį- — laimėjo p. 
Myrth Ruge. 8 Veli, mokyklos 
salėje buvo šokiai, kurie užsi
tęsė iki vėlyvesnio laiko. Pa
rengime dalyvavo apie 500 
žmonių, kurie buvo visi paten
kinti pačiu parengimu ir tuo 
pačiu gražia statybos fondui 
įplauka. Kitas parengimas bus 
š. m. liepos 2 6d. Jame bus lai
mėjimo prizas — plovimo ma
šiną, — o paskutinis — rug- 
piūčio 23 d. su laimėjimo pri
zu — televizija! Geri parapi
jiečiai ne tik dalyvauja paren
gime, bet taip pat ir. patys pa
gal savo išgales aukoja staty
bos fondui. Paskutiniu laiku 
Vytautas Mackėvięj auko
jo 50 dolerių, Juozas Laukelis
— 64 dol., Antąnas Pocev 
oius — 50 dol., Pranas Kveda
ras 40 dol..f Ona Skrupskelienė
— 50 dol.
25 dol. Vj^i šie asmenys

Darbas savo specialybėje .
Ponas Jurgis Bukšnys pir

miau dirbo skerdykloje, bet 
dabar gavo darbą savo spe
cialybėje. Tai parodo, kad O- 
mahi 

F

myn, jei tik pats žmogus no
ri. Girdėjau, kad Jonas Povi
laitis lanko vakarais Omahos 
universitetą tobuMndamasis sa/ 
vo srityje. Jis yra buhalteris.

Vietinis

EXPEiyENCED

STEADY WORK

- PLENTY OVERTIME.

PIECE Wt)RK

Can eam

FinMt UAmteau
STAND BtSIDE HER

And •• many etlm- benedta! M 
dnys ▼aestiea • year . . . niedienl 
enr« . .. Mnartly dniened dothme

■K FKOUD OF 

•tkfe VUomfin, 
ARMV * NAVY * AM FOtCK * MAtINK COtPS

Mečys Aukštuolis 
yra 

ai atvykę, daugumoje 
yra nąujakuriai ir jiems pa
tiems centas yra labai reikali 
gas, bet jų aukos rodo, k 
lietuvis s širdies i i-

Balfas prąšo kuo skubiausiai atsiliepti

05 Grand St.,

pranešimų kai 
siems tremti- 
tys ar kas apie 
alonėkite atsi- 
ceritrą, United 

Fund of A-

Yra svarbi 
Kuriems 
niams. Jie 
juos žinote, 
šaukti į B
Lithuanian Re 
merica, Ine., 
Brooklyn 11, N.\Y.

Batiaavičius, 
ma, atvykę laivu 
1951 m. sausio 20 d.

Ufartas, Juozas, atvyk 
vu SS Blatchford, 1950 
čio 1 d.

ma, atvykę laivu Gen. Blatch- 
ford, 1951 m. sdusio 31 d. v j

Mockus, Vincentas, 
laivu Gen. Langfitt, 
rugpjūčio 9 d.

Matyčius, Antanas
atvykę laivu Gen. Muir, 1950 
m. rugpjūčio 9 d.

atvykęs
1950 m.

ir šeima.

$200 to $300 per wk 

Ideal Working Conditioiv 
Apply in person

1 COLUMBIA PACKING CO. 

1235 George St. •

lai-

ilas ir šei-
Muir,

s ir šeima, 
atvykę laivu Gen. Blatchford, 
1951 m. sausio 31 d.

Gūžy*, Vytautas ir šeima, at-' 
vykę laivu Gen. Blatchford, 
1951 m. rugsėjo 26 d.

Jurgelevičius, Zenonas ir šei
ma .

Kalavktskas, Nikodemas ir 
šeima, atvykę laivu Gen. Gree- 
ly. 1950 m. liepos 12 d.

Kniura, Vincas ir žmona, at
vykę 1950 m .birželio 15 d. lai
vu Gen. Hersey.

ma, atvykę laivu Gen. Muir, 
1951 m. kovo 13 d.

Skepenaitis, Jurgis ir šeima, 
atvykę laivu SS Hersey. 1950 
m. birželio 15 d.

Sakalauskas, Bronius, ir šei
ma, atvykę laivu Gen. Blatch- 
ford. 1950 m. birželio 26 d.

Serapinas: Jonas ir šeima, 
atvykę laivu Gen. Langfitt.
1950 m. rugpjūčio 9 d.

Strakšys, Antanas ir šeima.
Tejyčenas, Boleslovas ir šei

ma, atvykę laivu Gen. Muir.
1951 m. kovo 13 d.

Vaitiekus, Antanas ir šeima, 
atvykę laivu Gen. Muir, 1950 
m. rugpjūčio mėn. 9 d.

ZeOras, Liudas, atvykęs lai
vu Gen. Muir, 1950 m. rug
pjūčio 9 d. BALF Centras

VYRAI—VYRAI
Galite sustoti dairęsis ir eiti darban šiandien 

MUMS REIKALINGA
SANDELIUOSE DIRBTI VYRU PAKAVIMUI 

IR AUTOMOBILIŲ BEI SUNKVEŽIMIŲ 
PAKROVIMUI

Norint kasdien sumokama pinigais. Nuolatinis darbas arba 
jūsų laisvadieniais. Priimami tik rimti vyrai. Geras pradi
nis mokestis ir po 8 vai. viršavalandžaai. Kreiptis:

Workman for Workmen
601 \W. Washington Blvd.

THF?UAWRIN co.
urgently needs

GENERAL FACTORY HELP
We want dependable men for steady work. Experience not 

necessary. — WE WILLTRAIN YOU. 
TOP WAGES with opporturiity for inereases 

to steady workers.
Occasional overtime at l1/- owr 40 hours 

CLiffside 44446
3930 S. WINCHESTER AVĖ.

Ėmployment Office open-Saturday, July 11, 8 a.m. to 12

Help WantedFemale

T Y P I S T S

Permanent positions with welL
<established firm.

Interesting detail work in 
pleasant surroundings. 

5-day—37 ’/_• hour week. 
Group Insurance, hospitalization, 

siek benefits.
Traineer Jobs For 
JL’NE GRADUATES

FOR INTERVIEW 
Phone MR. TURNER 

CENTRAL 6-6511 
HARTFORD STEAM.BOILER i 

120 S. LA SALLE ST.

ARE YOU INTERESTED IN A

. STEADY JOB 

WITH A SECURE FUTURE?

Welll established firm has unųsually 
attractive position for hlgb school 

graduate as 
STENO-GĖNERAL OFFICE 

j 
Experience necessaty 

Good uorking conditions in 
Pleasant Air Eonditioned Office. 

Pleasant anociates.
-Free lunch. 

Employee kitehen.
Hospitalization available. 

"Yotfll enjoy working here" 
Phone

SAcrameRto 2-2344

• TUOJAU PRIIMAM!

Dirbtuvei pacelbininkai
kurie nusimano padėti elektrikų darbams, bet ne būtinai

• Geras pradinis atlyginimas
• A Uyginimas automatiškai didinamas
• Visos tarnautojų privilegijos
• Pusantro karto tiek mokama už antvalandžhis 

Kreiptis asmeniškai:

Ther Electric and Macliine Works
17 S JEFFEBSON

Help WantedFemale

Switchboard Operator-Stenographer
Age 25-35

Mušt ha ve some knowledge ofShorthand and dietation. 
S mali plaesant officė — Salary Open.

37^ hour — 5 day week. Paid vacations
Gerson Electric Ginslniction Co.

2711 S. WalMsh DAntibe 6-5858

Bendriems rastines darbams padėti 
AUKŠTAS ATLYGINIMAS- PRIEDAS 1 RATOS 
BONO PUANAS. LABAI GEROS DARBO SĄLYGOS 

LIGONINES IR GYVYBĖS APDRAUDIMAS
TAIP PAT

KAFETERIJOS PADAVĖJOS
BELL & GOSSETT CO.

S2M N. AIJ8TIN — MORTON GROVE
INdepedeaeeae 3*4*M Tel ORchard 3-3760

ALL AROUND COOK
Mušt be able to do all around cooking and baking.

Good Wages. Good Working Conditions.
SEE MISS MAJOR

Franklin Blvd. Hospital

T

i



ŽINIOS.

Šv. Marijos parapijos Long
Kun. Rėklaitis iš Romos

parapijos kleboną. .

fe

Mount Carinei; L. L, N. Y. 
Kun. J. čekavičius iš Port Wa-

baigė Franklin Mam aukš
tesniąją mokyklą Jamaicoje, 
N. Y. antruoju mokiniu. Ben-

Pr. Virmauskui už atsiųstus 
200 dolerių ark. J. Matulaičio 
kanonizacijos bplai remti.

Ghrand 
į Nev

O YOtfO. sėkmingai dirbęs
darbą meksikiečių

mūsų laikraščio šachmatų 
skyriaus vedėjas, gavęs atosto
gų. iš Bostono atvažiavo į New 
Yortą ir aplankė lietuvius 
šachmatininkus. Be to, lankėsi 
amerikiečjų šachmatų laikraš
čių redakcijose ir “Darbinin
ke”. Buvo sustojęs pas Vilpi- 
šauską.

< :v‘

iii
“Darbininko” rinkėjas, nuo 

vakar išvyko dviems savaitėms 
atostogų. Jį pavaduos Steponai
tis, pranciškonų spaustuvės 

*“ rinkėjas, ką tik grįžęs iš ato
stogų.

Atostogų proga židžiūnai 
švęs savo vedybinio gyvenimo ■- 
30 metų sukaktį ir vyksta į 
Sheepshead Bay “gaudyti” vė
žių ir žuvų.

konkursinius stojamuosius egza
minus Mass. Technologijos In- 

. _ stitute, kuris yra vienas iš ge- 
’ riaušių visoje Amerikoje, stu

dijuos inžineriją. Jo tėvas Bro
nius Aušrotas šiuo metu dirba 
Washlngtone, D. C.

u
fapijos bažnyčioj.

Baigiamasis pasėdis ir banke
tas.

Visa seimo programa vyksta 
Hotel Statler, Boston, Mass.

Seimu susidomėjimas jau 
dabar didelis. Laukiama rekor
dinio dalyvių skaičiaus.

Uždaro daug mckyklų
Bostono miesto mokyklų ko

mitetas nutarė uždaryti apie 20 
mieste veikiančių įvairaus tipo 
mokyklų. Tose mokyklose 

. ‘ mokosi apie 2.500 ir jie turės 
pereit į kitas mokyklas. Per
tvarkymas daromas taupumo 
sumetimais.

girdo kuopa, kurios pirminin
ku yra Jphn Alevitz. J. Ginkus 
yra seimui rengti komiteto pir
mininkas. Vicepirmininkais y- 
ra: Aldona Norvilas, John Da
niels, Wkiifred Skudris. Kasi
ninkai — Larry švelnis, Alex 
Akule. Koresp. sekretorės — 
D&ane Ir Rita Šatas, neg. sek
retorė — Eleonora Daniels.
Programos leidiniui rengti ko- _ parašė nuoširdų laišką kun. 
misija — Phil Carter —pirm., 
St GriganaviČius, J. Alexan- 
der, Lillian Romansky, Frank 
Razvadauskas.

Kvietimų ir skelbimų komisi
ja — Phyllis Grendal, dr. J. 
Leimonas.

Registracijos komisija: pir
mininkės —Alice Laudansky ir

-Aldona Jacotas. Registr. komi
sijos nariai: J. Lola ,adv. Ant. 
Young, FL Zaleskas, Bd. Rudis, 
Al. Ivaška, M. Markelionis, 
Mrs. A. Yelmokas, Fr. Paškus, 
Rita Stakutis, Joanne Dravin- 
skas, V. Kleponis, St. Rocklan, 
Mrs. Patricia Akule, P. Bizin- 
kauskas.

Linkime komitetui ir komisi
joms sėkmingo darbo!

Genevieve Church Roxbury„ 
N. Y. Kun. Vladas Budreckas 
iš Flatlands į St Silvester, 
Medford, N. Y.

Mtrė
Ignas Dauzickas 57 m. am

žiaus birželio 26. Palaidotas 
šv. Jono kapinėse liepos 1.

Margarita Shiugzda 57 m. 
amžiaus liepos 2. Laidotuvės 
įvyko švč. Trejybės kapinėse, 
liepos 7. Abiem patarnavo S. 
Aromiskio laidojimo įstaga.

Franees B. Vaivadas
mirė liepos 9 d., palikdama 

dvi dukteris? A. F. Budvydas 
ir Franees Coyle.

Laidotuvių apeigos atliktos 
pirmadienį, liepos 13, Our La- 
dy of Snows bažnyčioje, North 
Florak Park. Palaidota šv. Jo
no kapinėse .

Stutzmann Funeral Home, 
224-39 Jamaica

Qeens Village.
J. Kardelis, '

“Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraščio redaktorius iš Mon- 
trealio, būdamas New Yorke, 
lydimas Juozo Audėno, aplan
kė “Darbininko” redakciją.

jos Armijos tfųacttma majoru i’

' au. Mncmd Ko**joje. l’i sukHa- 
vtana suimtas ir FRI ag.**«tu su
rakintas vedama* kalėjbnan, kur

Vyčių seimui rengti komitetas 
Bostone

yra toks: Kun. Pr. Virmaus
kis — garbės pirmininkas, 
kun. A .Kontautas — dvasios 
vadas. Patarėjai — AL Wesey 
— Centro pirmininkas, kun. A 
Jurgelaitis N. Anglijos apskr. 
dvasios vadas. Seimo rengimo 
darbus atlieka vyčių 17-ji AJ-

Kun. A. Kontautas atsiuntė 
savo klebonui laišką iš Romos, 
kuriame praneša, kad kelionė 
yra įdomi ir sėkminga.

Misijos parapijoje bus rugf 
sėjo pabaigoje ir spalių pra
džioj .

DaiL Ad. Galdikas ilgesniam 
laikui išvykęs į Chicagą ir ten 
piešia paveikslus.

Sfaris metais baigusieji Apreiškimo parapijos. mokyki*. Kairėje stovi mokytoja Sesuo Marija Aąuin, dešinėje kun. 
N. Pakalnis, parapijos klebonas.

Henrikas Kačinskas, 
dramos aktorius, išvyko iš 

New Yorko i Putnam, Corm., 
kur N. P. Seserų vedamoje va
saros mergaičių stovykloj pra
vedė du literatūros vakarus.

pranciškonų spaustuves laužy
tojas ir žymus sportininkas, 
liepos 11. išvyko 3 savaitėm a- 
tostogų j Kennebunk Port, Me. 
pranciškonų vienuolyną, kur 
beatostogaudamas kartu dėstys 
sporto pamokas berniukų vasa
ros stovykloje.

Vysk. Teolers iš Alabamos
liepos 19 lankysis Apreiški

mo bažnyčioje ir per visas mi
šias iš tikinčiųjų rinks aukų 
savo neturtingai misijų vys
kupijai. Geraširdžiai prašomi 
paremti kilnų darbą.

JONE ŽUKAUSKAITE ir JANINA BRAZINSKIENE

ATIDARĖ VASARNAMI
BRADLEY BEACH PRIE ASBURY PARK

EKRANAS IR FILMŲ ĮVAIRENYBES
SHANE. Pirmųjų Amerikos 

kolonistų gyvenimas, jų tarpu
savio ir su indėnais kovos, auk
so ir žemės karštligė, tolimuo
siuose vakaruose yra neišse
miamų temų šaltinis filmui. Vi
sus tokius filmus paprastai va
diname “kaubojiniais”, ir žiū
rime į juos, kaip į labai men
kaverčius. Tačiau ne visada 
tokia nuomonė gali būti teisin
ga. To jokiu būdu nebūtų ga
lima pasakyti .apie “Shane”, 
kuris išsiskiria iš visų panašių 
filmų ir prilygsta didiesiems 
vakarietiškiems filmams, kaip 
“Stegečcach” ar “High Noon.”

Tiesa, “Shane” turinys nėra 
naujas. Čia, kaip ir kituose to
kiuose filmuose, susiduria ge
rieji ir blogieji žmonės, ramūs 
kolonistai ir banditai. Vietoj 
įstatymo viešpatauja kumščio 
ir šautuvo teisė. Plėšikai tero
rizuoja 'žemę mylinčius ūkinin
kus, verčia juos kraustytis to
liau. Kaip ir visada tokiais at
vejais, iš kažkur atkeliauja ne-
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Vieta sausa, prie atviros jūros. Pušys.
f

Išnuomojami kambariai sn pilnu išlaikymu arba 
: su teise naudotis virtuve.

Vasarnamis pasiekiamas traukiniais iš Pennsylvania Sta- 
tion, “Greyhound” autobusais arba automobiliu Route 1-9 

ir paskui Route 35.
Adresas:

305 PARK PIACE AVĖ.
BRADLEY BEACH, N. J.

Telefonas: Asbury Park 2-9126

"■ ' ' ■ 1 u. 1 .
Pmraošl savo kambarį ar įstaigą ir prisiminsi Lietuvą, 

įsigijęs
Gipsinį Lietuvos Laisvės Statulos 

BARELJEFU, 
pagamintą skulptoriaus V. Kaiabos.

KAINA $4 00.
Gaunamas: “DARBININKO” ADMINISTRACLMM, 

6M ltashwiek Ave^ Brnoklyn £1, N. Y.

NAUJIENA VARGONININKAMS
MISSA IX HONOREM IMMACULATI CORDIS B3LV.

Mišriam chorui, sopraną, alto, tenoro rr boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA $1.50

Gaunama “DARBININKE” 680 Bushwfck Avė., 
fcrooklya ^1, N. Y.

prakalba j plėšikus jų pačių 
kalba, apgina kolonistų intere
sus ir vėl iškeliauja. Tačiau 
yra kažkas naujo šiame filme. 
Šitas toks nesudėtingas turi
nys atvaizduotas iš visiškai 
naujo taško. Didysis filmo he
rojus gal yra net ne pats 
Shane, bet mažas jo draugas, 
nedidelis berniukas Joey, ku
ris į šį svetimąjį yra sudėjęs 
visą savo vaikišką pasitikėjimą 
ir meilę. Visi filme rodomi į- 
vykiai yra praleisti pro to mažo 
berniuko akių prizmę ir žiūro
vui patiekti taip, kaip juos ma
tė, stebėjo ir suprato vaikas. 
Tuo pačiu filmas įgauna dau
giau švelnumo, žmogiškumo ir

NEW YORKO! i 
ĮVAIRENYBES

• Garsiojoj šv. Patriko ka
tedroje, Penktojoj Avė., sutel
pa 18,000 žmonių.

• Dangoraižiu laikomas na
mas ,kuris turi ne mažiau kaip gal net sentimentalizmo, ypač % 
30 aukštų.' Tokių namų New 
Yorke yra per 100.

• Tvirtinama, kad
Yorko erdvėje lengvai gali su-* 
tilpti ne 9 mil., bet 25 mil. gy
ventojų.

• Didžiausia New Yorko kir
pykla esanti “Terminai” Grand 
Central stotyje — ji turi 54 kė-

New

Išvykdamas į Kaliforniją, pi
giai parduoda 3-jų butų namą: 
13 kambarių, centralinis-gazi- 
nis šildymas, sodelis. Vieną bu
tą .naujai atremontuotą, gali
ma tuoj užimti. Kreiptis:

MR.M. CLAMOR
1170 Halsey St. Brooklyn, N.Y.

Tel. GLenmore 6-6408

PADĖKA
A. a. Juozapo Leščinsko, mi

rusio birželio 26 d., šeima dėko
ja priedeliams, giminėms ir pa
žįstamiems už daugelį užprašy
tų šv. mišių, už pareikštą už
uojautą mūsų liūdesio valando
je

Dėkojame parapijos kuni
gams ir laidotuvių direktoriui 
Joseph jCasper už malonų pa
tarnavimą.

pačioje pabaigoje. George Ste- 
vens režisūra puiki ištisai per 
visą filmą, o keletas scenų, 
pav. kapinių ir Shane iškelia
vimas .tikrai meistriškai pada
rytos. Būtinai atkreiptinas dė
mesys į gerą fotografiją ir ne
paprastai gražiai pritaikytą 
muziką. VaidVba gera, ypač 
paties Shane (Allan Ladd)) ir 
devynmečio berniuko 
don de W3de).

FILMO ĮVAIRENYBES
“Titaniko” filmas, dabar 

rodomas Amerikos kino teat
ruose, yra jau trečia iš eilės 
šio įvykio versija. Prieš tai Ti
taniko filmus yra pagaminę 
anglai ir vokiečiai.

• Prancūzija yra vienintelis 
kraštas, kur žymūs rašytojai ir 
dramaturgai labai puikiai pasi
reiškia, kaip filmų režisoriai. 
Toks Pagnol, Clair, Anouilh ir 
kt. jau yra pastatę ne po vie
ną savo filmą ir susilaukę ge
ro įvertinimo.

• Iki šiol yra nufilmuoti šie 
Šekspyro vaikalai: Vasaros 
nakties sapnas, Makbetas, Ote
lio, Vienecijos pirklys, Hamle
tas, Henrikas V., ir dabar ne
seniai pabaigtas Julius Cezaris. 
Pradėtas filmuoti Romeo ir 
Julija, ir rengiamasi taip pat 
sukti Karalių Lyrą ir Ričardą 
III.

• Po pirmojo pasaulinio ka
ro kino teatrus užplūdo paci
fistiniai filmai, kurių garsiau
sias buvo “Vakarų fronte nie
ko naujo.” Tačiau po šio antro
jo karo dar niekas nepagamino 
tikrai pacifistinio filmo.

• Prancūzai šiuo metu fil
muoja antrą kartą Durnas’ 
“Grafą Monte Kriste” ir ♦Dos
tojevskio “Nusikaltimą ir baus- 
mę .

• Kažkada vokiečiai buvo 
pastatę filmą, vaizduojantį pir
muosius krikščionybės laikus, o 
vienoje scenoje vyriausias vei
kėjas buvo matomas su laikro
dėliu ant rankos. Mažas reži
sieriaus neapsižiūrėjimas. Pa
našus dalykas yra naujame fil
me “Thunder Bay”, kuris nese
niai buvo rodomas Brodvėjuje. 
Ten vienas veikėjas rodomas 
einąs į smuklę rudu švarke o 
kai iš jos išeina švarkas pasi
rodo jau esąs mėlynas.

• Šių metų Cannes filmų 
festivalyje, Prancūzijoje, Ka
talikų Kino Akademija savo 
premiją paskyrė prancūzų fil
mui “Horrzons san Fin’” Vienu

' balsu pralaimėjo garsaus Gra
bam Green romano “The Heart 
of The Matter” filminė versija, 

, kuri daugelio nuomone vis dėl-
(Bran- to buvusi žymiai gereOTė, negu 

% laimėjusis filmas.

A. a. Inž. B. VALIUI
mirus, jo žmonai Jadvygai, sūnui Aleksandrui, dukrai ir 
jo žentui A. ir C. Daukantams bei anūkams ir giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuviu Radio Draugijos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis tranaBuojaml (vairūs visuomenes pranefimai,

AD JBEAVITAS 
. iriu p i*-

naujteooa, muzika. .
BBOOKLYN 11, N. T.

J. VALAKAS

Vyčių Seimo programoje
numatomi tokie dalykai: ket

virtadienį, rugpjūčio 27 d., at
stovų ir svečių registracija. 
Vakare susipažinimo pobūvis ir 
kuopų atliekama meno progra
ma; penktadienį, rugpjūčio 28 
d., So. Bostono liet, parapijos 
bažnyčioje pcfritif ik alines Mi
šios ir pamokslas— J. E. Vysk. 
V. Padoslkis.

Prieš piet ir po piet seimo 
posėdžiai, vakare — pobūvis.

Šeštadienį, rugpiūčio 29 d., 
rytą gedulingos pamaldos už 
mirusius vyčius, pamaldas lai
ko kun. Pr. Virmauskis, - pa
mokslą sako kun. A. Kontau- 
tas. Po pamaldų seimo dalyviai 
vyks į Lavvrence prie Vyčių 
steigėjo M. Norkūno kapo. Ten 
bus pritaisyta atitinkamas įra
šas ir atliktos apeigos.

Tą pačią dieną po pietų bus 
iškilmingas posėdis 40 m. su
kakčiai paminėti. Vakare seimo 
dalyviai daro išvyką į Ply- 
mouth, Mass. Ten — užkan
džiai ir pobūvis.

Sekmadienį rugpiūčio 30 d., 
rytą iškilmingos pamaldos ir 
pamokslas — J. E. Vysk. V. 
Brizgyš. So. Bostono liet, pa-

Inž. dr. J. Gimbutas 
su šeima atostogų metu buvo 
nuvykę į Kanadą pas dail. Ta- 
mcšaitį. Viešė’o'Tamošaičių ū- 
kyje, esančiame prie Ontario 
ežero. Inž. Gimbutas su savo 
motina agr. E. Gimbutiene jau 
grįžo į Bostoną, o jo žmona dr. 
M. Gimbutienė dar pasiliko vie
šėti Kanadoje.

Agr. E. Gimbutienė
skaitė eilę paskaitų iš gam

tos pažinimo prie Niagara Falls 
veikusioje lietuvių mergaičių 
skaučių stovykloje.

Rengiama gegužine 
liepos 19 d.

Bostono ALTS skyrius liepos 
19 d. rengia gegužinę ftožėno 
ūkyje prie Nippenniket ežero. 
Programą atliks skautai-ės ir 
O. Ivaškienės taut. šokių gru
pė. Bus galima pasiplaukioti 
laiveliais po ežerą.

Norėjo pabranginti vandenį
Buvo sumanymas pakelti 

Bostono ir apylinkių miestuose 
vandens kainą net dvigubai, 
bet komisija to sumanymo ne
priėmė, nes tiek pakėlus van
duo būtų mieste jau branges
nis, kaip pas privačius pardavė
jus vasaros karščių metu.

Didžiosios miesto . 
krautuves

kaip Jordan Marsh, Filene’s 
ir kitos pradedant liepos'4 d. 
bus šeštadieniais uždarytos aš- 
tuonias savaites. Pirmą kartą 
atidarys rugpiūčio 29 d.

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p. 
St Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos 
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuvių tautos kėliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p. 
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BELETRISTIKA
V. Pietaris, Raštai, UI t, 267 p.
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 p. 3.50 
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282 p.
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota. 2& p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p. 
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. WHliams, Medinis arklys, 192 p.
POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirša, šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konrądas Valenrodas, 96 p.

p.
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400 metų pirmajai Nemuno poemai.
VAIKŲ LITERATŪRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė, 155 o. 
Vytė Nemimėlis, Po tėkmės dangum 
V. Pietaris, Lapės pasaka, 96 p.
Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo. 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos, 32 p.
S. Zobarskis, Doleris iš Pittsburgho. 57 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.

J. Kačinskas, Missa In Honorem Immaculati 
Cordte B.M.V.

C. Sasnauskas, Lietuviška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

1.00

1.50
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1.10
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1.00
0.80
1.00

1.50
350
1.00

Brookiy 21. N. Y.


