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VLIKAS IR ALTAS LANKĖSI AMERIKOS VALDŽIOJE
KOMUNIKATAS

.HONDŪRAS

Anglijos vidaus reikalų mini
sterija įsakė išsikraustyti ame- 
rikiečiui J. H. Cort, kuris ten 
profesoriauja, nes jis komunis-

IRGI SĄJUNGININKAS!
J Amerikos prašymą, leisti 

patikrinti su Anglijos vėliava 
plaukiančius laivus, ar jie ne*, 
veža Guatemalai ginklų, Ang
lija atsakė neigiamai. Vokieti
ja priešingai, pareiškė, kad ji' 
sutinkanti ir savo ruožtu įspė
jo vokiečių laivininkystės ben-» 
dreves neprisiimti tos rūšies

Kova prieš

maejįos Centro vedėja p. M. 
Kižytė atsilankė pas JAV At
stovų Rūmų pirmininką Jo- 
seph Martin, Jr. ir pas mažu
mos vadą John McCormack. 
Kovojančios Lietuvos vardu 
Vliko pirmininkas padėkojo 
kiekvienam jų už teikiamą mo
ralinę paramą Lietuvos išlais
vinimo reikalui ir ypžtč už jų 
didelę pagalbą pravedant At
stovų Rūmuose nutarimą ištir-

Amerikoje pagerbtas vienas iš trijy didžiyjy burdpiečiy

Kas tas Robertas Schuma
nas? Pasakyti, kad jis buvo 
Prancūzijos min. pirmininkas 
būtų per maža, nes tokių Pran-

Tvirtinama, kad sukilėliai 
turikariuomenės iki 5,000, vy
riausybė apie 6,000. Sukilėliai 
užėmę kelis miestelius, atkirtę 
geležinkelį, kuris jungia sosti
nę su uosftt, išmetę iš lėktuvų 
ginklų vietos gyventojam. Bet 
slinkdami pirmyn į krašto gi
lumą su kariuomene dar nesu
sitikę. Vyriausybė aiškinanti, 
kad sukilėlius nori įsivilioti į 
krašto gilumą.-

•Dabar Schumanas tik parla
mento narys, bet gyvena sau 
Lotaringijoje, iš kurios yra ki
lęs, per penkias traukinio ke
lionės valandas mažame kuk
liame namely. Gyventi jam pa
deda 73 metų šeimininkė ir so
dininkas. Buvo galvojęs Schu
manas vesti, bet jam rodės, 

.kad sunku tai bus suderinti su 
visuomeniniu darbu. Vis lau
kė, kada iš jo galės atsipalai-' 
duoti Ir atsidėti tik knygom, 
kurias jto myli dž viską daun 
giaa Bet susilaukė ir 68 metų, 
o' visuomeninis veikimas taip 
jo ir nepaleido.

Birželio 17tą d. 11 vai. vals
tybės sekretoriaus padėjėjas 
Europos reikalams Livingston 
Merchant priėmė ‘Vliko pirmi
ninką preL M. Krupavičių, min. 
P. žadeikj, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomojo komiteto 
narius. L šimutį, P. Grigai
tį ir M. Vaidylą, Lietuvių In
formacijos Centro direk. M. 
Kižytę ir ALTo narį inž. A. 
Rudį. Jų "priėmime dalyvavo 
taip pat rytų Europos reikalų 
direktorius Thurston ir Balti
jos valstybių bei Lenkijos sek- 

'£4^6s. viršininkas Wedeler.

Gvatemaloje birželio 18 pra
sidėjo sukilimas prieš proko
munistinę vyriausybę. Sukili
mą pradėjo bombarduodami iš 
iš lėktuvų sostinę ir kitus mies
tus. Tą pat rytą sukilėlių “iš
laisvinimo armija” peržengė 
Guatemalos sieną iš Hondūro 
ir Nicaraguos. Sukilėlių vadas 
pulk. Castilte Armas paskelbė 
per radiją, &ad “per penkias 
dienas jis valgysiąs pietus jau 
sostinėje.” . Gvatemala yra viena iš 

šiauriausių pietų f Amerikos 
valstybių. Vakarų šiaurės pu
sėje jos kaimynas yra Meksi
ka, Rytuose ji prieina prie At
lanto ir Hondūro valstybės, 
rytų pietuose prie Salvadoro 
valstybės ir pietų vakaruose 
prie Ramiojo vandenyno. Plo
tas 40,000 mylių su 3 mil. gy
ventojų, “kurių didžioji dalis y- 
ra indijoniško kilimo ar sumi-

Nauja afera
Senate komisija birželio 28 

pradeda naują aferą tirti—— 
bankų komitetą, kuris vyriau
sybės finansuojamas, statė bu-, 
tus, — vaidinamus apartamentu 
nius namus. Šen. Capehart, 
resp., pareiškė, kad rangovai, 
susitarę su valdžios pareigū
nais, neleistinai pasipelnė 500 
mil. dol. Bus apklausta* apie 
40 rangovų uždarom durim.

ANGLUOS LAIMIKIS 
ŽENEVOJE

Anglijos meisteriui Edenui 
pažadėjo Kinija atsiųsti diplo
matinį atstovą į Londoną pasi
keičiant- su Anglijos atstovu, 
kuris Kinijoje sėdi jau nuo 
1950, nors kinai ir nekreipė į 
jį dėmesio.

tavo siūlymą visą Guatemalos 
klabsimą perduoti Amerikos 
valstybių konferencijai (tai 
sovietų 60 veto). Buvo priim
ta Prancūzijos rezoliucija — 
visiem JT nariam nesikišti į 
Guatemalos vidaus reikalus.

cūzija nuo karo pabaigos ture- fliadja, chaosas turėjo atneš-, 
jp devyniolika. Pasakyti, kad ti valdžią į jų rankas. Du mi
ps buvo užsienių reikalų minis- lijonai darbininkų sustreika- 
teris, jau yra daugiau, nes to- vo. Respublikos Apsauga, kuri 
kių per tą patį laiką turėjo buvo mobilizuota policijai į pa
du — Bidault ir Schumaną, a- galbą, pasirodė stipriai infilt- 
budu MRP. , ruota komunistų ir daug kur

atsisakė prieš komunistus veik
ti. Schumanas išreikalavo iš 
parlamento sau pilnus įgalioji
mus veikti prieš demokratijoj 
priešus. Jis pasiuntė kariuome
nę ir tankus saugoti kasyklų ir 
tų, kurie sutinka dirbti; kas 
jiem'kliudytų, kišo į kalėjimą 
5 metam, 7 komunistų laik
raščius uždarė; kurie mėgino, 
kareivius kurstyti, buvo areš
tuojami. Kieta Schumano ran
ka privedė prie to, kad nutrū
ko socialistų ir komunistų są
junga; darbininkai grįžo į dar
bą, ir komunistų siautėjimas 
buvo pakirstas ir gyvenimas 
sunormalėjo.

Schumanas išsilaikė 8 mėne
sius. Paskui jis buvo nustum
tas į užsienių reikalų ministe- 
rius, kur jis turėjo nieko ne
išmanyti ir dėl to niekam ne
būti pavojingas. Bet užsienių 
reikaluose Schumanas taip pat 
sukūrė Europoje padėtį, kuriai 
ėmė vadovauti Schumanas- 
Adenaperis • de Gasperi. Jie 
buvo trejetas politikų, kurie 
siekė jungtinės Europi*. Scbu- 
manui priktaūso tos politikos 

minkštas finansų ministeris. dalies įvykdymas — ūkinėje. 
Kai tik jis taf» meisteriu pir- srityje (Schumano planas, 

.mininku, komunistai pareika- Montan unija). Toje atmosfe- 
lavo pakelti algas 35%. In- roję išaugo paskui ir europinio

Gvatemala turėjo ztapti Mas
kvai prietilčiu pietą Amerikoje, 
kaip Albanija Europoje, tik jis 
buvo juo pavojingesnis, kad iŠ 
čia yra 800 mylių nuo' Pana
mos kanalo, labai jautraus Ą- 
merikos strategijai. Dėl to A- 
merika negalėjo ramiai žiūrėti, 
kada Maskva iš Čekoslovakijos 
ir Lenkijos pradėjo atvirai ga
benti ginklus į Gvatemalą. 
Amerika savo ruožtu aprūpino 
ginklais Nicaragua ir Hondu-

Schumanas priklauso prie tų 
nedaugelio žmonių, kuriais 
Prancūzijai lig šiol laikosi, nors 
jie ir negarsūs pačioje Pran
cūzijoje, nepopuliarūs ir net 
pribijomi, nes jie ne tokie kaip 
daugelis prancūzų.

Tarp prancūzų, kurie leng
vai jaudinasi, karščiuojasi, pra
byla su gestais ir nudailintais 
retoriškais žodžiais, Schuma
nas nepastebimas, nes jis kal
ba kasdieniškai, labai konkre
čiai ir be jokios iškalbos. Bet 
jis kalba tai, kuo jis tiki. Ir pa
sirodo jis visur tik tokis, kokis 
jis yra, niekur nepozuodamas 
ir nevaidindamas.

Gal jo prancūzai būtų ir ne
pastebėję, jei nebūtų ištikusi 
didelė bėda. Pusantrų metų 
praėujs po karo, streikai, de
monstracijos, skurdas, komu
nistai ir degaulfistai trcrižavo 
parlamentą ir vyriausybę. Val
džią sudaryti atsisakė socialis
tas Blumas, atsisakė liberalas 
—radikalas Reynaiid. Tada 
prisiėmė atsakomybę katalikas 
Schumanas, kuris tebuvo žino
mas, kad jis yra švelnus.

SALIAMONIŠKAS NU
TARIMAS

Guatemalos vyriausybės at
stovas prie JT šeštadienį krei
pėsi į saugumo tarytą, kaltin
damas užpuolimu savo kaimy
nines valstybes Hondurą^r Ni
caragua. Sovietų Sąjunga taip 
pat reikalavo intervencijos, 
kaltindama, kad Amerika su- 
kursčiusi karą. Sekmadienio 
posėdyje Sovietų Sąjunga ve-

Robertas Schumanas buvo 
pakviestas į Jungtines Tautas 
ekspertu Europos ūkiniais rei
kalais. Ta proga jį pagerbė A- 
merikos Harvardo universite
tas, suteikdamas garbės dak
taro laipsnį. Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų S-ga 
jo garbe surengė birželio 16 
priėmimą, kurio metu Schuma
nas padarė pranešimą apie Eu
ropos padėtį. Jis kalbėjo, kad 
didelės reikšmės turėtų glau
dus Europos valstybių bendra
darbiavimas, ir jis turįs vil- 

Mendes yra Prancūzijos žy- ties, kad tai įvyks, 
do drabužių fabrikanto sūnus, 

France. Jam teks kalbėtis tie- priklauso prie radikalų, kurie 
siog su Indokini jos komunis- eina su Daladier ;r nori bet ku
tais. ,. ■ ria kaina sugyventi su Mask-

Penktadienį atvyksta į Wa- va.
shingtoną Churchillis ir Ede- , ________
nas. Bet dabar nebelaukiama HHHMH 
nieko konkretaus iš pasitari
mo, nes Indokinijos klausimu 
pavėlinta tartis.

saugumo bendruomenės idėja, 
politinio bei karinio apsijungi- 
mo planai.

Bet šitiem planam Prancūzi
ja savo vidaus politika pasi
rodė dar nepriaugus, ir ji at
sisakė nuo Schumano. Jo po* 
litikos Prancūzija nedrįsta nei 
atmesti nei vykdyti. Ir tuo 
dabar naudojasi Maskva

Saugumo Taryboje birželio , 
18 Sovietai pareiškė veto prieš . > > 
Thailando siūlymą pasiųsti į 
Indokiniją JT stebėtojų komi
siją. Tai 59 sovietinis veto. Siū- ' ' 
lymas bus perduotas JT pil
naties sesijai, kur veto nėra.

šę su ispanais (dėl to bolševi
kai ir skelbia, kad Amerika 
veikia prieš indi jonus!).

Naujaisiais laikaiš Guatema
los viduje pradėjo judėti dėl 
socialinių priežasčių. Keturioli
ka metų trukusi diktatūra stip
riai rėmė turtinguosius planta
torius, o gyventojų dauguma 
buvo suskurdę. Diktatūra bu
vo nuversta 1944, ir nauja vai-, 
džia, kurią paėmė jaunas kapi
tonas Jacobo Arbenz, 1950 
išrinktas prezidentu, turėjo į- 
vykdyti socialines reformas. 
Visa nelaimė, kad socialinėm . čJL 
reformom pravesti ji pasitikę- 
jo komunistų partija. Nuo čia 
ir prasidėjo jos katastrofa, nes' 
prieš ją sukilo ne tik turtin- 
gieji savininkai, bet ir tų re- | 
formų šalininkai patriotei, an- 
tikomunistai, kurie matė, kad 
komunistai atneša naują, dar ( 
didesnę Maskvos vergiją. Ko- v 
munistam palankaus režimo 
prietei susitelkė -aįsieniuoBe-ir 
sudarė antikomunistinį frontą, 
vadovaujamą pulk. CąstiDo. 
Armas.

ti Baltijos valstybių pavergi
mą.

Šio mėnesio 18 d. 12 vai. 
Vliko pirmininką, du Alto vyk
domojo komiteto narius — P. 
Grigaitį ir M. Vaidylą — ir 
direktorę p. M. Kižytę priėmė 
JAV viceprez. Richard Nixon, 
kuriam buvo pareikšta lietuvių 
vardu padėka už Lietuvos by
los rėmimą.

Iš viceprezidento kabineto 
aukščiau paminėta grupė nu
vyko pasikalbėti pas JAV se
natorių Paul^HL Dougias.

McCarthy armijos apklau
sinėjimai baigti. Abidvi pusės 
palaikė savo kaltininkus vieni 
kitiem. O tie kaltinimai nuo
stabiai siauri: armija kaltino, 
kad McCarthy komisija rei
kalavusi privilegijų kareiviui 
Schine, o McCarthy aiškino, 
kad.armija Sęhine vartojo kaip 
priemonę tolžnesniem armijos 
tyrinėjimam sukliudyti. Da
bar septyni IdcCarthy komisi
jos nariai tąrės paruošti bend
rą pranešimą ir jau tada tar
tis dėl kiekvieno punkto, iki 
galės prieiti sprendimą.

Susitarti nebus lengva, 
jau dabar komisijos nariai de- 

^moJsrątai 
prieš McC

eiK-t i 
reikalaudami

Vliko pirmininkas plačiai iš- ~ • 1 *** X 1 1 • išvalyti komisijos štabą, .tik-
dėstė susijusius su IJetuvos l FHIlCllZlja paSlOdVC MASKVOS mfllORCl riau Cohną ir jo padėjėjus, ir 
laisvinimu reikalus. P. Men- . 1 Kol to nebus padaryta, sustab
dyt prižadėjo juos išstudi- Paryžiuje birželio 17 Pierre lai. Manoma, kad nuo šios sa- tolimesnį komisijos veiki- 
juoti ir spręsti palankiai, šia Mendes - France gavo parla- vaitės pradžios Bidault bus iš- ™ą- _____ '_____ ________ •
proga buvo ^reikšta lietuvių mento pritarimą būti ministe- imtas iš derybų.

PASAULIUI REIKALINGAS, BET PRANCŪZIJAI
s- ius - raaiKaius, ouv. oe gauins- Prancūzijos užsienių politikai

suteiktą ir tebeteikiamą para- tus g. Bidault ar Schumana nuo
mą Lietuvai laisvinti ir kovoti Svarbiausias Mendes oaža- Bidault ar bchum ną nuoovaroiausias Menaes paza- J94O> stovėdamas uz Eu- 
su komunizmu. Pasikalbėjimus (jas — iki liepos 20 laimėti pa- ponos aosiluneima už eurooi- 
tęsėsi apie valandą ir dvide- Tndokiniioie ir baigti eun^Muauoas inuoKimjoje ir Daigo nio saugumo bendruomenę, ku-

; nunuoų. karą Kitaip jis atsistatyn- rfą rėmė ir Amerika, už Indo-
Tą pačią dieną Vliko pirmi- siąs. Kiti politikos klausimai kinijos taiką, bet tik garbingą;

ninkas drauge su Alto vykdo- apeiti tuščiais žodžiais. Mendes Socialistai nors ir balsavo už 
mojo komiteto nariais P. Gri- pažadėjo pats vykti į Ženevą Mendes, bet į vyriausybę nėjo, 
gaičiu ir M. Vaidyla ir Infor- derėtis su Molotovu ir Chu En- nes jiem nepriimtina Mendes ū-

1 ’ ,l— ■ ———————————— programa. Manoma, kad
Mendes gali pabūti tik mene- 

Iš Ženevos ian skirstosi, palikę Indoki- % nudei-
J 9 sti Ženevos derybos.

nijos įvykins komunistų ginklui (Du MRP atstovai savo at-
■sakomybe pirsiemė vietas vy-

®BBevoje delegacijų svarbieji Chu En-lai. Pirmadienį atvyko riausybėje.) 
asmens skirstosi. Išvyko Ame- Prancūzijos naujas min. pirm, 
rikos delegacijos pirmininkas ir užs. reikalų nūn. Mendes- 
BedeU Smith ir daugiau kaip 
du trečdaliai jo delegacijos na
rių. Tai buvo ženklas, kad A- 
merika nepritaria Prancūzijos 
ir ją palaikančios Anglijos po
litikai Ženevoje dėt Indokini
jos. Prancūzja ten nori laimėti 
paliaubas, sutikdama pasidahn- 

’ti Vietnamą su komunistais, o 
Laos ir Cambodia padaryti ne
utraliais.

Išvyko iš Ženevos taip pat 
Edenas, Molotovas ir Kinijos



SPAUDA

dus

18 KUR KILO PASAULY DIDŽIOJI ATOMINE BAIME

ŽINIOS BE POLITIKOS

kaip jo mažasis pirštas.

kilo dėl to, kad. jam prfldausė 
karo metu nuopelnas: organi
zuojant Gffiee et Uto-totor-

ma. Teisinasi taip pat, kad ir 
amt nelemtų straipsnių nuo
monės nėra nri “Vienybės", 
nei Tysliavos, nei Rannito. Tai
gi, laikykite mus išteisintus ir 
katalikybę gerbiančius, žino
ma, - gera.jautai, kad prisipa
žįstamą prie “ydelės”. Taigi, 
Kunigų Vienybei atkreipus dė
mesį į anuos nelemtus 'straips
nius, naudos buvo; kai kas iš 
to pasimokė.

sariogs prognun in history. They did their 
vrad stare for defrase and for victory and 
for scabdizing our economy. Būt they tave 
Jone anochcr peas thing for us.
They have bėra buying for ui, as individ
ais, things we need foc our own security,

----t— »- --*< **w y - y — ą~- - i - - - susipažinti su ufumnaane, Ku
ri turi traktorių. Pasiūlymus 
su traktoriaus foto siųsti ten ir 
ten.”

Labai būdinga, kad panašios 
taktikos daugiaus’a griebiasi 
bolševikinė demagogija. Kas

Nereikia tiktai norėti, kad 
kas išmokytų santūriau ir tei
singiau galvoti dėdę J. Am
braziejų, užkietėjusi savo vi
duramžiškose pažiūrose, kurias 
“Vienybės” paskutiniame pus
lapyje uoliai atpasakoja Dr. 
V. Tercijonas. Čia vėl kalba
ma jau n? apie “dypukus” ku
nigus ir net ne apie Kunigų 
Vienybę, bet kalnai verčiami 
iš viso, lietuviam kunigam k 
katalikybei, skelbiant ją Lietu
vos nelaimų priežastimi. Pa
miršta, kas buvo kalbėta pir
mame puslapyje.

tol laisvę » sargų, kurie tu- 
P«Tabemi jų i Maitoų- ■ 

Tai buvo pasaulinė sensadja. 
Ir rykaus dieną pasipylė ra- 
dt>Ww |fr
JAV. <24 uhnte Maricva sa- 
vo gyventojam nieko nekalbė
jo. ,Bdt po kitų 24 valandų 
Mera Yorfco radijo inforrnacijos 
dėka Maskvbs masėse apie tą 
lig tol nežinomą moterį visi 
žinojo, jei ir nedaug kas kal
bėjo.

BedeO Sųrith, tuometinis A- 
merikos atstovas Maskvoj, sa
ko, kad Kasenkinos nuotykis 
privertęs Maskvą pagalvoti, 
kaip užkirsti kelią Amerikos 
Batafi pakliūti anapus uždan
gos.

1949 m. balandžio męn. at
mosferoje kilo aliarmas: viso-

Last year we bvugbt 22?. o man Bonds tban 
tbt year be fore, settėngti seven-year sales reotrd! 
Ai ytads tnd, thne-fbartbs tf aU auttttnd.^. 
Btnds wtrt štili being beld at mterest by tbar' 
trigmal twners.

bombos numestos ant ffiroshi- 
mos, žmonės buvo pradėję ap
siprasti, nes su mažomis per
traukomis tęsėsi dažni bandy
mai. Apie 50 tokių bombų iš
sprogdinta: 2 Bikini 1946, 3 
Eniwetok (to paties salyno 
srityje) 1948 ir 1 kažkur Rusi
joje; 18 (12 amerikiečių Ne
varioje, 4 Enhvetok taip ame
rikiečių ir 2 rusų Sibire) 1951; 
11 (K) amerikiečių ir 1 anglų 
Australijoje) 1952; 13 (11 a- 
merrkiečių, langių ir 1 rusų) 
1953.

Nors atominė bomba yra 
nuostabiai galinga, bet ją žy
miai pralenkia vandenilio, pa
prastai vadinama H bomba. 
Teoretiškai jos jėgą galima iš
vystyti figi pasakiško ^dydžio, 
tačiau fcrajfraijęąL kaip pareiš- 

energijos

Protingam žmogui yra a5šku, 
ko verti tokie argumentai ir 
tokia sukta polemika. Logiko
je tai vadinama “argumentum 
ad hominem.” Tokio orgumen- 

’to. kaip “Vienybė”, oponentas 
griebiasi tada, kai j:s neturi 
kuo pasiteisinti ar atsikirsti ir 
ima kalbėti ne apie patį reika
lą, o kabinasi į asmeivs ir ieš
ko juose ydų. Lietuvoje apie 
tokius žmones net paprasti 
kaimiečiai sakydavo: “Aš jį 
kalbinu žmogaus balsu, o jis 
man ožiu mekena.”

• On tie nads, ntw tars btugbt by Bonds
9 On tbt bills and m'tbt vaikys t f America, 

urv b^nes
nOn tbt fanus, ntw tįnipmtntftr bttttr cnfs
• In ctUego, sens and dangheers ptting extra 

educatkn
• Andaū etrr America, ntw mdtftndtnt busi- 

tasnttn, tbanks te tbt statt pven by Bonds

Today, we štili own mote U. S. Savings

Į tai neverta nė atsakinėti, 
nęs su nesąmone niekas nesi
ginčija. Tiktai į tvirtinimą, 
kad Lietuves kunigai neturėję 
bėgti nuo bolševikų, kad nuo 
jų rankos virstų--kankiniais, 
galima pažymėti, kad iš Lietu- 

/vos mažiau pagrindo turėjo 
bėgti socialistinės ideologijos 

Kratydamasi savo kaltės, ir vienminčiai, ruošę bolševizmui 
“Vienybė” suka j šoną, nes dvasinius kelius. Reikėjo pa- 
jaučiasi vis dėlto, anot jos, likti ir pabandyti tuos savo 
“ydelę” padariusi. Taip reikia vaikaičius suvaldyti, kad jie 
suprasti S. Tamula:čio straips- žmonių nežudytų. Būtų atlik- 
nį “Nesupratimas ir nesusi- tas' pasaulinės reikšmės dar- 
pratimas”, kur apie tai kalba- bas.

kraštai
Tarp Anglijos diplomatinių 

laimėjimų svarbiausi dabar du: 
kom. Kinija pažadėjo atsiųsti j 
Londoną savo diplomatini at
stovą, kurio Anglija laukia nuo 
1950 metų. 0 Maskva neseniai 
atsiuntė transportą vodkos, 
tikros rusiškį® vodkos, kurios 
nebuvo Maskva eksportavus į 
Angliją nuo pat 1917 i^volju-

yra gyvenęs po bolševikais, ne
kartą patyrė, kaip prisistaty
davo kompartijos pareigūnas ir 
tardavo: “turiu prieš- tave me
džiagos iš praeities”.'. Tokia 
kalba kiekvienam buvo “aiš
ki”: vadinasi, užsičiaupk ir ne
liesk ą?i partijos nei jos išsišo- 
k:mų. Ir dabar sovietinėje 
spaudoje randame daugiausia 
argumentų prieš asmenis su 
grasinimais. Ką bolševikai nori 
likviduoti, čiumpa ne už rei
kalo. o už galvos. Tai papras
čiausia. Argumenta s-prieš as
menis kartais pasiremia ir mū
sų spauda: ima \pbintis j. as
menį, kad suniekintų jo. atsto
vaujamą idėją.

Kai buvo Lietuvoje minima 
25 metų spaudos atgavimo su
kaktas, ta proga prof. St. Šal
kauskis, tas taurus ir geleži- 
čių palinkimą panaudoti spau
dos laisvę tekiems nedoriems 
t kslams, kaip šmeižimams ne
patinkamų sau žmonių ir pa
taikavimas žemiems žmogaus 
instinktams”. Neatrodo, kad ir 
po 25 metų kai kurie mūsų

g
 “Vienybė” birželio 18 kalba 

apie jai paleistą akmenį, bet 
< šį kartą' jau nerašo, kad tą 

“akmenį” paleidusi Kunigų 
Vienybė ar “Darbininkas”, bet 
“poravadinamų dypukų, pa- 

šh togiai įsitaisiusių vienoje lie- 
‘ tuvių parapijos klebonijoje. A- 
-> pie tuos du kunigus vikarus, 

R paleidusius akmenį į Vienybę, 
./J'. šis laikraštis turi įdomios me- 

džiagos-dar iš tremties laikų. 
_• O ką jau kalbėti apie jų avan- 

- tiūras čia Amerikoje.” .
Toks yra J. Tysliavos atsa- 

kymas, sustiprintas dar prane- 
Ls . Šimo, kad skaitytojų skaičius 
| auga. “J tą skaičių įeina ir vie- 

nas Chicagos Draugo adminis- 
f ' tracijos atsiųstas skaitytojas”...

Nekalbėsime čia apie tai, kad 
“Vienybė” buvo pradėjusi la;- 
dyti akmenimis į kryžių ir 
apskritai krikščionims šventus 
dalykus. Dėmesį kreipiame į 
“Vienybės” paaiškinimus su 
grasinimu “turime medžiagos.” 
Tai rodo, kad “Vienybė” nuo 
polemikos esmės, kuri jai ne
maloni, suka į šalį — kabinasi 
tik į asmenis, nors ir nedrįsta 
dar pavardėmis jų suminėti. 
Tikslas yra aiškus: parodyti, ...................................
kad lieka nuošalyje Ir Kunigų laikraščiai, ir laisvoje Amen- 

-Vfenybė, kurią prieš:ta», piktai- toje, būtų nuo to atsisakę. J. e 
puolė, ir vietiniai lietuviai ku- gris.biasi argumentų pnes as- 
nigai, ir apskrita5, katalikai menis, kad nusuktų dėmesį 
kalti tiktai “du dypukai” nuo savo kaltės.

Moterys ir lazda Jungtinės Tanios ir dūmai
Londone keturi moterų klu- Lig šiol Jungtinių Tautų 

bai įteikė parlamentui. reika- saugumo taryboje buvo griež
ia vimą, kad būtų panaikintas tai Uždrausta rūkyti. Rūke- 
17 amžiaus įstatymas, kuris riams išvysčius gricčtą agra- 
lig šicl veikia. įstatymas sako, siją, naujasis gėneraKnis sek- 
kad “vyras . gali savo žmoną retorius Dag Rammarskjold 
mušti, tačiau lazda ne storesne draudimą atšaukė, ir dabar 

suagumo taryboj? visi 11 na
rių ir žurnalistai gali rūkyti i- 
ki plaučių dugno. Visąi prie
šingai yra JT pilnaties susirin
kimuose; ten rūkyti tebedrau- 
džiama. Apeinama, kad ten ir 
be rūkymo visada netrūksta 
dūmų.

DinlMamfiaiKi raMtvtiai 
ir ■KtuinrMCzi

Vienas Škotijos darbininkų 
unijos vadas sugrįžo iš raudo
nosios Kinijos labai pašpikV- 
nęs. Girdi, visame Pskine va
žinėja tik amerikoniški ir ame
rikoniški avtomobHiai, bet jo
kio angliško automobilio. Tai 
kas gi turi su Kinija diplomati
nius santykius: ar mes, ar a- 
merikonai?

Angfija ir konmnistmiai

of deltas a payday oc as much as yoo cm 
spare. Yčo never miss che mooey because 
k’s saved fbr you—befoce you even-get 
yourcheck. And whenenough basaccumu- 
taed, it’s aatocnacically invcsced m a U. S. 
Šerto E Savings Bond, in your name, and 
che Bond is tumed over to you. Tbtn yoor 

.rariogs rerity go to work—eaunmg you an 
•range 3% interese, compounded semian* 

Bonds than erar befoce—tbirfy-stvtn btibian AaaOy, when che Bonds are heM tomaturi» 
tMan vtrtb! . 1 ty! Jcto the Payroll Savings Pta» today!

This is the best anniversary 
our U. S. Savings Bonds ever had

IT TrSMOTMi

Švedijos viename laikraštyj? 
buvo toks meiles politiko skeL- 
bmias: MJawas ūkininkas nori

Nuo 1952 kovo mėn. tokia 
stotis plaukioja prie Graikijos 
krantų. Ji priima siuntas” iš 
Amerikos ir jas toliau perduo
da į rytus trumpom, vidutk 
nėm ir ilgom bangom. Plau
kiojanti stotis pati gamSnasi 
tiek elektros jėgos, kad jbš už
tektų nedideliam miestui. Siun
čiamoji galia yra tris kartus 
stipresnė nei kurios kitos ame
rikines stoties. Anteną laiko 
iškeltą balionas.

Amerikiečių žiniomis, jų 
transliacijos
pasiekia Rusijoje apie 3 mBi- 

jonus klausytojų, „
Čekoslovakijoj? apie 2 mil. 

kitur mažiau. Milžiniškas lėšas 
pateisina viltis, kad soyietų 
išlaidos šiom, oro ban^om su- 
kliudyti esančios dar didesnės.

s Jaš'buvo nukreiptos prieš, 
visas iŠ vakarų transliadjas, 
ar jos būtil B Amerikos, ar M 
Vokietijos, ar VafMn. 

1950 meti* ktiuto-
npųjų stofių pagaaB&aifei pę. 
sės tūkstenfio. Araerikfeaadne-
Jiko skoHngi. toDBįįįį ... ..._____ __..
“smegenynas” £ btotato mteMtiatane kraštuose. Kai 
asmenų. Tarp ją ‘ kuriais * netikėtais manevrafe

medžiagos jtieM-
Sakysim, bombos krovinį 

padidinus 125 kartus, poten
cialas padidės tik 5 kartus. Tas 
reiškinys mokslininkų yra pa
vadintas “mažėjančių efektų 

,dėsniu.”
' Dabar kyla klausimas, ar 
kovo' 1 d. bandydami H bom- 
m4 mokslininkai buvo netiks-' 
liai apskaičiavę? Galėjo ir apsi
rikti, bet greičiausia, kaip išsi
tarė specialistai, - 
atominėj energijoj yra “kaž

kas, ko dar negalima už- 
.. grobti.”

Tolimesnieji mėginimai, re
gis, buvo be ypatingų inci
dentų, tačiau pasaulio sąžinė 
nesiduoda taip pigiai nurami- 

kė buvęs atominės energijos narna. Jei pasitaikė vienas ap- 
komisijos pirm. Gordon Dean, sirinkimas, kas gali garantuoti, 
bombos jėga netfidėja propor- kad jų daugiau nebus?

Praėjusio kovo 1 atominiam 
Bikinio “poligone” turėjo pro
gos įsitikint mokslininkai, kad 
ir jie nėra pajėgūs kontroliuo
ti saVo išrastųjų naujų atomi
nių ginklų.

Tą dieną buvo išsprogdinta 
pirmoji vandenilio bomba spe
cialiai įrengto bokšto viršūnė
je. Tai buvo lyg generalinė re
peticija, po kurios turėjo 
sprogdinti kovo 15 d. kitą, dar 
didesnę. Pirmosios griaunamo
ji galia pranešė visus moksli
ninkų apskaičiavimus ir išgąs
dino juos pačius taip, kad toli
mesnį mėginimą atidėjo ir grie
bėsi peraūrėti ir patikslinti 
visus davimus.

Atominėm bombom matuo
ti įsivedė rfSBpą matą — 
Smegatoną/ kuris yra lygus 
vienam mdijemui tonų stip

riausioje dinamito (TNT)

Bandomoji bomba buvo ap
skaičiuota 10 megatonų stip
rumo, arba 50 kartų galinges
nė už numestąjį ant Hiroshi- 
mos. Tačiau pasirodė, kad ji 
buvo 4 kartus galingesnė, ne
gu mokslininkai manė. Už 175 
mylių Kajalein saloje drebėjo 
namai ir subiro langai. Visi 
rhokslin:nkų .matavimo įran
kiai sugedo, dūmų ir 
duBdų grybas KJekė net Kgi 35 

km. į ankštį,
pramušdamas stratosferą, ir 

radioaktyvinės medžiagos, ap
degino 28 amerikiečius ir* 236 
vietinius, kurie atsargumo su
metimais jau buvo iškraustyti 
į numatytą saugią zoną. Pati 
saldė išnyko su visu bokštu

ir jūroje išmušta pasakiška 
kiaurymė. 23 japonų žvejai, 
kai kas mano buvę kormuiistų 
pasiųsti šn:pai, būdami už 71 
mylios, pavojingai apdegė. Be 
to, kitų 13 laivelių Cvejai, ku
rie buvo nuo tos. vietos net 
600 km. atstume, sakos taip 
pat buvę truputėlį paliesti, o 
japonai, užvalgę jų pagautos, 
žuvies, irgi apsirgę.

žhna siticėlė paniką visame 
pasaulyje, o amerikiečių toli
mesnių bandymų nukėlimas li
gi balandžio antrosios pusės 
dar ją pacfid'no. Ir patys mok
slininkai pradėjo įsitikinti, kad 
su atomu negalima vaikiškai 
žaisti.



Įsikūrus kur prie vandens, 
noris paplaukioti laiveliu, bet 
kartais sunku ji gauti. Jau var
tojanti gumiiųpi koveTai, Dėh 
bar jie tiek ištobulinti, kad

Jis afarirto jauną Mildą, 
Pamylėtą taip antini, 
Kuomet jura dainą tildė 
Ilgesingais vakarais.

V. BriBras Torone baigė 
Meno akademijos tapybos ir 
piešimo klasę ir dalyvavo Aka-

- Sugrįšiu paguosk Mrieię^
Ir kai vktaraakčfo žvaigždynai
Nakties delne virpėję,
NergąiMs bakas, atiMas,
Keistos dabos aidu noskrida, nuskambėjo.
Sujudino vanduo bekraštę trf*

Klajojo, kaip baltas dūmas 
Krantais uolėtais, — 
tetartais rfimaist —-

mas ne tik spaudoje, bet ir 
visuose priėmimuose. Bendro 
je festivalio eisenoje jte daly- pašoko “Noriu miego”.

kur susilaukė dar didesnio pa- 
sisektino. Pats pirmasis kon
certas turėjo ir savo sUrigme- 

pūk>

supakavus užima labai maža 
vietos, galima susigrūsti į kup
rinę. Prie vandens jjs išpučia
mas ir taip gražiai plaukioja- 
ma.

CMr skaudžiau,' kad tuo pačiu mui pakvietė mokytoją J. Kun- 
ketis etaa ir studijttojąs jauni- drotavirių. ■ * 
m W negalime apsk 
eiti be tų visų “špilkų” laidy
mų, ginčų ir kartais grynai 

pasakyti, šmeižtų? Jei dabar to nesupra
sime, kada teišmoksime? “Ko 
tu Bekrovei savo jaunatvėje, 
kaip gi rasi senatvėje?” (Ecc-

Gegužės mėn. pradžioje Ai- vavo su lietuviška vėliava. BC- 
rįfcje, Dubline, įvyko tarptau- nia sukėlė dideles ovacijas. Jie 
tinis šokat festivafis, trukęs 7 šoko keturiuose koncertuose, 
dienas. Festivalį rengė Airių 
Tautinių dokai ir Dainos drau
gija. Ji pakvietė iš Lohdono ir 
lietuvių tautinių šokių gnųję ną, bešokant ‘.‘Ofelj’ 
visai savaitei j DuMiną. Daly- scenos grindų viena lenta, ir įgyvendint 
vavo dar ir estai, taip pat iš vos neatsitiko nelaimė. fimmed

Mokyklą baigusiųjų studen
tų vardu kalbėjo Vytautas A- 
Jeksandravičius ir William E. 
Fogarty.

J. E. vysk. B. J. Flanagan, 
kalbėdamas į baigusius, ragino

liorrių namuose.
IMmne. AustrtBjąje, jau- ™®nešokių ir dainų festivaly .

je Londone atstovavo lietuvius SKAUTŲ STOVYKLA 
ir padainavo ariją iš Toscos o- jAV Atlanto pakraščio skau- 
peros. ' tai šiais metais rengia bendrą

Su. nuoširdžia padėka širdy- Aagfijoje praeitą vasarą bu- vasaros stovyklą, kuri įvyks 
se, kreipiamės mes, Putnamo vo suorganizuota stovykla jau- piymouth, (netofi Bos- 
studentės ir moksleivės ateiti- nimiri. Dabar trijų vaikų moti- tono), rngĮfr 28—-rugsėjo? d.d. 
nžnkės, j snnrik. Izidorių Vasy- na “Europos Lietuvyje” kelia stovyklavimo mokestis visam 
kūną ir muz. Jeronimą Ka- balsą, kodėl tokios stovyklos faikui bus tarp 12 ir 15 dol. 
činską. Jei atsilankiusieji sve- neorganizuojama šiemet, nes Stovyklauti galės skautai, ne 
fiai maloniai atsimena mūsų tik stovyklos palaiko jaunime jaunesni 14 m. New Yorko 
šventę (geg. 30, d.), tai didele lietuvišką dvasią. jr New Jersey skautai-es vyks
dalim gerinamų nmzikų išpti- MMasrimiti, Rto de Janiero j gą stovyklą organizuotai 
dyto koncerto nuopelnas. Mes universiteto studentė, dviračio 
neužmiršime tos garbės, kurią lenktynėse laimėjo pirmąją 
savo koncertu mums, atettinin- vietą.
kiškam jautimui, suteikė šie Vanda V<riMyti> gimusi Bra
dų <fide$ mtsritari. zibjoje, jau kelinti metai yra

Labai dėkojam daiL K. Var- Sao Paulo “Radto Tupy” sto- 
nefitri, kurio projektas plėve- ties pranešėja.
suos iš metų j metus Putnamo ' Vanda Valtušytė

-Mudenfią atettfamddų vSiavo- baigė gimnaziją ir įstojo i uni- 
je. Ačiū sės. M. Aiųmtinai, su versitetą. Vincas Standžia taip 
kurios nuottrd&a pagal* dafl. pat šiemet baigė Hmnaziją ir 

varnėno'projektą pajegem studijuoja muaQ.

Dabar vaši pavojai pašalinti, būsi pasidėjęs. Padaryta ir gu- kiekvienam duodamas pabu- 
Švedai išrado patogią guminę, minė indauja, kur sutelpa vi- 2edą į. paaugdamas
oro pripučiamų palapinę, Leng- w lė^t« t lėkštelės, poliai r Q Jq 
vutė ji, supakavus net mer- ir šakutes. Nardymui patobu- _ .... -
gaitė gali nešti, automobilyje linta ma&ė, kuri leidžia ilgai ? suteikė palaiminimą su švc. 
užima maža vietos. Patogu to- išbūti po vandeniu. Sakramentu. 4.
kią nusigabenti net į kalnus. ..... ..  ..... .■..................  _
Pastatoma per keturias minu- 
tęs, — reikia tik oro pripūsti.
Guma išklotas visas vkhą, an- ■ ' I
ga prasiskleidžia kaip paltas, , I
užtraukiama “ziperiu”. Tada I _ y I
nei uodas nepris'muš. Kad fl \ 
stovyklautojai, patogiai jsiren- B I
gę, neužtrokštų, yra stoge vė- B I
dinimo langelis su tinkleliu, B 
kuris sulaiko visus vabzdžius. B 
NeSverčia jos nei vėjas, neš1 r |l
guma lengvai lankstosi, ir vė- B 
jas nuslysta. -

Jfe rifaairio savo Inetą* 
Savo ąMrtinHm tintos 
Ir 1-lteMnųadgMą 
IšsttbaojMte laivas.

rai.
Marianapoiyje rugpiūoo 14- 

29 cLd. įvyks stovykla rytinių 
valstybių moksleiviams ateiti
ninkams.-

Akrone, Ohio, netoli Cleve- 
lando, rugpjūčio 27 — rugsėjo 
3 d.d. stovyklaus Clevelando 
-ir kitų artimesnių vietovių 
moksleiviai at-kai. Stovykla į- 
vyksta kristoferiečių stovykla
vietėje, kur visi pastatai labai 
gražiai įrengti.

Kanadoje, netoli Dunville 
miestelio, prie Erie ežero rug- 
piūčio 21 — 30 d. stovyklaus 
Kanados ateitininkai mokslei
viai ir studentai.

■ — O pas mus, betuvius stu
dentus, ar tolerancija pflnai suh

’ prantama bei vertinama.
Gaila, bet tenka 

jog nevisuomet išlaikoma ta 
riba, tas santūrumas, kuriuo 
turėtų pasižymėtu kiekvienas 
intdigentas.* Aišku, daug kas les, 25,5) 
man prieštdraus, bet teisybė, 
nors ir užrištomis akimis, ran
da kelią į žmonių širdis. *

Dažnai teisinamės, jog taip 
daro vyresnieji. Tiesa, kad vy
resnieji turi būti pavyzdžiu jau
nimui, bet kaip kiekvienas 
žmogus, taip ir suaugę gali 
klysti. Gi sekti klaidas nepro
tinga. 
~ Studentams dažnai trūksta 
išmintingo santūrumo ne tik 
susirinkimuose, suvažiavimuo
se, pokalbiuose, bet ir jų spau
doje, kur randi, iškreiptus fak
tus, nevykusias kritikas, ne
teisingus smerkimus. Žinoma, 
smerkti ir niekinti sugeba 
kiekvienas, bet pozityviai kri
tikuoti moka nedaugelis. Stu
dentas turėtų kaip tik pozity
vaus darbo daiąpau pasimoky
ti, o ne neigiamos kritikos. At
minkime visuomet ir visur, kad 
“spauda nėra virtuvė, kurioje 
guli krūvos neplautų indų, ar
ba smuklė, kuriai keiksmai au
sies nerėžia. Nepateisinama,

ros stovyklos
Artėjant vasarai, jau supla

nuotos ir paskelbtos ateitinin
kų stovyklos, kurios stengsis 
sutraukti kuo daugiau jauni
mo. šalia pramogų visur nu
matyta plati lituanistinė ir i- 
deologinio auklėjimo progra
ma, įvairūs pasirodymai, vaka-

kiais ir skaiflkūs, visai ne-, 
kreipdsunt dBterio į kokybę. 
Marianapolio'taokyfcla nepasi- 
Symi dMefiu dka&umi moki- 
jtyų/ tąAtau jįl yra * ĮrataWriška 
mokykla ir rūpinasi katalikiš
ku savo mokinių auklėjimu.

B 16 baigusiųjų aukšt. Ma- 
rianapailo mękyk^. buvo du 
lietuviai tremtiniai — Vytautas 
AlriEsandraviČhis ir Jurgis Pra
puolenis. ' X

Vytautas Aleksandravičius 
Marianapolio mokykloje išbuvo 
dvejus metus ir ją baigė ant
ruoju mokiniu. Jis ypač pasi
žymėjo gamtos ir technikos 
dalykuose ir laimėjo mokslo 
garbės medsdį. Tad ateityje jis 
taip pat mano studijuoti tech
niką. Mokykloj jis buvo darbš
tus, tvarkingas ir malonus. Vy
tautas gyvena Brooklyne, N. 
Y. Jo tėvelis dirba stalių dirb
tuvėje, o sesutė Danutė lanko 
šv. Juozapo kolegiją Ohio vals
tybėje.

Jurgis Prapuolenis Maria
napolio mokykloje mokėsi tns 
metus ir baigė “scientific-” 
kursą. Mokyklose bebūdamas 
jis pasižymėjo ramaus ir ma
lonaus būdo savybėmis, buvo 
darbštus ir tvarkingas. Be to, 
geras dainininkas, turi gražų 
balsą, dažnai padainuodavo 
solo, net ir šio akto metu gra
žiai padainavo vieną ariją. Iš 
viso Jurgis yra meniškų polin
kių žmogus, -? tačiau apleisda
mas mokyklą, dar jis nebuvo 
nusistatęs, ką darys toliau Jo 
gyvenamoji yieta yra Cicero, 
Hl. Vienas Jurgio brolis, sesu
te ir motina dirba dirbtuvėse, o

Malonu išsikelti į gamtą ir 
stovyklauti, praleisti naktis 

jri kas, plačiai varinas palei- kalnuose ar miško tankmėje, 
telSni faktus BkSpo, kto pajunUgiHų tylųar nuosta- 

plūstasi ir šaiposi! — ir vis ii- bų vėjo alsavamą. Da šiol daug -
t^atūros, kultūros ir patriotiz- rūpesčio sudarė palapinė. Kol Stovykla™®
mo vardu” (K.* Ostrauskas). brezentus nusigabeni, kol su- taip pat pagaminta visa eile

Savaime aišku kad visi ne- maišioji ir pastatai, užima daug reikmenų. Non baltinius issi- 
gadim būti vietos minties, vie- 1®^°- Vis tiek lieka plyšys, ir plauti, išpakuoji vonią , jai- mažesni broliukai pradėjo
nų įsitikinimų ar stekimų. naktį koks šliužas, išsiilgęs P^ro n-tun gausią in- aakšfegjes mokyklas.
Daugeliu atvejų skiriasi ir pa- žmogaus draugystės, gali į- dą. Padarytas ir ‘šaldytuvas .
saulėžiūros. Bet ar dėl to kad Šliaužti ir prie šono prisiglaus- ' Nedaug jis teapsaugo nuo šilu- Mokyklos ĮHincipalui T. Jo- Sale^eSų glaMtt^eje, Bali- irimas, lankąs lituanistinius denrijos surengtose metinėse 

’____ ti. Kartais ir vėjas rūstauda- mos, bet prie maisto joks vabz- nta Petrauskis MIC pristačius, Castelnuovo Don Bošco, kursus, išleido rotatorium parodose.
mas paguldo palapinę ant šono, delis neįlys. Jis pakabinamas J. E. vysk. fe. J. Flanagan į- šiemet mokės 41 mokinys. (Iš spausefintą “Jaunimo kvieslį.” v. K BaeevičtttS - Mafi- 

Ateitininiky vasa- Didelės būtys pro apačią pri- medyje tarp šakų. Pratraukęs teikė mokyklos absolventams Vokietijos 22, Anglijos — 16, Vektetijaje Semet baigę Va- nnnnMraF tyrigė Winnipege
varo vandens. ‘ziperį” rasi lentynas ir tai, ką diplomus ir garbės dovanas, Amerftos — 3). Veikė tik že- sario 16 gimn. trys abiturien- Manitobos universitete farma-

mostos klasės, šafia mokyklos tai įstojo i Bonnos uiriversite- fokiritetą airtrū kartu, 
mokiniai buvo mokomi spaus- tą. D. Dikštaitis studijuoja Lietuvoje Ttios pačius mokslus 
tuvnrinko amato, šiemet gim- miškininkystę, P. Kazirskis ir baigė 1935 m.
nazija padidinama, mokinių L. Venclovas — triotogiją. Tuo j Mtaltte Tbrorito toriver- 
laukiama apie 70. būdu dabar Vokietijos univer- U&alauro

AMMėje, Australijoje, 6 sitetuose pripažįstanti Vasario laipsrriu
lietuviai studijuoja inžineriją ir gimn. baigimo diplomai. Oiaolytč, Mentrealyje
architekturą- * ' baigianti aukštesniąją mokyk-

Crtmtiatta, Australijoje, lą, kaip geriausia mokinė, ga-
vefloa savaitgalio mokykla, ) Ispara*’ vo mokyklos karalienės titulą
ktnfą lanko ajrie 30 vaikų. Mo- 651 jr dalyvavo specialiame visų
kykla veikia privačiuose Pau- >SI^L2a*hrr1l>nlff tarotauti- auk8tesn»ifa karalie-

tarpra nių pobūvyje.



TRYS NAUJI LIETUVIŲ PRANCIŠKONU KUNIGAI

Kaina $2.00

Gaunama

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

daHM «avn štymai
Moteris, kai etaa i visuome

nę, 'turi būti aukštųjų idealų, 
moralės ir n*eilės nešėja, anrf

Baimė yra baisi žmonių liga, 
sunkiai gydoma, kaip vėžys. 
Ne, ji tyko mūsų kaip katė pe
lės tamsiose pakampėse. Katės 
žino, kad pelės į šviesą neina. 
Ir baimė selina į žmogaus dva
sios tamsias pakampes, kurių 
nenušviečia pasitikėjimas savi
mi ir kitais, kurių nenuskaid
rina ryžtas drąsiai žiūrėti į 
ateitį ir kovoti su gyvenimo 
sunkumais. (b. d. i

Miestų gatvėse, plačiuose ke
liuose, laukuose ir mūsų na
muose kažkas vaikšto, ko męs 
bijome. Rodos, štai jau -eiria 
per kiemą, praslenka pro lan
gą, paliečia durų rankeną.. 
Šiurpas nueina per kūną, šir
dis ima smarkiau plakti, dau
žytis. Paskui kiek apsiraminą*- 
me įsiklausę. Ne, dar neatėjo! 
Šį kartą dar neatėjo... Va
landėlei prasibiaivome, net nu
sijuokiame, kad taip baugino- 
mės to nežinomojo. Tačiau ne
ilgam. Tamsios mintys vėl už
gula ir kankina. Gali jis ateiti 
rytoj, poryt, kiekvieną minu-

VYSKIPO MOTffiJAUS 
VALANČIAUS BIOGRAFI

JOS BRUOŽAI

• Bankstowne, Australijoje.
Liet Bendruomenė nusipirko , ■ < 
sklypu lietuvių namams staty- ^į

apie 5500-3000 lietuvių, -ta-;' 
frau jie nėparodo didelio uohife, 
aąo, įsigydami namų akcijų, 
iš jų susidarytų apie 2000 svaš^ 
rų. Jei* visi prisidėtų,- tai būtų, 
lengva sukelti 8000 svarų, o su ’ 
tokia suma jau greitai įsigytų 
lietuviškus namus, kur sužydė- ' 
tų lietuvių kultūrinis gyyeni-, 
ųjas. Norėdamas pagreitinti na
mų įsigijimą, specialuš komite
tas kreipėsi į. Sydnėjaus betų- : 
vius,. ragindamas prisidėti au
komis prie jų darbų. .

100 p. Kaina $1.00

• Juozas Vardauskas, jūri- 
ninkas, atvykęs Amerikon tuoj 
po karo, ‘gavo didžiųjų ežeru 
šturmano laipsnį, dabar plaw- 
kioja “Brasil” laivu.

1948 m. Filosofiją studijavo 
St. Antfjony’s seminarijoje 
Catskill, N. Y., o teologiją — 
Wappingers Fallš, N. Y.

nežmotettsifc, kuris mus perse-, 
kmja dieną iPdienes,* kaitina 
kraują, varo, kartais iš proto? 
Kas jis» kuris nuolat slankioja 
apie mus, dieną persekioja 
darbe, vakar? jsirango į lovą 
ir akių sumerkti neleidžia? 
pašokame vidurnaktį iš, bai
saus sapno, pakylame su ap
sunkusia. galva ir. nerimu. Kas

tarnavo JAV kariuomenėje ir 
buvo Pacifiko fronte. Paju
tęs pąšaukimą į misionierius, 
1947 m. įstojo į pranciškonų 
vienuolyną. Filosofijos studijas 
baigė Duns Scotus kolegijoje, 
Detroįte, o teologiją pranciš
konų seminarijoje Wappingers 
Falls, N. Y.

Tema labai aktuali: šių lai
kų moteris, ypatingai šiame 
krašte, jfidesnę dalį laiko pra
leidžia už savo šeimos. Yra 
moterų, kurios talkininkauja 

šeimos galvai uždirbti šeimai 
duoną. Bet nemaža ir tokių 
moterų, kurios ne reikalo ver
čiamos palieka namus, o tik 
norėdamos būti modernios, 
metasi į sportą, įvairius klubus, 
arba kitokiu būdu ieško “good 
tune” už savo šeimos ribų

Kun. J. Steponaitis, kalbėda
mas apie

vriko religinį auklėjimą 
šeimoje,

nurodė, kad pirmoji ir pa
grindinė moters pareiga yra 
''būti gera motina. Neužtenka 
duoti pasauliui naują gyvybę, 
bet reikia augantį kūdikį taip 
išauklėti, kad jis būtų geras 
Bažnyčios ir visuomenės narys. 
Motina turi ir gali to pasiekti, 
savo ir visos šeimos gyvenimo 
pavyzdžiu. Kūdikis atidžiai se
ka ir pamėgdžioja, tarsi,- ma
žas bezdžioniukas.

h 1 Vaikučiams p&rahia
Vokietijoje vargstančių vai- 

kiečių vasaros stovyklos freika- • 
lui šv. Pranciškaus parapijos 
Balte Skyrius per Balfo Cent- 

E rą pasiuntė $32. Tą Šurną su-
■ aukojo ši? asmens: po $5—kun.
■ V. Paulauskas Markevičius, 
Hr I. Skersieųė, J. Skersys :r A.
■ Šimkus; po $2 — Fr. Puidokie-
■ nė ir J- Valiukonis; po $1 —K.

V., I. Kutavičienė ir E. Rau- 
«o lUŠienė * ! V.

Pnbnltijo tuntų deporta
cijos paminėtos birželio 12. 
Minėjimui vadovavo estai. Iš 
lietuvių dainavo solistė F. Kor- 
sak ir šv. Kazimiero par. cho- stropų darbą jums-pakeliamas 
ras, ved. Br. Budriuno. atlyginimas. Sveikinkite

VARGONININKAS re£sfin- 
gas vienai lietuviškai parapi- * 
jai. Kreiptis į Darbininko re- 
dakciją. f /

* 4. Moteris turi stoti į orga-: 
nizacijas, nes ji ten mokosi. 
Ten šviesi moteris bus naudin
ga Dievui ir Tėvynei.

Konferenciją paįvairino 
meninė programos dalis, 

sveikinimai, -diskusijos ir ar
batėlė. -

Konferenciją vertinant, r?i-. 
kia pasakyti, kad jos progra
ma buvo' aktuali, kalbėtojai 
puikūs. Mrs. A. Kadis, Hart
fordo ALKM S-gos 17 kuopos 
pirmininkė ir Mrs. C. Servo, 
konferencijos rengimo komisi
jos pirmininkė, ne tik gerai su
organizavo konferenciją, bet ir' 
sudarė jaukią atmosferą. Vis
kas vyko sklandžiai, gražiai ir 
jaukiai. Nieko netruko, tik 
dalyvių skaičius, ypatingai iš 
Hartfordo, galėjo būti žymiai 
didesnis. Gaila, kad nevisos 
moterys pasinaudojo konferen
cijos mintimis. Tokios progos 
yra retos. Korespondentė

žmoną.- Ji, rodos, sirguliuoja...
Povilas tą; dieną grįžo namo, 

patenkintas. Smagiai praėjo ir 
žvejonė, bet joje sutiko pažįs
tamų, atleistų iš darbo.''Dar
bai mažėjo, ir Povilas vėl ėmė 
krimsti būgštavimas. Iš darbo 
jis grįždavo paniuręs ir susi- 

, mąstęs.
— Kas’ tau yra, Povilai ? — 

pasiteiravo žmona.
— Prastai, viskas eiiia pras

tyn, viskas rodo, kad grįžta 
1929 metai...

— Kokie mėtai? — prisi
spyrus klausė žmona. — Mu
du tada dar nebuvome gimę. 
Aš nieko nežinau.

<- — Ir prastai, kad nieko ne
žinai, kad nenujauti, jog atei

na vėl depresija. Ką mes dary
sime? Tu sergi, vaikai maži...

— Povilai, — ramino jį žmo
na daug tvirtesnės dvasios, — 
kas ateina, mes nežinome. Ne
gi pražūsime? Reikia turėti pa
sitikėjimo savimi ir tikėjimo 
Dievu. Ligi šiol Jis mus laikė...

Povilas j tai nieko neatsakė 
— žmona jo neįtikino. Jis bu
vo vienas iš tų, ir dar jaunų, 
kurie kremtasi dėl ateities, 

, kremtasi iš baimės.

SHENANDOAH, PA.
Gegužės 30 šv. Jurgio liet. 

parapija~suruošė Marijos metų 
procesiją į Apreiškimo (airių) 
bažnyčią. Procesija pasisekė la
bai gerai; dalyvavo daug žmo
nių. Vadovavo kun. J. Lukšys, 
asistuojant kleb. J. Karaliui ir 
ktm. St. Railai. Marijos litani
ją ir lietuviškas giesmes giedo
jo pakaitomis parapijos cho
ras ir mokyklos vaikučiai.

Brželio 4 palaidota Pranciš
ka Ropienė Gudelienė, pri
klausiusi visai eilei katalikiškų 
organizacijų, ji taip pat buvo 
neseniai suorganizuoto parapi
jos choro narė. Jos asmenyje 
organizacijos, o ypač moterų 
choras neteko uolios darbuoto
jos ir giesmininkės.

Birželio 13 seselių kazimie- 
riečių vedama'parapijos Tho- 
kykla baigė mokslo metus; Mo
kyklą baigė 38 mokiniai.

Birželio 13 d. pamoksle kun. 
St Raila (riminė lietuvių de
portacijas į Sibirą. Vietos dien
raštis Evening Herald tų liūd
nų sukaktuvių proga iškėlė ko
munizmo žiaurumus Lietuvoje, 

. ♦ * P. M.

—Aš džiaugiuos, — atsakė 
užvaizdą. — Beje, turiu pra
nešti, kad nuo pirmadienio už

Kun. Paskalis Sabas ganė
1924 m. Philadelphijoje. Pra
džios mokyklą baigė šv. Jurgio 
lietuvių parapijoje, o gimnazi
ją — Marianapolio akademijo
je Thompson. Conn. I lietuvįų

Kun. Bonaventūra Tamofiū- pranciškonų vienuolyną' įstojo 
nas gim. 1927 m. Amsterdame, -
N. Y. Ten baigė šv. Kazimiero

Prel J Balkonas apie liet Bendruomenę
I lietuvių pranciškonų vienuo
lyną įstojo 1945 m. Filosofiją 
baigė Duns Scotus kolegijoje 
Detroite. Teologijos mokslus 
ėjo Mt. Alvemia seminarijoje 
Wapping?rs Falls, N. Y.

Jau minta? spaudos ava
rinio 50 metų sukakti

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

Jo gyvenimĮ ir veiklą! ? 
rasite . -

VACLOVO BIRŽIŠKOS. S 
KNYGOJE U

p. A. Skrupskdienėg. Moteris, dorovinėj' taip
dirbdama rimtose organizaci- srityje.
jose, kurios dažnai kovoja 
prieš demoralizuojančius ffl- 
mus, blogas knygai lafcraš- j.'vSmaene aga
aus, nedorus papročius, gen- aukštos jnoraBs su-
na savo gyvenamą aplinką. Gė- pratįįą
ns, kuri ji ineža j msuomenę, į įką
tarsi užmokestis, grįžta jos , . “i8?
pačios šeimos naudai. Seimą a*1*“®“ tOTĮ.^
yra mažas tos visuomenės na- * ”TO, k™™1*-.
ralis. Moralai sveikoje vi- ^-^ndama n su mokslo, me-

-. . no h* muzikas kuriniaissuomeneje yra mažiau pavojų 
ir jos pačios šeimai.

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos pirmininkė 
Mrs. J. Mack kvietė visas mo
teris ~į šią organizaciją, tikrai 
viliojančiu -—v' • -i

‘^amžinos jaunystės 
receptu.”

Anot jos, moteris, kuri gy
venime turi tikslą, kuri nuolat 
ko nors siekia, kovoja, domi
si viskuo gyvenime ir nuolat 
stengiasi ką nors nauja iš
mokti, niekados nepasens. Nie
kas net jos. metų neskaičiuos. 
Atrodo, kad Mrs. Mack reko
menduotas receptas yra daug 
daugiau patikimas, kaip visi 
kremai, kurie xžada iš 40 metų 
moters per tris dienas padaryti 
aštuoniolikinę. Gyvenimo pa- 
vyzdžiia rodo, kad tiek pasau- 
Inio garso dėl savo darbų su
laukę vyrai, kurie nętiek rūpi
nasi išlaikyti jaunystę, tiek 
žymiosios moterys, iš tiesų il-

Užsakymus siųsti

DARBININKAS 
68$ 1h—bukli Avė. 
Broeklyn 21/N.Y.

• Lietuvoje birželio 30 d. 
bus pilnas saules užtemimas. 
Geriausiai jis bus matomas 
Suvalkijoje. Šio reto įvykio ste
bėti į Seinus susirenka kaimy
ninių “broliškų respublikų” at
stovai. Laisvųjų kraštų astro
nomai saulės užtemimo stebėti 
vyksta į Švediją,- kur bus ma
toma, * kaip mėnulis uždengia 
saulės didžiąją dalį. .

• Naujas žemėlapis. P. Mat- 
nieks kartografinis Institutas 
Belgijoje išleido naują, didelį 
keturių spalvų Baltijos kraštų 
žemėlapį. Lietuva žemėlapyje 
Užima centrinę vietą. Visi..viė- 
tovardžiai parašyti taisyklinga 
kalba. Valstybių sienos parody
tos tokios, kokios jos buvo iki 
1939 metų, o kšek tas liečia 
Lietuvą — yra pažymėta 1921 
metų sutarties su Rusija siena 
ir sienos pakeitimai iki šios die
nos. Rytprūsiuos? vietovar
džiai surašyti vokiškai ir lie
tuviškai. Vilniaus krašte 
lietuviškai.

• Belgijoje mirė lietuvaitė 
seselė Marija Agnietė. Gimus 
1903 m. Rimgailiuose, 1932 m. 
atvyko Olandijon ir įstojo į 
vienuolyną. Paskutiniu laiku 
gyveno Limburge.

Lietuvių pranciškonų šeima 
padidėjo trim naujais kunigais. 
Visi jie gimę ir augę Ameri
koje. Pajutę kunigo pašauki
mą, nenuėjo į bendras semi
narijas, bet įstojo į lietuvių 
pranciškonų vienuolyną, tuo 
paliudydami ne tik tęvų, bet 
ir savo prisirišimą prie lietuvių 
tautos. Birželio 20 d. Wappin- 
gers Falls, N. Y. pranciškonų 
seminarijos bažnyčioje visi

Kas atsitinka su vaikais, kai 
motina neturi jiems laiko, 
dar ryškiau nurodė Mrs. G.

Kaneb, išaugusi pati 'šiame 
krašte, praktiškai pažįsta pavo
jus, kurie laukia vaiko, kai jis 
pasilieka be nuolatinės motinos 
priežiūros. Vaikas atsiduria 
gatvėje, kur randa % blogus 
draugus, mato netinkamus pa
vyzdžius, skaito demoralizuo-. 
jaučius komikus ar knygas, 

. žiūri netinkamų filmų ar TV 
programų. Minėti dalykai yra 
tikra nusikaltimų mokykla, ku
ri išleidžia didelius būrius jau
nų nusikaltėlių.

Jei motina daugiąu laiko 
skirtų savo mažiesiems, ji 
galėtų lengvai panaudoti ko
mikus, knygas, filmas, radiją 
ar TV, kaip gerą auklėjimo 
priemonę sayo vaikams. Nevisi 
komikai, knygos, filmai ir TV 
programos yra blcgi. Daug yra“ 
gerų. Reikia tik rūpestingos 
atrankos. Tą turėtų padaryti 
kaip tik motina. Tada tėvanis 
nereikėtų skųstis, savo suau
gusiais vaikais, kad jie nemėg
sta gsrų žurnalų, rimtų knygų, 
filmų, simfoninių koncertų^ 
nelanko muziejų, nesidomi me
nu. Suaugę mėgsta, ką mėgti 
bus juos išmokiusi jų motina, 
kai jie dar buvo maži vaikai. 

. . . ' ■ '■ 
Ar turėtų moteris pasitraukti 
b gjTenimo ir užsidaryti savo 

šeimoje?
Visai ne. Ji privalo eiti į vi

suomeninį darbą, nešdama to-

Parengė
PREL. F. BASKUS 

413 pust

Marianapoiy, Conn., liepos 4 
d. bus didelis tradicinis atkin
kąs, kuris kasmet sutraukia 
tūkstančius žmonių. šiemet 
bus dvidešimtasis piknikas iš 
eilės. Pikniko valdyba smarkiai 
ruošiasi ir rengia ta pro^k 
gražią programą su visokiais 
priedais. 2

Jis yra nanatomas. Jis ne- 
vaikštinė^t kaip žs^ogus nei 
mieste, ’ueū kelyjfe, \įei mūsų 
namuose. Bet jis yra visur, 
kur tik yra žmogus. Jis yra 
mumyse pačiuose įsirengęs — 
tas# didyriš nerimas, išgąstis, 
baimė, kad kas bloga mums 
neatsitiktų, kad tamsi ateitis 
neužguitų ir nesutraiškytų. 
Mes bijota patys savęs kiekvie
name žingsnyje. Ar tai tiesa?

Baime turi dideles mus gąs
dinančias akis. Jos sekioja mus 

Visu trijų primicijos bus jų kiekvienam^ žingsnyje, sekio- 
parapijų bažnyčiose, kur jų ja Sjpač tą, kuris nuolat baimi- 
laukia parapijiečiai, pažįstami, nasi įsivaizduodamas, kad jam 
giminės, geradariai. Kun. B. ‘»rt kas blogo atsitikti.
Tamoliūno tėvai jau mirę, kun. ~ ^"^k, Povilai, - krei- 
G. Baltrušaičio motina >r vienas darbininkas j kitą, 
gyva, o kun. P. Sabo abu tė- — *avęs darbo užvaizdą jau 
vai tebegyvena. Mniai ieško- Bosas> supranti?

— O ko jis iš manęs nori?- 
— Nežinau. Be reikalo ne

ieško ...
Povilas padėjo darbo įran

kius taip, tartum jų daugiau 
nebeteks paimti. Jo širdis ėmė 
smarkiai plakti: jis jautė ją vi
same savo kūne.

— Kam jis manęs ieško? 
Greičiausia atleis iš darbo. Ką 
aš' tada darysiu? Žmona jau 
kelinta savaitė serga, du maži 
vaikai, nemokėte® maisto są
skaitos krautuvėje... Liktų 
tik mašina trenkti į medį.

Povilas visas drebėdamas, 
pravėrė užvaizdas duris. Ne
aukšto stogo storulis žmogus 
sėdėjo už apkrauto popieriais 
stalo. Jis ir nepastebėjo, kaip 
prieš 'jį atsirado ieškomas 
žmogus.

— Manęs ieškojote, — pra
tarė nedrąsiai, — ar aš...

— A! Tiip! Žiūrėk, Povilai, 
— kreipėsi šypsodamasis ir 
kildamas nuo kėdės, — girdė
jau, kad su draugais šeštadie
nį ruošiesi žuvauti. Aš dar ne
su juroje žuvavęs. Ar nepri- 
imtute ir manęs kartu?,

Povilas pakėlė galvą. Ne, sa
kytumei, jis ištraukė ją iš po 

“Kryžiai” jau baigiami spaus- sunkaus akmens, kurį pats sau 
dinti. buvo užsivertęs nepagrįsta bai-

Po primicijų visa trys su 
nauja energija įsa jungs į 
pranciškonų plačią veiklą lietu
vių tarpe. Z.

kartu įšventinti į kunigus. J- 
švent’no Afrikos misijų vysku
pas Blairiejus Kūra, OFM.

Amerikos Lietuvių Bendruc- 
menės Laikinojo Komiteto pir
mininkas prel. > J. Balkūnas 

passako birželio “Lietuvių _ y. Bfeiajns paruošė ang- mc- r
Dienų numeryje, kuriame lietuviškas legendas. ~ ®noma, labai malonu, —

k™ ____- -- duodamas su'juo pasikalbėji- Knyga SBaU9dinama. atsirišo Povilo žodžiai, — mes
Kun. GanrteMs Banracann Tame pačiame numeryje _ kaip tik turime dvi vietas lais-

gimė 1924 m. Scranton, Pa. dar ra§O; M Brakas 
Bai^iiet.Mų šy.Jųcgai’ci^- p,. V. Raulmaitis. Dr. P. Dauž- 
rapijos mokyklą su lietuvių ...
kalba ir to miesto gimnaziją, vardis* M. Katiliškis. Kata M. 
lankė Scrantogp universitetą. Vaitkus, ir k. Telpa 50 nuot- 
Antfojo pasaulinio karo metu raukų iš lietuvių gyvenimo.
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šioje radijo programoje skelbtis. 1 reiokitės adreso

mintoną. pasagą, televiziją ir kitus.

Užsirezervuoti vietą iš anksto.

TORRINGTON 9655

Arba rašydami

tautinį sąrašą yra įtraukta ir 
lietuviškoji “Ateitis” su pilna 
bibliografine metrika.

Pasinaudok ramioms ir sveikoms atostogoms

Sekmadieniais parūpinsim nuvežimą j bažnyčią. Sa
vaite prasideda nuo šeštadienio iki šeštacb?nio popiet.

, $9 ir lūtfiė- 
Ohta \Ten 

cu&. ruošimo

Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 
JaV ir Kanados lituanistinių mokyklų programą 

VbfeBs ir Kastracijos da«. T. Valiam.
Bostono lietuvių mokytojų leidinys

tuofisau^atFg^ą Sėtuvių var- 
dą vąldžios akįrae<, Jfe yra 
saugai apdraudė visus įsipa
reigojimus* saviems nariams ir 
gražų perviršį išauginęs. Jam 
svarbu, kad savi draustus! peš 
savus, Iša t ati k paš kataMuis. 
Iš kitos pusės^ mūsų visuome
nei rūpi,kad Susivienijimas

masš.m. birželio 28-30 ir .Šė
pos. 1 d. Seimo programa 
įdomi, aktuali. Ta proga 
želio 27 d. Justice Park,’ 
rengiama dainų šventė.

Ar skaitai kultūros 
•AIDUS*

^nutarta-. skelta. Atrenka 
praneštoms, ta*-, stipriausia* 

rija yra 
Romos - K

Kylanti žvaigždė
Malonu pranešti, kad jaunu

tė Lilija Miskevičiūtė, kuri gra
žiai reiškiasi dainos srityje 
stipriu kontralto balsu, debiu
tuos 18 spalio išgarsėjusiame 
Worcėster Music Fęstival, ku
ris atidaro savo 95-tą sezoną 
nuo 18 iki 23 spalio. Jaunos 
dainininkės malonus balsas ir 
patraukli asmenybė lemia jai 
gražią ateitį.

Kiti du jaunuoliai, kurie į 
save kreipia dėmesį, tai Jonas 
Dagesis ir Petras V. Antanavi
čius .kurie vis labiau reiškiasi 
tapyboj. Pastarasis ypač pasi
žymėjo, laimėdamas pirmenybę 
trijuose tapybos skyriuose šv. 
Kryžiaus kolegijos . suruoštoj 
dailės parodoj. , RūtvUė

mas, kilmos apeigos, lenkė 
žmonių širdį į karštą maldą, 

e) turinčios kad Dievo Apveizdą .laikytų 
2; katalikiškų savo globoj šį jauną tarną, 

žengiantį prie jo altoriaus. Gal 
nevamo širdyje kilo linkėjimas,. _ - x
kad tam. Jonas Liubauskas pa- nešta, kad kun. Jonas Liubaus- 
sektų savo didį pirmtakūną ir • kas esąs paskirtas į šv.’ Ber- 
bendravardį kun. Joną J. Ja- nardo parapiją Fitchburg, 
kaitį, kiurio darbuotę jų tarpe Mass. , * 
worcesteriečiai niekad neuž
mirš. •«'

Kaip bažnyčioj, laip ir pa- 
gerbiino vakarienėj -dalyvavo 
gražus būrys, kunigų: prelatas 
John Ward iš Fall River, Mass., 
pirmicijanto dėdė kun. B. Liu- 
badskas iš Pittsburgb, Pa., 
kun. Charles Lenk iš Gardner, 
Mass., kun. Stasys Yla iš Put- 
nam, Conn., kun. Vincas .Rai
telis iš Thmopson, Conn., kun. 
Vaclovas Martinkus iš Provi- 
dence, R. I., kunigai Jonas Ba- 
kanas, Alfonsas Volungis ir 
Mykolas Tamulevičius iš Wor- 
cester, Mass., kun. Albinas 
Jankauskas iš Athol, Mass 
ir kun. Edward Tinsley.

Vakaro vedėjas kun. A. Pet
raitis be kunigų dargi pakvie
tė kalbėti keletą pasauliečių. 
Pranas Pauliukonįs išreiškė 
parapiečių linkėjimus; už šeimi
ninkes kalbėjo Pet. Bačinskie- 
nė. Primicijanto brolis ir se
suo nuoširdžiai dėkojo visiems 
padėjusioms suruošti, taip šau
nią vakarienę ir už gausų at
silankymą. Meninę programos 
dalį sudarė Jūratės ir Eglutės 
Pauliukonyčių deklamacijos ir 
Moterų Sąjungos 5-tos kuopos

tiku organiąariios' artimiausio- 
ateityje numato suruoš, į 

.įCjr. ką jų susirinkirAuose, suvaž'a- 
* rimuos? reikėtų atkreipti ČH- 

dėsnį dėmesį, kokiu būdu vi
są mūsų veiklą tektų derinti ■ 
ir stiprinti. Tikimės, kad kąta- 

W Ūkiški Pakraščiai mielai suras 
fel*" vietos mūsų, .pranešimams, uB 

ką jiems iš anksto dėkojame.
Šie metai yra lietuviškos 

spaudos metai. Mūsų susirinki- 
muose tektų visu rimtumu ap- 

: svarstyti būdus beį priemones 
? surasti, naujų skaitytojų kata- 

likiškiems laikraščiams. Iš cen
tro mes negalime nurodyti tai 
akcijai bendro plano, kadangi 
tai priklauso nuo vietos sąly
gų. Mes tikime, kad tam kil
niam darbui pasišventėlių ne
trūks. Mūsų šūkis šiems me
tams — Katalikas skaito kata
likišką spaudą. Su dideliu ap
gailestavimu tenka priminti 
tam tikrus lietuviškus laikraš
čius, kuriuose yis dažniau pasi
taiko straipsnių,' įžeidžiančių 
katalikų tikėjimą. Tokių spau
dinių vardus bent šiuo kartu 
nutylėsime. Jūs apie juos 'gir
dėjote, apįe tai savo susirinki
muose pasvarstykite ir iš to 
atitinkamas išvadas padaryki-

Tokios yra pradinės Lietu- ' ganiravimu teažsfima. 
vių Bendruomenės organų su
daromos sąlygos naujai lietu
vių kolonijai steigti, tokie jų 
norai ir siūlymai. *Toliau jau 
patys svarstytam, spręskime,

ir skatina n^kimės ir darykime.

nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gausit? tele- 
fonuodami: >

tuvių centrais 
mis. ’

CHASE GANDY C0.
GANDY COOKS

Gubernatorius ir tongresmanas minėjime 
' DETROFT, MICH.

it!! No limit to. Secnrity 
and Steady Employment 

Pins Good Wagės

Kurio išdirbtą 
Fęderačijos riKtovy- 

paremtų sayd aųfctaijs musų „tė patrir^jo Kongrese bus iš- 
katalikiškos akcijos reikalus. kitaBngai pasnipėti Marijefe me- 
Tiems klausimams apsvtrstyti tai; ^ pagrindų * apsvarstytas 
ir išrinkti naujus vykdomuo- katalaoSjo ‘ jaunimo klaup
si us organus yra šaukiamas mas: pagerbti knygnešiai,, ku-

1 jauno kunigo 
Ą specjįA|tai suctai- 

nayo Oi močiute, motinėle. Po-, 
nia Uuhąuskienė graž’ai pa
dėkojo visoms choristėms.

I '
Vakarą vainikavo paties 

kun. Jono .pubaurico nuošir- 
d8os padėkos žodis. Visi daly
viai tūrėjo progą asmeniškai 
pasveikinti kun. Joną ir įteikti 
šarvo dovanas.

■ "ai . x ' .
tš vyskupo kancsbarųos pra-

Apylinkės Valdyba v;sų pir
ma savo rašte pabrėžia reika
lą ir . toliau visiems lietuviams 
burtis draugėn, nes tik lietu
viškuose centruose tėra gali
mas'sėkmingesnis lietuviškas 
veikimas ka:p religinėj?, taip 
kultūrinėje, kaip socialinėje, 
taip ūkinėje srityje. Toliau iš
keliamas lietuvių linkimas kel
tis iš miesto centro į jo pakraš
čius. Su šituo linkimu reikia 
skaitytis, bet negera tik tai, 
kad skirstymasis vyksta nepla
ningai. Todėl lietuviams, norin
tiems kettta reikėtų rasti lęur kėtus pinigus grąžinti jų savk 
nors miesto pakrašty vietearę, nirikams.

AND
MOGIJL OPERATORS

Tad ko reikėtų 
griebtis tokiai lietuviškai kolo
nijai įsteigti? Jau čia jninė- kitų sumetimų būtų kam pato- '’iLJm šimtys lietuvių. Tiesa, diena 
tame B-nės Ap. Valdybos rašte S>au liktis kitur, tokiems pa- buvo karšta, ir paežerėj buvo
šiuo reikalu sakoma: tartina ir toliau glaustis jau nariifa. iivvtt visus mieliau’ 1)61 ar tofe mGsų

“Bendruomenės Apylinkės prie ,ietuvh» protestas' Ar mes norime, kad
Valdyba, birželio 11 d. posėdy* P3^ naujai augančios naujo- s«*eui«s «touius, šone hk mūsų tautos liūdną birželį nu
kartu su skyrių atstovais ap- sios pam^i08 ribose.” taSpiaė^mu ir konranisdų or- nėtų tik gubernatorius ir kon-
svarsčiusi lietuvių kolonijos Tokios Pradinės Lietu- gudravimu teužima. greso narys
steigimo sumanymą ir remda
masi Bendruomenės gegužės 30 

... d. susirinkimo nutarimu, skel- pirmoji susirupmo w

M uutatftątaa oūdhrat * ,primi<Ajaita» asistavo kleb. 
fetatadeū. a) Federacijos ceętro vaidy- tam. A- Petraitis, diakoau kun. 
^taŽayČta- bos nariai; - ' V J' M? Ttonidevifius, sutdiakonu -
Vijų >LFed2racij06 tarybos na- kun. A. Jankauskas.

* r^d-<■’ / Erdvi bažnyčia- buvo pilna
ICMgresan stunčia susikaupusių žmonių. Ipolito

kademfjas, Urs: a) apskritis5; bY N«uragio įspūdingas giedoji-
3;c)ta^^ ™

aą, spalio jos ar* organizacijos, turinčios
iki 50 narh^-1 
virš^SO narių —• 
latoaščių redakcijos — 1; f) 
centrinių organizacijų centrai, 
turį iki LOOO narių — 1 Jr po 
vieną atstotą nuo Idekv^no se- 

^nra.’ kančią 1,000 ar jo dalies,,ne- 
mažesnės kaip 100.

Delegatai turi turėti raštu 
įgaliojimą. Laikraščių atstovus 
įgafioja redaktorius, o centn- 
nių organizacijų —-• jų centro 
valduos. Kitų' debatų įga
liojimus tvirtina dvasios va
das. Nepripažinto mandato at
stovas laikomas tiktai kong
reso nariu — svečiu. Rekomen
duojant kuriam nors atstovui, 
km^rese gali dalyvauti svečiai 
sų-patariamuoju balsu.

Baigdamas išreiškė viltį, 
kad, išlaisvinus Baltijos tau
tas, mes dar rasime plevėsuo
jančią laisvės vėliavą bent dva
sine prasme žmonėse.

•Po kongreso nario trumpai 
išvežimus savo kalbomis pri
minė visų trijų tautų atstovai. 
Po kiekvienos kalbos buvo 
giedami himnai Dar kalbėjo 
ukrainiečių, lenkų ir vengrų 
atstovai.

Bendruomenė
Centras retkarčiais gauna 

iš skyrių naujų klausimų, kaip 
mes turėtume žiūrėti į Lietu
vių Bendruomenės organizavi-

Jau treti metai 1941 m. bir
želio trėmimus Detroito lietu
viai mini drauge su estais ir 
latviais Tarptautinio Instituto 
patalpose, šiemet minėjimas į- 
vyko birželio 13 d. 4 v. p. p. 

Rusijoje jaunųjų komunistų Minėjimą atidarė ir jam vado- 
sekretorius “Komsomol” laik- vavo estas. Pagerbus vėliavas, 
raštyje nusiskundė, kad dąug pirmasis kalbėjo Michigano

Kiti seimai
Ateitininkų Federacijos kon

gresas įvyks š.-m. rugsėjo 3, 
4 ir 5 Chięagoj. Ateitininkai 
Lietuvoje buvo stipriausia, pa
jėgiausia inteligentų katalikų 
organizacija. Federacija, į ku--; 
rią įeina moksleivių, studentų 
ir sendraugių sąjungos, gražiai 
ir sėkmingai veikia, pilnai užsi
tarnauja mūsų visiškos para
mos.

Kunigų Vienybės seimas yra 
numatomas rugsėjo 15 dieną 
Philadelphijoj.

mą? Primintina, kad mūsų du Kaip ir kiekvienais metais, 
didieji vyrai — J. E. vysk. V. taip ir šiemet yra’pramatomas 
Brizgys ir prel. M. Krupavi- Lietuvos Vyčių seimas. Jis bus 
fius yrą vieni iš tos bendruo- rugsėjo men. Pittsburgh, Pa. 
menės kūrėjų. Katalikai bend- Apie tuos tris seimus smulkes- 
ruomenės organizavimą visuo- nių žinių pateiksime sekančio i shĖil, dj>, Chfcagos vyskupą* augziliaras, k niinois jaunimo yra patekę į “religijos gubernatorius G. Mennen Wil-
met rėmė ir remia. Ateičiai mėnesio ^ranešime. raMrMo trA veteranu priima surašyta “Man of the Year” pareis- -pavojų.” Nieko nepagelbėjusi liams. Jo trumputė kalba buvo
norėtume daugiau ir išsames- ALRK Federacijos valdyba w«na *fte*ią »r. a. Gianman. • - nei antireliginė propaganda. nuoširdi, pilna užuojautos ken-
nių straipsnių dėl pačios bend- —————---- *■ . " J , 1 — -------------------------- :--- -; ■ čiantiems.
ruomenės organizatorių tarpe 
tam tikro nesutarimo. Mes no
rėtume tokios bendruomenės, 
kuri lietuviškos kultūros srity
je tiek pavienius, tiek organi- Clevelando lietuviai dabąr ve plūsta juodieji, nuo kurių 
zuotus lietuvius apjungtų, kuri daugiausia -Riečiasi dviejose senieji gyventojai traukiasi,
jų veiklą derintų, skatintų, vietose. Vienas toks lietuviškas Linkimas trauktis yra apėmęs
centralizuotų. Bendruomenė, židinys yra prie Superior A v?, ir lietuvius. Antrasis lietuvis-
kuri tenkintųsi mažu narių tarp 55 gatvės ir Ansel Rd. sj» kas židinys yra pradėjęs kur-
skaičiumi, būtų įtanaši j visas šv., Jurgio parapija ir lietuvių tis. Tai naujoji parapija prie
kitas organizacijas, o tokių sale. Bet-čia dabar Stipria sro- Nen Rd. Bet čia kūrimąsi sun

kina sklypų ir pastatytųjų na
mų brangumas. Todėl kelda
miesi lietuviai ieško vis naujų 
vietų, ir tai ima grėsti išsi
sklaidymu po visą milžinišką 
Clevelando miesto plotą. Toks 
išsisklaįdymas žalingai atsi
lieptų visam lietuviškam gy
venimui -ir darbut Kol "laikas, 
šį pavojų raida numatyti ir pa
sitikti.^Tuo 
Lietuvių Bendruomenės Stono- ’ • .. /. .
minė Komisija, šį klausimą .V. 31 ^konoinines K<> 
taip pat svarstė Bendruomenes mlsIios “naatyvą .
susirinkimas gegužės 30 d. Pa- tautiniais te ekonom mais mo- 
galiau BendrSZ ApyBn-. grin^mos Betuv. ko

te VaMvte jau krepiasi i loniios sumanXn>° fey*endini- Olandijoje veikia stipri ka- 
Clevilando lietuvius oficialiu m«: talikiška jaunimo organizacija
raštu, kuris lietuvių kolonijos » atidaro Lietuvių Banke “Jaunoji Olandija”. Gegulės 
sumanyme nori paversti visų Superior Avė. einamąja ' pradžioje jos vadai turėjo savo 
suinteresuotųjų konkrečiu šie- sąskaitą (jos Nr. 129<81 ir ra- konferenciją, kur buvo aptarti
kjmu gina visus lietuvius, norinčius jaunimo auklėjimo bei lavinimo

būti steigiamos lietuvių koloni- klausimai. Baigdami konferen-
jes nariais, į tą sąskaitą iki cijftv aplankė vieną Marijos
rugpjūčio 1 d. pradžiai įnešti šventovę. Gegužės gale įvyko
po $100 už kiekvieną normą kitos didelės jaunimo organi-
įsigyti sklypą (bet n? daugiau ' zacijos vadų konferencija,
kaip už tris sklypus); Rugpjūčio viduryje orgariizuo-

3) Įneštus pinigus' globoja, savaitės darbo. stovykla,

tol, kol juos įmokėję asmenys Jautimo spauda. Tarptautinė 
įsteigs savo bendrovę, išsidirbs katalikų organizacijų federaci- 
bei priims jos įstatus, išsi- ją Romoj? išleido jaunimo 
rinks valdybą ir užpirks že- laikraščių sąrašą. Daugiausia 
mę; —; jaunimo laikraščių leidžiama

4) jei kolonijos steigimo su- Vokietijoje, Italijoje, Ispanijo- 
manymas nepavyktų, Apylin- je. Malonu pastebėti į šį tarp- 
kės Valdyba įsipareigoja įmo-

Tik 3 ..vtarados kefin nuo New Yorko miesto.
Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai skanus valgis 
su šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (svviiTuning pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad-



tf disaster strikes
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So baras toankrotuoja. Jame 
apgyvendintos sovietinės dele
gacijos nariai visai neužsuka į 
barą, - nors šeimininkas pasi
rūpino pristatyti 100 butelių

Politika paprasta: tegul ko
munistai laka Chiang Kaishe- 
ko likerį kaip ir britai Mask
vos vodką.

Keturių amerikietinių auto 
firmų inžinieriai paslapčiom 
dirba planus automobiliam, 
kurie galėtų skraidytu Tikisi 
galėsią paleisti tokius automo
bilius 1956. Principas papras
tas: prie automobiliųpri taikomi 
helikopterio sparnai. Skraidan
čio automdbilio butų tas pato
gumas, kad sutikęs kelio kliū
tis, jis pakyla, perskrenda su
sikimšimus, upes, net nedidelius 
kalnelius ir gali nusileisti ant 
savo namo stogo terasos. Tik 
tada jau bus reikalinga ir oro 
policija.

mėjo Amerikos Filmų Tarybos 
pirmą premiją šių metų filmų 
festivalyje Chicagoje. Tai yra 
27-tas 16mm garsinis, spalvo
tas, Fordo pagamintas filmas, 
skiriamas laisvam mokyklinių,

>ir pas- 
pirme- 

nybes. Vis dėlto Brazilijos rink-

* žinomas - ir naujasis 
k> meisteris. Iki Sol ta 
atiteko tik 2 kraštams, 
frmenybes laimėjo po 2 
C Tai dabartinis meiste- 
Ugvajus, malta šalis/ ir

Katame viešbuty, kur sustojo. 
Kinijos delegacija', savininkas 
pasirūpino pristatyti kiniško 
likerio. Jo gavo kiniško kito 
restorano, kurio savininkas y- 
ra karštas Chiang Kaisheko 
šalininkas,

Gracious livirųf in hucurious home, 
Overlooking picturesąue harbor.

VAITKUS 
FU NĖR AL HOME 

197 WeWer Arenę

69-38 Myrtfe Avė.
Gtendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Hushing, N. Y. 

68-38 Forest Avenue
Rkjgewood, N. Y.

6004 Woodside Avenue 4380 White Fialos Road
Woodside,N.Y.

Daug vilčių į meisterius turi 
n- Brazilijos rinktinė. Tiesa, ši 
komanda jau ne kartą buvo 
skaitoma favoritu, tačiau per- 
dideiis pasitikėjimas savimi k* 
kartu pietietiškas Įžaidėjų tem
peramentas buvo kliūtis lai-' 
mėti pirmenybes. Dėl tų pačių 
priežasčių jie 
kertines Piet.

Daug netikėtumų susilaukėme 
tose' varžybose, Jš kūnų di
džiausiu tenka skaityti Ispani
jos sakhipimą prieš Turkiją. 
Net garsusis vengras Kubala, 
dabar tap^s Ispanijos piliečiu, 
negalė jo ispanams padėti išsi
kovoti teisę vykti į šveicarų 
žemę. Kas gi tie 16 laimingie-

tinė puikiai žaidžia. 1938 me
tais jie buvo tretieji, 1950 m., 
jie užėmė antrą vietą. Gal 
1954 jie bus pirmieji? :

Ir Europos komandos pasi
žymi garu žaidimu. Paminėti
nos Jugoslavija, Vokietija, 
Anglija, i r Austrija, tačiau 
daugiausiai vilčių teikia italai. 
Tiesa, jie vis dar negali atsi
gauti po tos tragedijos, kuri iš
tiko jų rinktinę, kai Turino ko
manda grįždama iš Ispanijos 
lėktuvu, užsimušė ir tuo Itali
ja neteko S rinktinės žaidėjų. 
Tačiau paskutiniu meto Italija 
vėl parodė savo formą. Pran
cūzijai nuvykę, jie įveikė šei- 
mininkus 3:1, su vengrais, tą 
garsiąja rinktine,.jie pieš pat 
pirmenybes sužaidė lygiąsias 
2:2. Į juos tad verta kreipti dė
mesį. Gi pats meisteris irgi 
nemažą rolę vaidina šiose pir
menybėse.

Į Šveicariją šiuo mėtau yra 
suvažiavę daug žmonių 
jie turi savo favoritus.

BOOM AND BOABD FOB BENT 
RESIDENCE

TeL EVergreen 6-5181 '

URL EHMER-POR K STORES ;
Geros rifies įvairios mėsos, psntršfifBn, dešras, kumpiai 

ir kiti netirto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.

— Kuriam galui aš turiu ten 
važiuoti? Kad tamsta vėl man 
ant kojos u&riogiintum?

SC9OLES BAKING, be. 
V. Lukas Vedėjas 

t.

FOR
EMerly lady with privalė fairiily. 

Services—Meals—Chauffettr.

Štephen Bredes J
- advokatai

37 Sterflbm Avn,
.MiušMjv 8, N. Y.
Tek APplegate 7-7883'

Vengrijos rinktinė, susitikus 
su Italijos rinktine, išpešė tik 
lygiąsias — 2:2. Reikia many
ti, kad Italija vaidins labai 
svarbią rolę vykstančiose fut
bolo pirmenybėse.

nelauktai geguižės 23 d. Ham
burgo stadione prieš 95.000 
žiūrovų sumušdama praėjusių 
metų meisterį “L F. C. Kai- 
serslautern” santykiu 5:1. Pas
kutinį kartą Vokietijos meiste
riu Hąnnęveris yra buvęs 1938

Patys šeimininkai dalyvauja 
turnyre. Jie ir pasaulinis mei- 
Nfrisį šį turnyrą pateko be 
kovos. Gi kitos šalys turėjo iš
sikovoti sau teįsę žaisti. Vieno
jigrupėje yra Vengrija, Vokie
tija,(ją atstovauja V. Vokieti
jos žaidėjai); Turkija ir P. Ko* 
rėja, įveikusi japonus. Kitą 
grupę sudaro Brazilija, Mek
sika, Jugoslavija ir Prancūzija. 
Trečią grupę atstovaują Urug
vajus, Čekoslovakija, Škotija, 
ir Austrija. Paskutinis ketvir
tukas sudarytas iš Italijos, Bel
gijos, Angfijos ir Šveicarijos.

Amerikos rinktinė irgi daly
vavo pirminėse varžybose, bet 
jos laimė buvo trtanpa —Mek
sikos rinktinė Ameriką nuga
lėjo 2 kartus iš eilės. Kyla 
klausimas kas bus pirmenybių 
laimėtojas?

Tel EVergreen 7-4335

Stepheh Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

(BIELIAUSKAS) 
FtTNKBAL HOMK 

■L F. RAUAfl — DtrcMHta 
jiMšmbJitai w trtrt

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

M8EPH BABACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

Šį kutą į Šveicariją suva
žiavo 16 kraštų rinktinės. Jau 
hup praeitų metų rudens buvo

N* Grand Street 
BraokiyB,N. T.

NOTARY PUBLIC

Lietuvi&a duona — geriausia 
durna. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaSfius pagal rišu 
skoni. Jortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms

19 West Post Road
; White Plains, N. Y.
‘ MAIN STORĘ ‘ *

R 6292-10 MYBTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y. ;
*0008000 OOOOO OOOO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOCOOOOOOOM

□ 3 n. Mmk, foaBMoa □ iNtata-taMafiiTaMib

□ 4 Tetapta tatę*
□ 12 SMb ton Mi (T i F)
□ 1 taatatad* i Wjrt)
□ 1 Gana ltahp(l' i U jta)
□ 2 tapt—i—i tuifrp 

(hi’in
□ 12WMNT«ąpMB

' Dauguma mano, kad Veng
rija šį kartą pasipuoš meiste- 
rio thulu Vengrų rinktinė itin Prancūzijos baigminėse po- 
gera. Nuo 1950 metų vengrai jaMynfe, Kizz nugalėjo m-
nėra pralaimėję nė vienų tarp- rezu tatu 2i2. paaūrėį!
valstybinių rungtynių. Išsiko
vok jie pirmą vietą oiimpi- . Prancūzijos futbolo meiste
riuose žaidimuose Helsnkyje, r’u taP° LiHe._
sumušė jie Anglijos rinktinę 
pačių anglų žemėje (tai pir
mas kartas, kad svečiai suplie
kė Anglijoje šeimininkus), re
vanšo metu anglams atskaitė 
7:1. Per tą visą laikotarpį jie 
yra sužaidę apie 50 tarpvalsty- Vafc Vokietijos 1953—1954 
.birių rungtynų. Tas faktas jau m įajdimo sezono futbolo mei- 
daug pasako. Be, to, garsioji steriu tapo Hannoverio vienuo- 
vengrų puolikų trejulė— Pus- »Haimover 96”, visiškai 
kas, Hidegkuti ir Kosas —ž- 
noma visų sporto mėgėjų. Nė
ra abejonės, kad jie padės vi
sas pastangas savo kraštui lai
mėti pasaulio meisterio garbę.

Ponas Toks, nežinia kokio 
reikalo genamas, važiavo iš 
Brooklyno į New Yorką. Pa
keliui jis turėjo persėsti į kitą 
traukinį, žmonių grūstyje už
mynė ant minkšto daikto ir, 
kaip dželtelmanui dera, žemai 
nusilenkdamas atsiprašė:

— Labai atsiprašau nepa
stebėjęs. Tokios nrglos...

— Čia jokių miglų nėra, — 
piktai atkirto praeivė, nusigrie
busi dažytus kojos pirštus.

— Aš ir nesakau, kad čia 
yra, — pritarė ponas Toks. — 
Bet Brooklyne jos tokios tirš
tos, kad gaH piauti peiliu kaip 
sūrį.

— Galimas daiktas, kad 
Brooklynas miglotas, —vis dar 
neatsūeisdama kalbėjo praeivė, 
—Bet mes nesame Brook’yne 

Vlsl ir tamsta negali teisintis ma
nęs nepastebėjęs.

F.GANVYTAS

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

LuHlfmlę UrAMm 
8*42 4AM4ICA AVK.

(prie Forest Parkway StaiUoa) 
W<xrthsvra,N.T.

Suteiktam gai hingiU BŪtotaF* 
Koptyttya nemokamai ktam 
ntieato dalyse; veBda ventOtodk

BANGA
8N B2DCHEWOOD AVĖ. BBOOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
st^rintuvai (ampHfters), plokštelių automatai v 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Broridyn, Maąpeth, Woodhaven, 
IBdmond Iffll, Ozone Park, Forest HiŪ, Jamaica.

Darbas itttflramaa prityrorio techniko, pripaisto 
BOA Ustitirto, Nesr Yorke.

FUNERAL
564 EAST BROADKAY

ra v* a . m. __
B9VKwB

atsakė ponas Toks. —Aš to 
negaliu padaryti.

— Negaliu, — šaukė už
mintoji, — o prieš minutę ga
lėjai?

— Galėjau tik ten, kur esu. 
Kur manęs nėra, ten negaliu. 
Ar tamsta galėtum kitam ant 
kojos užminti, kur nesi?

— Nesuprantu, ko jš manęs 
nori ? — pastatė akis praeivė.

— Aš nieko nenoriu, — atrė
žė ponas Toks. — Tai tamsta 
prie manęs kabiniesi, nežinoda
ma^ ko nori. Tokie keleiviai ge
riau namies sėdėtų ir nekaišio
tų savo dažytų nagų kitiems 
po kojomis. \

Tuo tarpu atėjo lauktasis po
žeminis traukinys ir abu, nu
garas sudūrę, nubildėjo. Ponas 
Toks krapšte dažus nuo baltų 
guminių padų, o ponia ar pa
nelė nosinaite valė kojos nykš
tį, kad vėl blizgėtų.

— Aš ir nesiteisinu,—atšo
vė ponas Toks. — Aš nšeko 
nedėtas, kad New Yorke mig
lų nėra. Brooklyne jos tikrai 

Važiuok tamsta ten ir

* « - '

* J «
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Sibire kankinamęję minėjimas Bostone

savo

nuo

f. Benevenutas 
ir du broliai, 

Petkevečius ir

Publikos buvo pirsirinkę ne
maža ir labai šiltai priėmė šį 
jaunųjų pasirodymą. Studijos 
vedėjai Aldonai šlepetytei ir 
pianistei Aldonai Kepalaitei, 
palydėjusiai visą baletą, įteikta 
gėlių. . '' ~ j-

Giedre Tercijonaitė
Brooklyno Kolegijoje baigė 

chemijos mokslus su pasižymė
jimu ir bakalaurės laipsniu. Ji 
yra Dr. V. Tercijono duktė.

m

Cushirng ir išreiškė šiam aukš
tam Katalikų Bažnydos digni- 
toriui padėką už rodomą lietu
viams palankūmą ir teikiamą- 
pagalbą. PreL M. Krupavičius 
išreiškė viltį, kad toji pagalba 
bus dar didesnė, kai ateis lai
kas atstatyti sugriautą Lietu
voje gyvenimą. J. E. arkiv. R. 
J. Cushing, DD., gyvai domė
josi Lietuvos likimu ir žadėjo 
visą galimą paramą Amerikos 
visuomenėje. Lietuvių atsto
vams arkivyskupas linkėjo 
daugiau ir plačiau išeiti su sa
vo propaganda į plač'ąją Ame
rikos visuomenę, o nesitenkin
ti visit susirinkimais savo tar-

Pirmųjų ir dabar tebevykdo- tai gelbėti ir išlaikyti. __ 
mų Lietuvoje deportacijų au- Po Vilko pirmininko kalbos 

davė 360

Tuoj po to, prel. Pr. Jt 
lydėtas prel. M. Krupavii 
skrido į fcw, Yorką,.i| 
Wašhingtoną.

šeimos iš Medford, 
kėši Kanadoje — Mo^trėjŠĮffi 
ir Quebece. Aplankė tų Mfestij 
įžymesnes bažnyčais ir šv. Onos 
šventovę. Grįžo labai pateflįdn

Paskutiniame “Vienybės” 
numeryje‘“dėdės” J. Ambrazie
jaus pasisakymai, atpasakoti ir 
paremti Dr. V. Tercijono, kata- 
likaųis yra didžiai įžeėdžian- 
tiejL Reikėtų turėti beit kiek 
gėdos taip rašyti katalikų ad
resu. Ne katalikų kunigai cen
zūravo Lietuvoje spaudą, bet 
tautininkų partija ir jos vy
riausybė, valdžiusi diktatoriš
kai, neleidusi katalikam Lietu
voje, amerikiečių lietuvių lė
šomis, steigti ir išlaikyti savo 
universiteto, draudė ateitinin
kų organizaciją, jos kūrėją 
prof. Pr.* Dovydaitį (dabar Si
bire )ir kitus katalikų veikė
jus kišo į kalėjimus, teisė ir 
šaudė ūkininkus. Tautininkai 
išvijo iš Lietuvos ir tą patį J. 
Ambraziejų, kuris dabar Juos 
Ambraziejų. Jis turėtų gerai 
žinoti, kokia buvo “Vienybėje” 
dvasia, kai jis” administravo, ir 
kas yra nužudęs kun. J. Žeb-

Adv. A. Šalna.
Lietuvos garbės- konsulas 

Bostone, bylos reikalais važi
nėjo į Floridą.

Prof. Vac. Biržiška,
Lietuvių Enciklopedijos vy

riausias redaktorius, buvo iš 
vykęs į Waterbury, Corin., ; 
Onos Vileišienės laidotuves.

Blanche Cuny* 
40š W. Brcadway, 
80. Boston 27, Mass.

J. Kapočiaus,
Lietuvių Enciklopedijos lei

dėjo, duktė Birutė baigė Putna- 
me aukštesniąją-mokyklą vie
na iš pirmųjų.

kalbąje priminė šiurpią dabar
tinę Lietuvos padėtį, daromas 
pastangas Lietuvai išvaduoti, 
Amerikos ir jos prezidento D. 
Eisenhowerio didelį palankumą 
Lietuvos bylai, lietuvių ame- 
rikiecių auką bei triūsą, už ką 
dėkojo. Toliau jis ragino telk
tis į Lietuvių Bendruomenę, 
užmiršti smulkius reikalus ir 

visa save aukoti lietuvių tau-

M. Krupavičių lydėjo adv. Ski
na, prel. P. Juras, inž. V.-Įz- 
bickas ir K. Mockus.

Po v-’zito konsulas adv. šal 
na pakvietė M. Krupaviflų-si 
palydovais pietų, kurių melu

Ta pačia proga buvo sutartas 
ir pirmas viešesnis pasirody
mas. Spalių 3 jd. Lietuvių Ku
nigų Vienybė rengia koncertą 
John Hancock salėj ir ten 
arkiv. R. J. Cushing pažadėjo 
pasakyti kalbą Lietuvos vada
vimo reikalu. t

Audienciją pas arkivyskupą 
parūpino ir delegacijai vado
vavo šv. Petro lietuvių parapi
jose klebonas kun. Pr. Virmau- 
skis. Prel. M. Krupavičių ly
dėjo prel. Pr. Juras, inž. V. Iz- 
bickas ir K. Mockus.

Lietuvos garbės konsulo adv. 
Ant. šalnos rūpesčiu Vliko pir
mininkas prel. M. Krupavičius 
birželio 15 d. buvo priimtas 
Massachusetts gubernatoriaus 
Christian A. Herter. Vliko pir-

Stepas Malipanskas,
dirbęs Lietuvoje popieriaus 

fabrike Petrašiūnuose, buvęs 
to fabriko paskutinis direkto
rius, Syracuse, N. Y., univer
sitete studijavo popieriaus 
technologiją ir ją šį pavasarį 
baigė- Nuo šios savaitės pra
džios, palikęs laikinai šeimą 
Brooklyne, išvažiuoja j Law- 
rence, Mass., kur dirbs popie
riaus fabrike.

mmihkas ta proga padėkojo už 
- birželio 15 d. paskelhimąBaL 

ajkivyskupą R. J. tų Tautos Laisvės Dienos ir iš- 
reiškė viltį, kad Amerikoąvy- 
riaftsybė padės atgauti Lietu
vai ir kitoms tautoms laisvę. 
Gubernatorius Christian A. 
Herter pareiškė, kad jis tikisi, 
jog Lietuvos laisvė bus graliai

Stori. At-kų Sąjungos
Centro Valdyba b:rželk> 18 

d. posedižavo New Yorke. J 
posėdį buvo atvažiavę specia
liai D. Vierartytė iš Bostono ir 
K. Kėblinsiąs iš Brocktono. 
Aptarti Sąjungos aktualieji 
reikalai Tą patį vakarą į Cle- 
velandą išvažiavo Sąjungos 
pirm. K. Kudžma, K. Ketiins- 
kas ir R. Kontrimas. Ten sa
vaitgalį posėdžiavo su Chica- 
gos ir Ckvelando apygardų 
valdybom, aptardami vasaros 
stovyklos ir kongreso klausi
mus.

rį, kokius laikraščius tie žudi
kai yra skaitę.

Kad mums reikia vesti bend
rą kovą už Lietuvos laisvės at
gavimą ir lietuvybės išlaiky
mą, tai visi sutinkame. Ga 
katalikai nemžiau dirba už ki
tus. Kas juos niekina, tai ko
vai nepasitarnauja. Ypač įžei
džiantis yra J. Ambraziejaus 
ir- Dr. V. Tercijono kaltinimas 
Katalikų Bažnyčios, o jėzuitų 
veiklos gretinimas su bolševi
kų teroru. Gėda yra taip ra
šyti apie tuos vienuolius, kurie 
ir šiame krašte geriausiom 
mokyklom vadovauja ir kituo
se kraštuose su didžiu pas’au- 
kojimu dirbo. Aš patarčiau 
tautininkams mesti erzinus ka
talikų jausmus, nes tai nedaro 
lietuviams garbės.

P. J. Montvila

AkL Slepetytės baleto stufi- saką. Čia šoko krautorin 
ja, veikianti jau antnra metus pirkėjas, ir Lt Gra 
Brooklyne, birželio 18 d. Ap- skoningai buvo papuošta 
iclffkiirio per. salije surengė ir tvarkingai apšviesta, 
baleto vakarą.

Programai pasirinko vieną 
ištisinį haleh»ką “Žaislų krau
tuvę”, pritaikė Bayer ir Strau
so muzika, supynė į gražią pa-

vartojamos kaipo 
gyduolė nuo Hįjpo- 
crtto

\\ plaučių Hgų, 
nuo širdies nesvei
kumų, nuosaikių 

skaudėjimų po krūtine ir ekrep- 
levfanų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, koralo ir 
reumatiškų skausmų, ir raval- 

ntnkno kietų vidurių. Pri- 
dshjskite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvotoj svaro 
Parstupo Šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; j Kanadą 
irgi yra $1.25.

Vliko pirmininkas lankėsi Bostone
VMko pirm, prel M. Knfoa- 

vifius birželio-15 d. aplankė

Gustaitis, J. Jankus, K. Jurge- lietuvių šv. Petro ir Povilo pa
lioms, A. Landsbergis, S. Lau- rapijos klebonui kun. M. Keme- 
dus, N. Mazalaitė, J. Mikuckis, žiui nuoširdžiai sutikus, bidže- 
A. Merkelis, H. Nagys, H. Ra- fio 27 d., sekmacHenį, 11 vai. 
dauskas, R. Spalis, Ig. Šeinius, ryto parapijos bažnyčioje bus 
J. švaistas, A. Tyruolis, &To- atlaikytos>. Mišios vi žuvu- K Krroavičius, savo
marienė, A. Tulys, J. Augustai- sius ir tebekabančius »lietu- 
tytė - Vaičiūnienė, M. Vaitkus, vius Sovietų Sąjungos stovyklo- 
St. Zobarskas, J. žmuidzinas ir se ir pasakytas Šiai progai pri- 
kiti. taikytas pamokslas. Po pamal-

Suminėta atsiųstoji medžią- dų visi vietos tietuviaį yra nuo
ga toli gražu dar ne visa. Ta- širdžiai kviefiami užeiti į para
šau vis dar pasigendama vie- pi jos salę pasiklausyti Tėvo T. 
no kito autoriaus kūrybos. Dėl Žiūraičio minėjhnui pritaikytos 
to tie, kurie mano dalyvauti kalbos, 
metraštyje, labai maloniai pra- Įėjimas ’į minejtaią nemoka- 
šomi atsiųsti kūrybos. mas ir jokios aukos minamo

Knygą leidykla “Gabija” metu nebus renkamos.

Skautiškos šeimos
birželio - liepos mėn. New 

Yorke susikuria trys skautiš
kos šeimos: skautų vyčių dr- 
vės draugininkas G. Surduke- 
vičius su vyr. skaučių skiltinin- 
ke D. Nutautaite; skautas vy
tis V. Kulpavičius su skaučių 
skiltininkė G. Tėrajonaitė; ir 
skautė A. Kundrotaitė su A. 
Rsventu. ,

Brrizijos
Kun. Jonas Beršatonis 
Benedikta* Jakutis 
Heli Meškūnas

Seniai įsteigta, turi labai gerą, užtarnautą reputaciją, pa
čiame New Yorico miesto centre. Biznis geras ištisais me
tais. Perkant rrilmHngaa nedkieBp įnašas grynais. Teirau- 
tb raitu: DAUDONKAS-B, A Ok—btafl Šita

tas vietoje. Gali būti ir pora. 
Patyrimas nesvarbu, išmoky- 
sbne. Kreiptis.-Joseph Lugaus- 
kas, 426 So. 5th SL, Brook- 
lyn 11, N. Y. Akaciją.

KEARNEY, N. J.
Brželio 18 d. Kearny lietu

vių parapijos bažnyčioje įvyko kos Bostone prisimintos birže- padaryta rinkliava 
Adomo Kaspero laidotuvės. Jo lio 13 d. Minėjimą surengė dolerių.

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St., Norwood, Mass.

Garbės Pirmininkas

> Ramanauskas 
brtd. Jurgis 
brol. Didakas Pauliukaitis, lan
kėsi sekmadienį Wappingers 
Falls, N. Y., kur buvo įšventin
ti trys nauji lietuviai kunigai 

pranciškonai.

Išrinko stato vus | seimą
LRKSA Nevv Yorko ir New 

Jersey • apskričio susirinkime, 
birž. 19 d., išrinko atstovus į 
arimą: kun. V. Dabušį, J. Bau- 
Žinską ir Kubilių. Seimas vyk
sta Chicagcje biržeto 27, 28 ir 
29 d.d. *

Svečiuose pas krikščionis 
demokratus

R. Schumanui, buvusiam 
Prancūzijos ministeriui pirmi
ninkui. lankantis New Yorke, 
Vid. EurtąMJS Kriksč. Dem. S- 
gos Vyk. Komitetas surengė 
jam pietus ir jo pranešimą 
Carnegie Bidowment patalpo
se, birželio 18 d. Pranešimo a- 
pie Europos padėtį išklausė a- 
pie "200 susirinkusiųjų New 
Yorko krikščionių demokratų 
ir JAV, Prancūzijos, Olandi
jos, Argentinos, Čilės, Costa 
Ricos, Salvadoro pasiuntinybių 
atstovai prie Jungtinių Tautų. 
Dalyvavo taip pat ir Europos 
Laisvės Komiteto atstovai.

Jonas Subačius,
dail. Jono Subačiaus tėvelis, 

mirė birželio 19 d. Laidojamas 
birž. 23 d. 9.30 v. iš Apreiški
mo parapijos į šv. Kazimiero 
kapines.

Siuvėjų lokalo
valdyba perrinkta senoji. 

Balsavimuose iš 800 dalyvavo 
tik 330 narių. Naujieji įstatyti ............. Adomo naspero laraotuves. jo no 13 d. Minėjimą surengė ooienų. j. E. Arkivyakupas Richard J.
kandidatai į valdybą šį kartą Vytautas LatanauAas, “• Dartinillkfl sūnus Antanas yra kunigas ir Lietuvių Bendruomenės Bosto- nroeranioie dalv Cushing, D. D.
gavo daug daugiau balsu negu ekonomistas, studijuojąs ac- ^zabetho 1Wvi'i parapijos apylinke, kurios ptanimnku vav0 Vasyiiū- V—

eounting prie La Šalie univer- užkandžiais bus tarzelio 25 d. vikaras. šiuo metu yra mž. V. Izbickas. nas komD j Kun. Pr, A. Vinnauskas
sitsto birželio 13 buvo dt- v’v* Karalienes par. Laidotuvės buvo labai iškil- nas» P- • -^^-uiSKas,

Balfo pirmininkas, lankęsis skridęs lėktuvu iš Chicagos* į sa^JKvieaami dalyvauti vi- mingos. Dalyvavo apie 40 apy- 
Prancūzijoje, dabar yra Portu- Nevv Yorką drauge su savo a nanai. linkės kunigų ir pilna bažnyčia
galijoje ir Ispanijoje. Vietos • žmona ir sūneliu, čia jisai sva^ reikalai. Valdyba velionies kaimynų, draugų, gi- Sibire lietuvius, švt Mišias lai- .. . > . . j Kudirka
laikraščiai davė platų su juo praleido vienos savaitės atosto- Teresė Juozefina minių bei pažįstamų. Gedulin- kė ir pamokslą pasakė kun. St Ištremtieji 1 Sibirą lietuviai 37 Fnmklta Street
pasikalbėjimą ir žinių apie Lie- gas pas brolį inž. Povilą Laba- Barzilauskaitė gas mišias laikę ir kitas laido- Yla, pats patyręs, ką reiškia buvo dar pnanunti visų tnjų Norwood, Mass. . .
tuvą. nauską, Amerikos Balso redak- Delehanty aukštesniojo mo- tuvių apeigas atliko sūnus ku- būti suimtam, vežamam ir la- radijo valandėlių. Stiprią pro- ______ _

kykloje pirmuosius mokslo me- nigas. Po mišių mirusiojo Šri- geryje kankinam. Jis buvo to- gramą birželio 13 yra davęs RazvadauAas
.. tus baigė prmąja mokine ir mos vardu visiems padėkojo kiu būdu vokiečių nacių kan- “Laisvės Varpas”. Kalbėjo pats & Q Street So. Bort<m 27, Mass.

UNGI prie baro ir restorane. Maspeth, parapija gavo medalį gerą mokymą- kun. M. Kemėžis, Elizabetho kinąmas Stutthofo stovykloje vedėjas P. Viščinis, deklamavo Paulauskas
Noriatinš darbas. Vienam dar- drauS1ja birželio parapijos klebonas. prie Danzigo. Milijonus žmonių poetas St. Santvaras ir A. 575 Lawrenee St., Loveli, Mass.

~ . ■ ---------- Adomas Kasperas buvo pa- panašiomis priemonėmis žudo Gustaitienė. —tmb. sekreterira
GABIJOS METRAŠTIS vyzdingo gyvenimo žmogus, bolševikai už geležinės sienos. Genocido parodą Antanas F. Kneižys

Kun. K. ShtahMs, atvykęs fflomis dienomis “G^jos" ?t™dpal BuUd“,g Bostone rengia Lietuvių » Cettąe atreet,
iš Londono, Anglijos. bitieUo metreSSo reda^> sM ®le’e-.sas"?nk“ n5S”raT Tautinė Sąjungą nuo liepos 3 ““
27 d. padarys pranešima apie attdav? spaustuvei surinkti heta^-. žmo- dat® žmonių, buvo įklausyta M u Hmuraų SekreMte
arkivyskupo Matulaičio beatė atshptą suredaguotųjų railIM' 8aBufe- medžiagos B bolševikų Sauru-'

KUZABraiLNJ pradėtas i®. V. Izbieko žo- Broekton.lB. Ma®.
duoti rinkti tie autoriai: J. KlN. J. __ . nemokamas. EJcspoimtai rasta-
Aistis, V. Afišas, P. Andriušis, Kaip ir kitais metais, taip ir- - U nariant^Girėno ton?i TautininInl Namuose. . T,T—’!,i
V. Alantas, O. Audrimė, M. šjmet vietos Sėtuvių iZija 

Aukštaitė, P. Babickas, A. Ba- Lietuvių Bendruomenės apy- 
rona^ K Mras S. Mda- linkės pastangomis ruošiasi pa- Uetuvos
vas, A. CSednus, K Gngaityte, minėti ištremtuosius ir tebe- 
dr. J. Grinius, B. Gražulis, A tremiamus lietuvius j Sibiru.• • dį, susirinkusiem pristatė sve

čią iš Vokietijos — Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvmimo pirminin
ką pmeL M. Krapavičių, kuris 
buvo sutiktas ilgu ir audringu 
plojimu.

Antroji dalis pradėta 10 
mėrgaifių “Mėlynuoju valsu”, 
toliau pasirodė solo ir visos vy-, 
resniorios mokinės, pabaigta 
bendru šokiu.

Visoje programoje dalyvavo: 
D. Alytaitė, J. Balčiūnaitė, ' D. 
Botyriūtė, V. Jocytė, E.' Jur- 
gėlaitė, Ri Kulytė, V. Matekū- 
naitė, D. Minkūnaitė, A. Noa- 
kaitė, G. Nutauta:tė, V. Ra
manauskaitė, I. Sandanavičiū- i— v A i ' • «v -• —• i 1*1
te, r. šetikaitė, l. vašiiiaus- Dede J. Ambraziejus Įžeidinėja katalikus 
kaitė, N. Vasikauskaitė, K. 
Žukaitė. Taip pat privatūs A. 
glepetytės mokiniai: Marianne 
Altieri, Edd;e Verso, Madeline 
Nowak.

Malonu pastebėti, kad stu
dija padarė gražią pažangą 
nuo pernykščio viešo pasiro
dymo. Gražiau apvaldo jude
sius, giliau pajaučiama muzika 
ir ritmas, bendras susiklausi- 
mas. 'Su tuo išaugo ir didesm 
uždaviniai — “žaislų krautu
vės” baletas, kuris jau buvo ir 
sudėtingas, reikalaująs dides
nio įpratimo. Ir visuose solo 
šokiuose matėsi studijos pažan-


