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nesi tars

ralėlės, paliekant deltą prancū
zų žinioje. Po paliaubų ir ka
riuomenių atitraukimo eitų rin
kimai bendrai Vietnamo val
džiai sudaryti. Tadą ir prancū
zų kariuomenė būtų atitrauk-

Tad Mendes-France pastangos 
dar vieną kitą paralelę atgauti 
yra beviltiškos. Antra, ir nepras
mingos, nes balsavimas bendrai 
Viename valdžiai sudaryti da
bartinėm aplinkybėm visą Viet
namą atiduos j komunistų ran
kas. Indokinijoš reikalas yra 
kom. Kinijos laimėtas, ir da
bar jai būtų gra?u, kad tą lai
mėj :mą dar padidintų didžiųjų 
vyrų dalyvavimas iškilmėse.

Mendes - France neslepia, 
kad dar esą sunkumų. Tad jis 
ir nori, kad savo dalyvavimu 
Amerika padėtų jam kai ką 
išsiderėti, nes visi žino, kad jo 
grasinimas, jei nepavyks susi
tarti, skelbti mobilizaciją In- 
dokinijos reikaluĮ yra tik des- 
peracinis šauksmas.'

Iš patyrimo žinia, kad ko
munistai, ką užima, tą ir pasi
laiko, jei jėga nebus išstumti.

J komunistų rankas pateko 
sritys, kuriose gyvena 200,000 
katalikų. Tai daugiausia ne
turtingas elementas, smulkūs a- 
matninkai ir darbininkai.

KOMUNISTAI SKUBINA 
ŽYGI

Komunistų kariuomenė pa
skubino žygį paskui besitrau
kiančius prancūzus. Vis dau
giau pagalbos eina iš Kinijos. 
Prancūzai skundžiasi, kad jie 
neturi pakankamai lėktuvų 
priešui bombarduoti.

susi važiuoja 
Molotovas, ( 
nas, Mende 
greičiausiai tik Amerikos di
džiųjų. Prancūzijos min. pirm. 
Mendes - France kreipėsi į 
Amerikos valstybės sekr. Dul
ks, kad jis ar bent jo pavaduo
tojas Bedell Smith atvyktų. 
Tam pritarėm ir Anglijos Ede
nas. Esą be Amerikos nebūsią 
jokios sutarties. Amerikos 
aukštųjų vyrų dalyvavimas tu
rėtų pabrėžti susitarimų reikš
mę ir išgelbėti Prancūziją bei 
Angliją nuo 
jie į susitari 
rium.”

Dulles tuo tarpu atsakė, kad 
nei jis nei Bėdell Smith nenu
mato j Ženevą vykti. Tai reiš
kia : patys susitarėt, patys pri- 
siimkit ir atsakomybę; mes į tą 
košę pirštų nekišim. O košė, 
kaip ji verdama lig.šiol Žene
voje, yra nepavydėtina.

vęs sukilėlių vadas. Jis paskel- eis toji linija. Komunistai nori
bė atsisakysiąs pareigų, kai pagal 14 paralelę.
bus sugrąžinta kraštui teisinė priklausytų ir Raudonosios U- NARSIOM-: ponia Dfeen Ragen, 25 metelhj našlė. panoro pamatyti,
padėtis. Pilietinės teisės dar peš delta — Vietnamo aruodas. kaip dabar atrodo mieloji Airija,, ir mokėjo išplaukti zuikeliu. -G pa-
vieną mėnesį palieka sustabdy- Prancūzai dar spiriasi dėl 8 pa- stebėjo tik sst mylios nuo kranto ir gražino atgal.
tos, kol bus išvalyti kemunis- -------------------------------- ■------------------ :—*---------- -----------------------------------------------;‘—
tai.

ladoknijoje prancūzų karinė gūs. Vienintelis saugus kelias 
vadovybė įsakė Prancūzijos yra autostrada į Haiponghouos- 
dvifiniam gyventojam iš Ha- tą, kinis bus Indokinijoš 
nai miesto pasitraukti, nors Diunkirchenas.
miestas būsiąs ginamas. Tokių 
gyventojų esą 1,500.

Iš Hanoi tūkstančiai gyven
tojų bėga, kurie buvo bendra
darbiavę su prancūzais, nes vi-

įsitikinę, kad prancūzai ir tą 
miestą atiduos. Tik 'nelengva 
pribėgti. Lėktuvam vietos užsa
kytos jau ištisiem mėnesiam. O 
sausumos keliai yra nebesau-

ženevoje baigia rašyti Indo- Skaitomasi su tuo, kad Indoki- 
kinijos septynerių metų istori- nija jau neišgelbstima ir reikia 
ją. Ji turi būti baigta Prancū- žiūrėti, kas toliau daryti 
rijos kolonialinio viešpatavimo 
sunykimu. Indokinijoš tautom 
turi ateiti nauja vergija, daug 
didesnė už kolonialinę — rau
donoji. Jos žemės turi padidin
ti Kiniją, tapdamos ilgainiui 
viena iš Kinijos sovietinių r&s- 
publikų.

Vakarų - Rytų žūtbūtiniame 
žaidime tai aiškus Rytų laimė
jimas. Maskva jame laimi nau
jų teritorijų; pakelia savo 
prestižą Azijoje; Europoje at
skelia sąjungininkus nuo Ame
rikos, nors sąjungininkai to ne
nori pripažinti; pačią Prancū
ziją išstumia ne tik iš Indoki- 
nijos, bet Prancūzijos politikos 
vadžias jau atėmė iš MRP ran
kų far perdavė liberalam-rad’ka- 
lam. Nes MRP buvo ligšiol at
kakliausi bolševizmo priešai ir 
Amerikos politikos rėmėjai, o 
tokios rūšes radikalai, kaip 
Mendes,France. pasiryžę bet 
kuria kaina ieškoti bolševikų 
palankumo.

Amerikai tai reiškia presti
žo netekimą Azijoje, Amerikos 
izoliaciją Azijoje ir Europoje, 
nekreipimą dėmesio į Amerikos 
griežtus pareiškimus, 
čius, kad jie nevykdomi Ste- 
vensonas pavadino padėtį labai 
švelniu vardu — Mm*aų reikalą

ladokinijot iškilmingas ati
davimo į kbmunistų rankas 
aktas numatomas šią savaitę 
Ženevoje. Ten turi būti pasira- 

mas. Tai iškilmei 
'ėl didieji tūzai— 
xxi En-lai, Ede- 
•France. Nebus

Vokiečiai aplenkč 
anglus Kinijoje
Londono didžiausi biznieriai 

lapkričio mėn. priėmė kvietimą 
vykti į kom. Kiniją. Juos labai 
jaudina, kad Kinijoje britai su
silaukė konkurentų: Vokietijos, 
Prancūzijos ir Japonijos. Vo
kietija pernai pardavė Kinijai 
daugiau nei Anglija — už 25 
miL, o Anglija tik ui 17 mil.

ti iniciatyvą ' į savo rankas. 
Amerikos iniciatyvą ir politiką 
sužlugdė . jos sąjungininkai. 
Tad nutilo dabar kalbos ir apie 
sąjungos sudarymą pietų Kini
jai ginti. Amerikai teks esmi
nis klausimas peržiūrėti: ar 
nereikia ieškoti naujų sąjungi
ninkų Azijoje?

Europoj aštrėja tas pats 
klausimas. Jei europinio saugu
mo bendruomenė yra Amerikos 
sąjungininkų sutrukdyta, tad 
kyla mintis, ar netenka atsi
remti Amerikai naujais sąjun
gininkais, ypačiai Turkija, Vo
kietija, Ispanija. Pirmoje eilėje 
Vokietija. — Adcnaueris įspė
jo: jei nebus sudaryta europinė 
kariuomenė, tai išeitis viena — 
organizuoti Vokietijos tautinę 
kariuomenę. Jei anksčiau klau
simas būtų buvęs taip svarsto
mas, tai gal būt. ne Amerikai 
būtų tekę traukti į save sąjun
gininkus, bet ligšioliniai sąjun-

respublikonų ir patarnaus vie
nybei.
BET VIENYBE TARP'KON

GRESO IR VYRIAUSYBES 
ATSTATYTA

Tiek, vyriausybes, tiek ir 
Kongreso nariai pamatė, kad 
naujas Maskvos žygis bus —į- 
kelti Kiniją į JT. Tiek vyriau
sybė, tiek Kongresas, tiek vi
suomenės opinija pasirodė vi
siškai vieningi — prieš kom. 
Kinijos priėmimą. Visuomeninę 
opiniją išreiškė ne tik spauda, 
bet ir peticija su milijonu pa
rašų, persiųsta prezidentui.

Bet vienybė tarp vyriausy
bės ir Kongreso buvo dingus, 
kai iškilo klausimas, kas dary
ti, jei Kinija būtų priimta j JT. 
Kongreso žmonės pasirodė 
daug griežtesni už vyriausybę, 
reikalaudami, kad Amerika pa
sitrauktų iš JT. Vienybė atsta
tyta tarp vyriausybės ir Kong
reso tik tuo būdu, kad vyriau
sybė davė tvirtą pažadą, jog 
raudonųjų kinų . JT tikrai ne
bus. Tada savaime liko nesvar
stomas antrasis klausimas.

Austriją ir pietų Vokietiją, Regensburgo apylinkės. Dabar ■____
Bavariją, ištiko potvyniai, ko- vandenys jau liejasi į Sakso- I
kių nebuvo jau 50 metų Alpę- niją. Prie Passau reikėjo su-
se prisnigo ir daug prilijo, Du- sprogdinti elektros jėgainės už-
nojaus upė pakilo per 30 pėdų tvankas, gelbstint namus. Gar- ■
ir užliejo kelius, laukus, kai- misch, Partenkirchen, kur a- ■ 
mus. Daug kur matyt itk namų merikiečiai turi savo įgulas, y- jose ntrm »re-
kamiriai, medžių viršūnės. Apie ra atkirsti. Amerikiečiai pa- ifi nf i, w «—r« aėra tokie
ii 100 kaimų žmones reikėjo naudojo gyventojam gelbėti 21 n^aiii, kaą> atrodo. mm po»- 
ricubiai iškraustyti. Prigėrė 14. helikopteri ir Š0 valčių. Nuos- ctM pn»* kad jm nagta-
Nukentėjo labai Linzo, Passau, toliai milijoniniai. "*• -mhium katu Oaatwnan>.

testais, bet padėties nušvieti
mu, kaip.kad jis Anglijoje yra 
pažymėjęs per diskusijas.”

“Šių metų liepos 7 d. atsi
lankius asmeniškai ir pasitik
rinus vokiečių atitinkamose į- 
staigose, dar kartą buvo pat
virtinta, kad joks p. Lozoraičio 
paskirtas atstovas nėra prisi
statęs ir kad Vliko ^legato 
padaryti žygiai palankiai svar
stomi kompetentingose institu-

URT negali viešai paskelbti pa- zuoti savo tautinę kariuomenę. Meksikos atstovybėje Gua- 
skyrimo aktų ir ryšium su jais Po šio pareiškimo Prancūzija temalos sostine esą apie 300 
tebeinančio susirašinėjimo... atsisakė derėtis su Vokietija Tarpjųknįpreriden-
Vfflro žygis buvo padarytas po dėl europinio saugumo bend- Arbez virSininkAs
to, kada komptentingose įstai- ruomenes sutarčių keitimo. Diaz ir kt. Atstovybė kreipėsi 

į naują Guatemalos valdžią, 
* , . _ _ kad duotų tiem bėgliam išva-
Is Hanoi he^a. net nedali? kas sali žiavimo vizas. Vyriausybė lig 

šiol nedavė, ir atstovybes sau
goja sargybos.

priekaišto, kad 
ius eina “sky-

gose buvo išsiaiškinta, kad to
kios rūšies delegato (Lietuvos 
respublikai atstovauti. Red.) 
paskyrimas yra priimtinas ir 
kad iš p. Lozoraičio pusės jo
kio pristatymo jo numatyto at
stovo nėra buvę padaryta.”

“URT nedelsdama lojaliai pa
informavo visus diplomatinius 
atstovus ir kitus mūsų laisvini-' 
mo veiksnius apie jos padary
tuosius “lygius. Kaip iš kompe
tentingų įstaigų patirta, p. Lo- 

reaguodamas į tai

LOZORAITIS PRANEŠA
S. Lozoraitis praneša, kad 

birželio 19 — liepos 4 jis vie
šėjo Londone, lankėsi užsienių 
reikalų ministerijoje, lydimas 
p.V. Balicko. Taip pat jis turėjęs 
pasikalbėjimą su Latvijos ir 
Estijos atstovais Londone dėl 
Baltijos santarvės ir dėl atsto
vavimo Vokietijoje. Taip pat 
susitiko su lenkų politikais; 
tarp jų egz. prezidentu Zales
kių ir gen. Andersu.

.įf^ ąįaitįs,
VBko užsienių reikalų tarny- pareMcė vSkfeflų Įstaigoms GUATBMAJUME VALYMAI

bos valdytojas Dr. P. Karvelis net du protestus. P. Lozoraitis ..
rašo: ■ , ir neginčija ;kad jis tai atliko, Gaatemaioje prezidento pa-

“Ryšium su dar vis spaudoje tik ps juos nori vadinti ne pro- reigas eina Oastillo Armas, bu- linijos. Tačiau nesutarta, kur
nesiliaujančia akcija prieš Vli
ko žygius, paskyrus Vliko de
legatą prie Federalinės Vokie
čių vyriausybės, turiu garbę 
dar kartą įsakmiai Tamstą pa
tikinti, kad visa, kas URT “EI- Vokietijos kancleris Adenau- 
toj” šiuo reikalu yra buvę pas- eris pareiškė, kad jei Prancū- tai. Užsienio kapitalas pagei- 
keibta, perdėm atitinka tiesą... rija nesutiks pasirašyti sutar- liaujamas Guatemalos statybo- ŽAIDŽIA ŽENEVOJE, 0 GALVA SKAUDA WASH1NGTONE 
Dėl suprantamų priežasčių cių tai Vokietijai teks orgam- je*

Deiriiantų fabrikas
Bonnoje, Vokietijoje viena 

apgaulė jau baigėsi teisme. O ji 
buvo sujudinusi ne tik Vokieti
ją, bet viso pasaulio deimantų 
pirklius.. Dr. inž. Hermann 
Meinck? pasiskelbė suradęs bū
dus gaminti dirbtinius deiman
tus. Jis ilgai darė bandymus

PASIŠOVĖ IEŠKOTI 
KALTININKŲ

Žaidime griežtų ėjimų šali
ninkas buvo valst. sekretorius 
Dulles ir vyr. štabo viršininkas 
Radfordas. Tačiau jų pareiški
mai ir užsimojimai nerado pa
ramos Baltuosiuose rūmuose. 
,Kad Indokinijoš pralaimėjimas 
nebūtų prikaišiojamas dabarti
nei vyriausybei, vicepreziden
tas Nuomas dviem atvejais mė
gino nukreipti atsakomybę sa
vo politiniam priešininkui —de
mokratam. Jis paskelbė, kad 
Indokinijoš ir Korėjos neteki
mas esąs Kinijos netekimo pa
daras. O Kiniją komunistam 
atidavę demokratai. Jis metė 
priekaištą ir buv. prez. Roose- 
vsltui, kad tas padaręs klaidą, 
sutikdamas grąžinti Prancūzi
jai kolonijas Indokinijoje.

Kaltininko ieškojimas ne
nelauktas buvo demokratam.
Y^poto. kai pr. zMenta, Ei- NAWŲ .
senborons ilgino lettoh.
bendradarbiavimo tarp abiejų w £*7 .. . * .pama- *** 'w“‘flros grtei^ priemonė glninkai būtų glaudi pria A-

_ . Prieš raudonąją Kiniją, vis merikos. Tik dabar jau kyla
Tie kaltininko ieškotojai var- dėlto pastebėjo, kad reikia ką klausimas, ar naujų sąjunginh> 

gįaL pagerins artimai ateičiai pozityvaus sugalvoti. Vadinasi, kų organizavimas nebus kiek 
santykius tarp demokratų ir tai, kas teistų Amerikai Hl Ibh - pavėlintas, <

laboratorijose ir jau įsteigė 
bendrovę masiškai tokiems dei
mantams gaminti. Juo patikėjo 
ir valdžios atstovai. Savo ka
pitalus jam pavedė daugiausia 
Reino krašto turtuoliai. Bet 
pasaulio deimantų biznieriai 
dabar atsikvėpė, kai paaiškėjo, 
kad Meincke nėra jokis inžinie- 
riius ir kad jis jokių deimantų 
nepagamino, tik puikiai mokėjo 
sukčiauti ir pinigus vilioti. Da
bar per trejus metus bandymus 
galės tęsti kalėjime.

palaidotas
Liepos 10 d. Philadllphijoje i 

iškilmingai palaidotas Vincas 
Krėvė Mickevičius. Lietuvį^ šv. 
Kazimiero bažnyčioje pamaldas 
laikė kun. Jaškevičius, S. J., 
Fordhamo universiteto profe
sorius, pamokslą sakė kun. St 
Yla, giedojo solistė J. Augaity- 
tė. Pamaldose dalyvavo nema
ža lietuviškos visuomenės, lie
tuviškųjų universitetų ir Penn. 
un-to atstovai. Žmonių buvo 
atvykę'iš VVashingtono, New 
Yorko, Bostono.

Iš bažnyčios velionies kars
tas nulydėtas į šv. Kryžiaus 
kapines. Prie kapo kalbėjo prof. 
A. Sennas — Penn. un-to var
du, Lietuvos un-tų vardu — 
.prof. J. Puzinas. Dr. V. Ma
ciūnas — Liet. Rašytojų Drau
gijos vardu, J. Aistis, prof. K 
Pakštas — Washingtono lietu
vių vardu, K. Ostrauskas — 
studentų vardu, B. Raugas — 
Liet, bendruomenės vardu.

KAIP
SUSIBARTI

Esą Prancūzijos provizoriš
kai susitarta-"^ komunistais, 
kad iš Laos ir Carnbodia pasi
trauks, komunistų kaįitgimenė, 
kraštus valdy? antikontrmisti- 
nės', vyriausybės, pasitrauks 
taip pat ir prancūzų kariuo
menė. Vietnamas, didžiausioji 
Indoldnijos valstybė, bus laiki
nai dalinama ir kariuomenės a- 
titraukiamos už skiriamosios

Kr"f Mick“a“
Bet Dulles nenori dalyvauti Įcapituliacijos iškilmėse



SPAUDA

Reseroe this seat
for yourseif-now!

rankos, paprašys dokumentų ir 
Čia pat paims pabaudą.

moterystės vaikai prieš įstaty
mus yra lygūs.

kabinėjo praeivius. Karininkai 
praeidami juokėsi. Aplinkiniai vidury 
juokėsi taip pat ‘Kultūriniame 
parke' niekas nesijaudino dėl 
gausių nusigėrusių, kurie švai
stėsi su buteliais rankose. Pa
stebėjau taip pat daug elgetų 
visokio amžiaus, tarp jų ir sku
durais apsitaisiusių vaikų.1 z

AMEKKieeiV 
tm a* gali palu

Start plamMgtrtaf fsr carefree temonm 
ttmgk Payrofl Saviigs

Prancūzas:
Su arbatpinigiais reikia bū

ti labai atsargiam; geriausia 
nemėginti. Su traukinio paly
dovais susidaro greitai draugiš
ki santykiai. Patarnautoja, ku
ri mum atnešė mineralio van
dens ir arbatos į vagoną, darė 
tai linksmu veidu ir draugiš
kais žodžiais. Kelionės gale 
draugiškai paspaudžia ranką. 
Ir priešingai: griebtai uždraus
ta duoti arbatpinigius.

tyje, bet nė mažiausios kal
bos negali būti apie karinį dri-

Kai Rostove sugrįžome j vieš
butį, radome merginą apsi
miegojusią ir rūgejančią, kad 
ji visai neturėjusi laiko lovą 
perkloti; kad mes turėsime pa
laukti. ‘Gal jai įsprausti į del
ną penkis rublius?* paklausiau 
savo palydovą . (sovietini). 
“Pamėginkime”, pasakė čer- 
kasovas (palydovas). Ir iš tik
rųjų lovos buvo paruoštos per 
penkias minutes.

“New York Timės” kores
pondentui Sovietai leido perke
liauti per Sibirą. To laikraščio 
vedamajame buvo paskelbtos 
pačios jo kelionės išvados. Jos 
tokios:

Keista yrašių dienų pasau
lio padėtis.. Faktas, kad “New 
York Times” korespondentui 
Harrisonui E.* Salisbury buvo 
leista padaryti 1200 mylių ke
lionę per Silūrą, laikomas nuo
stabiausiu dalykus. Niekas ne
sistebi, jei koks užšeniet’s lan
kosi Čikagoje, Mineapolyje, 
Denveryje ar Salt Lake City. 
Tačiau laikoma tikra sensacija, 
kai Sovietų valdžia duoda kam 
nors leidimą aplankyti Čitą, Ir
kutską, Jakutską, Chabarovs- 
ką ir kitas pakelės vietas. Ru
sijos specialistai tuo nenori pa
tikėti.

Aplamai sakant, tai, ką pa
stebėjo Salisbury, patvirtina 
ankstesnius spėliojimus. Rytų 
Sibiras ir toliau tebėra atšiau
rus ir laukinis kraštas, kur

žmogus privalo vesti sunkiau- 
. šią kovą su gamta. '

Nors Sovietų laikais čia pa
daugėjo ir žmonių ir pramonės, 
tos sritys tebėra, palyginti, 
dar tuščios. Net ir didžiausi 
centrai savo patogumais ir ki
tais atžvilgiais greičiau prime
na 19 amžiaus Amerikos Va
karų gyvenimą. Salisbury ne
pamiršta pastebėti, kad ir caro 
laikais tas sritis užpildydavo 
tremtiniai darbininkai. Kaip 
matyti iš pabėgėlių liudijimų, 
ir šiandien Rytų Sibiro ekeno- 
minė raida remiasi daugiausia 

vergų darbu.
Tuo atžvilgiu neišsiskiria ir 

Magadano sritis, kurios mūsų 
korespondentui nebuvo duota 
progos aplankyti.

Mūsų korespondento prane
šimai iškalbingai liudija apie 
tai, kad plačiai 
išreklamuota Birobidžano žydą

JIE KALBA APIE VODKĄ
Vokietis:
Mane nustebinoJarp visų gy

kad vieną dalyką tikrai pavy- Vokietis:
ko išnaikinti — tai girtavimą. “Tautiniame bately” patar

nautoja atr.ežė man rak'ą ir 
APIE JUDĖJIMU GATVĖSE arbatpinigius įsikišo kaip są- 

Vokictfc vąime _ suprantamu dalyką...

pietų Amerikoje — nuo 3,000 
iki 4,000, šiaurės Amerikai 
tenka tik 300-500. Europai 50. 
Dėl Afrikos nieko tikslaus ne
žinoma, sakomi bendri skaičiai 
— nuo 400 iki 1000. Europoje 
daugiausia minima Prancūzi
joje — apie Pirėnų kalnus.

PAGALIAU APIE MOTERIS 
Vokietis:

APIE JAUNIMU
Vokietis:
Visi vaikai iki keturiolikos 

metų priklauso “pionieriam”. 
Ši organizacija atlieka pirmą 
“bolševikinio auklėjimo” tarps
nį. Maskvoje turėjau progos 
matyti dokumentinėj frlmoje 
gražią vasaros sovietinių pionie
rių stovyklą, ir drauge pergy
venau, kaip dešimtamečiai dvy
likamečiai atliko manevrus, 
kurie man labiau priminė ka
reivinių žaidimus nekaip vaka
ri 2 ti n ius “plėšikus ir policinin
kus”. Gavau įspūdį, kad pionie
riai paruošia ne tik ideologiškai 
bet ir kariškai.

Nuvažiuoja į Sovietų Sąjuh- ventojų «taoksnrų išplitęs gir- bar jie pranyko — gal būt ne “J8 laisvas, 1 
gą žurnalistai. Pamato, pąsi? tąvimas... kiek dąųggirtų vi- tiek dėl ' |įsfcdH
vaišina ir parvaBavę aprašinė- duryje miesto sukiojosi polici- griebtų bausmių. Girtų nepa- gatve je retai pasirodo.
ja, ką matv ir girdėję. Tik ne- . jo§ ąkyse irdavo. Vieną dįe- matysi. Traktorių fabriko čį- 
vianriū >e wto irgtrit Štai apie prie Kurs- rektorius U nrigrede pareiiM,

, ■ beveik tuo pačiu laiku buvo ko stoties Maskvoje mačiau du 
^ nuvykę vienas vokietis ir vie- stipriai nusigėrusius -kareivius, 
I-' nas prancūzas. Abudu turėjo kurie turėjo prilaikyti trečiąjį.

-----hevmlr tą patį maršrutą, abu- Tie trys kareiviai vis sukosi ra- 
du, sakosi, labai lengvai gavę 
vizas į Sovietų Sąjungą, abudu 

f galėję savo akimis žmones ir 
jų gyvenimą stebėti; abudu 

„ nėra komunistai. Bet palygin- 
, ' kitę, ką mato vienas ir kitas

5 ir kaip skirtingai mato tuos 
pačius daiktus. Vokietis rašyto-

' jas Paul Distelbarth savo ste
bėjimus aprašo knygoje “Russ- 
land heute”, (Hamburg 1954), 
prancūzų žurnalisto Michel 
Gordey, “France-Soir” bendra
darbio, aprašymai paskelbti 
“Visum nach Moskau” 1954.

tėvynė Rytų Sibire sulaukė 
iiiPfrn nepasisekimo.

Šiandien gyventojų daugu
mą' ten sudaro Krymo totoriai, 
kurie už nepaklusnumą Sovietų 
valdžiai buvo ten ištremti po 
Antrojo Pasaulinio karo. Nieko 
nuostabaus, jei dauguma tų 
rusų ir ukrainiečių, kurie da
bar apgyvendinami Birdbidža- 
ne, yra taip pat buvę vergų 
stovyklų kaliniai, kuriems ne
leidžiama grįžti į savo gimtą
sias vietas.

Trumpai sakant, Rytų Sibi
ras- nesugebamas apgyvendinti 
‘kitaip, kaip vienos ar kitos rū- 
šeš prievarta. Mat, turėdamas 
visus būdingus pasienio sri
tims nepatogumus ir sunku
mus, jis neturi to, kas ga
lėtų patraukti turto ieškančius 
nuotykininkus būtent — jis ne
turi laisvės, kuri nesuderinama 
su sovietine santvarka,— bai
gia, savo vedamąjį “N. Y. 
Times”.

That fishing trip you’ve ąhvaya wanted to take—evan that 
biggest vacataou of aH, yoar retirement yeazs—an within 
your reach if you start investing now m U. S. Svrinp Bonda 
through the PayroB Savings ftan.
Just tdl the peopiem yvvrpey office bow much(or homrKttie) 
you want to save eech payday. They sėt —ide that arnouok • 
before you gtt your check. Wben you hatve enough for a Bond, 
they būy and tam <mr toyouaU.&SerieaESavmfiBond.
And each Bond earman ayerage of 3% intasest, compounded 
■emianmiaDy—/era* 19 ycurz and 8 monifu!
Sign up today at the pay office where you work for the P*y- 
roll Savings Plan. Or,tf you’resetf-emptoyed, ari your banker 
to eraoU you in the Bond-A-Mouth Plan.

Amerikos mergina, 18 metų, 
B. A. Cobb-Illinois mėgins sli
dėm vanderru nukeliauti Mis- 

Kirk miršta nuo gyvačių sissippi upe 226 mylias. Lig- 
Pasaulinė sveikatos ergani- Sielinis rekordas mot.rim buvo 

zacija Ženevoje paskelbė 1954 197 mylios.
statistikos leidinyje, kad per 
metus nuo gyvačių visame' pa
sauly miršta 30,000-10,000

Aidėjimo disciplina miesto 
(Maskvoje) labai 

griežta. Kurie važinėja auto
mobiliais, tegali būti įrašyti 
kaip judėjimo nusikaltėliai ne
daugiau kaip tris kartus. Tas 
pats ir su pėsčiais&is. Eiti 
skersai gatvės jie turi griežtai 
geltonais brūkšniais nurodyto
se vietose. Jei keleivis mėgins 

Prancūzas: pereiti kitoje vietoj, išgirs švil-
Anksčiau Maskvos vaizdui pūką, policininkas paims jį už 

buvo būdingi vežikai. Jie jau 
pradingo. Pradingo ir girtuok
liai bei ‘elgetaujantieji. Caro 
laikais, būdavo, voliojasi aplin
kui girti be sąmonės. Tai bū
davę kasdieninis reiškinys. Da-

Vakarų Europoje, šiaurės A- 
merikoje, Australijoje prieaug
lis eis lėčiau. Rytų Europoje, 
Sovietuose ir Japonijoje k is 
smarkiau, ypač dėl te, kad ten 
prailgeja labiau žmogaus gy
venimo vidurkis. Tuc tarpu 
mirtingumas turės pamažu ma
žėti. artėdamas prie pirmosios 
grupės. j ,

akinius žiūrėdami į sovietinį Norvegijoje teismas pasmer- 
gyvenimą. Ypatingai ružavi a- kė sovietų agentą Sunde 8 nie
kiniai prancūzo. Jis patirs tik- tam kaleri. Gyventojam tai 
rąjį sovietinį gyvenimą tik ta- buvo sensacija, nes Sunde bū
da, jei į Prancūziją ateis bol- vo žinomas visiems iš vokiečių 
ševizmas ir nuims akinius, nors okupacijos laikų kaip didelis 
to jai ir nelinkime. rezistencijos kovotojas.

Iš ti’cnjjij tai užtektų vi
siems ir maisto ir apsirengi
mo, jei n:būtų tiek ryklių, k’J- 
rie atima k?tam ir turtą ir 
laisvę.

Nelaimės namieje
Nelaimės ištinka žmones ne 

tikt keliuose. Amerikoje sure
gistruota nela'.mingų atsitiki
mų namuose, tarp keturių die
nų, kurių per metus 30,000 bai
gėsi mirtimi. Anglijoje tokių 
nelaimių namie 7,000. Apie 
60r; nelaimingų atsitikimų 
Vokietijoje ir Švedijoje nutin
ka taip pat narni?. Pirmiausia 
ir daugiausia 
prie židinio. Sakysim, puodas 
verda, ištyška vanduo, užgeri- čia palengvėjimą, nes atlikęs, 
na ugnį, o tuo tarpu dujos te- ko jo .įkvėpimas reikalavo, 
besiveržia. iš vamzdžio. Antroj 
vietoj kalta elektra, ypač’ai ne
išjungtas prosas pridaro daug 
gaisrų.

Kad leagviau išmoktą

Specialistai vis ieško, kaip 
lengviau išmokti svetimų kal
bų. t>abar atkreipta dėmesio, 
kad daugelis besimokančių ne
drįsta kalbėti, kad nepadarytų 
klaidų. Dėl to rasta, kad leng
viau ta baimė nugalima, jei 
kalbama tamsiame kambaryje. 
Ir sykiu labiau pripratinama 
prie klausos.

Prancūzas:

Šviesos signalai taikomi tik 
automobilistam, n? peštiesiem,

Dar smarkiau u: rytus, už 
Aziją, gyventojų prieauglis di
dės pietų Amerikoje, ir čia per 
tuos 30 metų gyventojų skai
čius gali padvigubėti.

Apskaičiuotojai mano, kad 
prieaugfs mažės su gyvenimo 
pramončjimu. Juc labiau atsi
likęs kraštas pramonėje, juo 
didesnis gyventojų prieauglis.

Jie mano, kad su gyv.-ntojų 
prieaugliu nekils tokiu pat 
mastu gyvenimui reikalingų 
reikmenų ir maisto gamyba. 
Dėl to gyvenimo standartas tu
rėsiąs kristi.

BANDYMŲ NENUTRAUKS
Jungi. Tautose liepos 9 bu

vo svarstomas Marshallio salų 
gyventojų prašymas, kad pas

Prancūzas: juos nebūtų daromi atominių ir
Moterys labai gerbiamos... vandenilinių bombų mėgini- 

Jei studentė susilaukia vaiko mai. Sovietai tatai siūlė Ame- 
be moterystės, ji šalinama iš rikai uždrausti. Amerikos at- 
univerriteto; tai nusikaltimas stovas griežtai pareiškė, kad 

bandymai bus tęsiami, keri so- 
išvada, žurnalistai užsideda 'Ąetai juos darys'

Jungt. Tautų komisijos? bu
vo svarstomas ne tik dabarties 
klausimas, bet sykį pažvelgta į 
ateitį — kas bus su žmonija 
per keliasdešimt metų, jei ji 
taip dauginsis kaip dabar.

Įvairūs apskaitymai padarė 
išvadą, kad
per 30 metą vietoj dabartinių 
2^5 miliardu žmonių bus apie

4 miliardai

Kita priemenė — tai fonog
rafas, kuriuo užrašoma, kaip 
ištaria žodlius mokinys ir mo
kytojas. Tada jis pat gali pa
lyginti ir lengviau savo balsą 
priderinti. Jau labiau pažen- 
guriem. kad jie’ įsigyventų į 
svetimąją kalbą, duodami sve- 

fkvėpiinas - tima kalba vaidinimai ir jie pa-
Lgi šiol žinojom, kaip poe- ' tys įtraukiami vaidinti.

PASAULY PO 1K1SDESIM1S METŲ “Jaunuosius pionierius” pa- 
*■ žinome jaū Stalingrade. Var- 

..... ... das netinkamai primena jauni-
žmonių. Daugiausia Azijoj* - etai įkvėpimo pagauti, negali mQ karinį auk]8jmą g tik.
nuo 25,000 iki 35,000. Toliau nerašyti, kad savo jausmus iš- 

reKtų^ąrodo.kade^mair,]^ 
kitokio {kvėpimo. Jaunas sile- 
zietis, 23 metų, A. Thomanek 
jautė pašėlusį reikalą užkopti 
į Eifelio bokštą Paryžiuje. Jis 
šiem dienom atvyko į Paryaų. 
patamse priėjo prie bokšto ir 
pradėjo kabintis į viršų gele
žiniais bokšto balkiais. Antroje 
aikštelėje 375 pėdos nuo že
mės, pasijuto pavargęs ir ant 
surikryžavurių sijų prigulė pa
silsėti. Taip ir praleido nakte
lę. Rytą sargas įžiūrėjo ten 
mieganti žmogų, pranešė poli
cijai, triukšmas pažadino į- 
kvėptąjį vyrą, ir jis kaip kati
nas leidosi į bokšto viršų. Pa
siekęs viršūnę 984 pėdų aukš
tyje, patenkintas leidosi že- 

nelaTmių kyla myn, kur jo laukė policija. Jai 
paaiškmo, kad dabar jis jau-

Man atrodo,' skirtumas tarp 
teisėtos moterystės ir laisvo prieš padorumą, 
susimėtimo teismo ir vidutiniš
ko piliečio akyse yra dau- 

. x , _ giau teoretiškas, ne praktiš-rųjų apie tai negali būti ne , . . , „aJ & kas. Laisvas susimetunas ne-
.. . „ . ra smerkiamas. Griežtumasmenai yra pavyzdingiausių v

mokinių organizacija, kurios skyrybų reikalu privedė prie to, 
uždavinys dar papildomai auk- ėmė dažnėti laisvas susi- 
letis, ypatingai mokslinėje sri- metimas. Teisėtos ir neteisėtos

Išradimas
Amerikoje Cclumbijos un-to 

prefesorivs Dr. K. R. Oman 
padirbo mašiną dantim gręžti, 
kuri veik:a visai be triukšmo ir 
skaudina dantį tik tada, kai 
paliečia nervą. Masinė mašinos 
gamyba prasidės tik po metų.

s®
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VokieSų la&raštis “Volks
bote” & m. birželio 26 d. nu
meryje plačiai aprašo, kaip 
tokie pflietaio karo kadrai pa
ruošiami Rytinėje Vokietijoje.

mas” /‘Kaip reikia laikytis su
imtam Vak. Vokietijoje”, “A- 
merikiečių slaptoji tarnyba” 
(CIC), apie kurią referuoja 
maj. Glawnij, “Agitacija ir 
propaganda” etc. Kuršininkai 
apmokomi vartoti ginklą, kul
kosvaidžius ir kursus turi

taikinius” (turima galvoj

Vak. Vokietijoje” ir kt.
Hartensteine, Saksonijoje, 

veikia speciali agentų Irsabo- 
tažtainkę mokykis, 

kurioje specialius referatus 
skaito sovietinės žemos saugu
mo šefas E. Wollweberis ir 
Sovietų vyr. . Įeit Jesupovas. 
Čia trijų mėnesių kursuose

»TO N. T.
ą&TO Pumt -----

Ufetenrie ——-

PAGAL MASKVOS 
PLANĄ

Viskas ten vykšta pagal įsa- 
kymą iš Maskvos ir jos duoda
mus smulkiausius nurodymus. 
Viskas atliekama planingai ir 
su bolševikiniu sistemingumu. 
Pilietiniam karui reikalingų 
kadrų, šnipų, sabotažininkų ir, 
bolševikinio saugumo agentų 

ginčijosi žmona. Ponas Toks jau ėmė paruošimas atliekamas siste- 
migai tiek per trumpalaikius į- 
vairius kursus, tiek ir per spe
cialias tos rūšies mokyklas.

dalyvis W. Fanselau ir pasižy
mėjusi bolševikų agentė Vaka
ruose Seimą Blumenthal. šioje 
mokykloje busimieji agentai iš
samiau supaž:ndinami su Woll- 
ueberio “specialybe”,
kaip įgabenti sprogstamąją 
medžiagą į laivus ir uosto į- 

baigtis šaudydami į “judančius rengtoms, pravesti sabotažo
aktus geležinkeliuose ir kituo-

PONAS TOKS su giminaičiu tvarkė'šeimyninius reikalus. 
Susitarimo džiaugsmui pažymėti juodu paskelbė rengiu puotą, 
kurioje pavaišinsią kaimynus tuo, ko tie seniai nebeturi.

Kepėjo Ponas Toks parkeliauti namo, jį užpuolė žmona 
nusigandusiu veidu. Esą pas ją jau buvo susirinkę kaimynai 
Jonas, Petras ir Povilas vaišių, o ji juk neturi kuo vaišinti, nors 
mėsos racionas ir panaikintas.

Ponas Toks juokdamasis atsakė: “O ko čia tam Jonui, Pet
rui ir Povilui reikia? Ar aš juos kviečiau?” “Betgi tu sakei 
pavaišinsiąs kaimynus’
pykti: “Kaimynus, kaimynus, ar tai aš visus kaimynus žadėjau 
kviesti — sakiau: visus?” “Na, nesakei, visus”, sutiko žmona. 

, “Na, matai, kad ne visus... Ot, tų, kurie mano minčių nesupran-

MOKYKLŲ PLANAS
“Seminare” mokoma tokių 

dalykų: ' “referentas K. Mor- 
genstemas dėsto apie “kadrus 
ir kontražvalgybą,” H. Gos-

Mmimoji mokykla su inter- kovos praktika.
natų yra įkurta buvusiuose M. Stoti išsamiai pavaizduo- 
Goebbelso rūmuose į šiaurę ja, kaip priešo užpakalyje rei- 
nuo Wandlitzsee, netoli Ber- kia attikti sabotažo veiksmus, 
lyno, šį “strateginį seminarą” Supažindinama net ir su che- 
nuoiatos prižiūri sovietų MVD minėmis kovus priemonėmis, 
agentai, kurių vienas kitas, ToEau, be įvairių teminių da- 
kaip pvz. Zvohkinas, jame eina lykų, dėstoma apie “pilietinio 
net ir referento pareigas. Kiti karo taktiką”, “praktinį perti- 
“mokytojai” ir tipingi bolševi- zarūnės kovos apmokymą” ir 
kų fanatikai, kaip mokyklos t.t, nušviečiama “Amerikos 
vadovas H. Gossensas, “tipin
gas vokiečių bolševikinio SSD 
auklėtinis”, jo pavaduotojas M. 
Stoti ir kt.

ta, aš ir nevaišinsiu. Ir ko jie senam žmogui ramybės neduo- 
«ža”, kalbėjo Ponas Toks nuskriausto balsu.

Vaizdas apie Poną Tokį primena Winstono Churchillio pa
reiškimą parlamente dėl jo ar prezidento Eisenhowerio paskelb- 

-s-, tos dekharacijos. Juodu skelbė, kad Amerika ir Britanija sieks 
grąžinti laisvę, “tavosiom nepriklausomom valstybėm, kurios
datar yra jos netekusias” ir “nedalyvaus susitarimuose, ■ ku- 

> rie pratęstų tų kraštų pavergto!* prieš jų valią.”
Dartnečiai parlamente užpuolė Churchillį klausti, -kokias 

valstybes jis ir prezidentas turėjo galvoje, anuos žodžius rašy
dami.

Winston juokdamasis atsakė, anot “N. Y. Times” korespon-
- dento, laboristui W. N. Warbey, jog jis ir prezidentas pastebėjo, 
r kad sodamut sąrašą kai kurios tautos būtą įžeistos jų įtrauki-

. ura j tą sąnašą Įr kai kurios neįtraukimu.
: Warbey vėl klausė: ar dekliaradja mano,. kad, sakysim, 

, Britanija negali sudaryti sutarties su Sovietų Sąjunga, kadangi 
•Jungtinės Valstybės atsisako pripažinti Baltijos valstybių įjungi- 

'■ mą i Sovietų Sąjūngą.
-’r . Mimsteris pirmininkas atsakė, kad šitas klausimas parodo, 

kaip nepageidaujama yra konkretizuoti. Jis ir prezidentas tėra
— paiei&ę “bendrą nusistatymą.”

Churchillio paaiškinimas taip pat parodo, kiek tušti yra 
dektiaracijų žodžiai, kaip skiriasi iš pagrindų Amerikos ir Ang
lijos politika Sovietų ir jų pavergtų valstybių, o dar labiau Bal
tijos valstybių atžvilgiu.

Amerika vis labiau ir dažniau pasisako už jų pavergimo ne
pripažinimą. Anglijos politika pavergtųjų atžvilgiu yra tylos po
litika. Ji nepasikeitė. Net priešinga tyla, palankesnė sovietam, 
ar tik nesustiprėjo. Kol konservatoriai buvo opozicijoje, jų žmo
nes uoliau vadovavo Europiniam Sąjūdžiui, kuriame dalyvauja ir 
Išvargtosios Balti jos valstybės, ir dažnai kėlė balsą. Kai paėmė 

* konservatoriai valdžią, jų žmonės ir toje veikloje dingo ar pri
tilo.

VINCAS KRĖVĖ

indas, kuriame karalius 
laiko geriausią vyną

Pradedama nuo trumpo ap
mokymo 4 savaičių kursuose, 
paskum “tobulinama” per 6- 
šių savaičių kursus apskrities 
jaunimo mokyklose, o paskum 
patys rinktiniai mokiniai, “ge
riausi iš geriaus’ų”, siunčiami į

sensas supažindina su tuo, kas 
yra “nelegalu”. Be to, pridėta 
apmokymas, kaip elgtis su ka
rabinu 98. MVD kapitonas 
Zvonkinas moko sovietinės 
partizanų technikos ir taktikos 
per “didįjį tėvynės karą.” Jį

dėstomi tokie dalykai kaip 
“Sov. Sąjunga” — tvirčiausias 
taikos pylimas”, “Sovietų par
tizaninis sąjūdis didžiajame tė
vynės kare”, “Vokietijos kons
titucinis teismas”, “Cheminės 
kovos priemonės ir jų pritaiky-

žmonės). se susisiekimo priemonėse.
Specialioj šaipų Prieros mo- Be šių mokykloje Rytinėje
kykioje prie Koenigswuster- 

hansen
dalyviai supažindinami su 

Vak. Vokietijos policijos or
ganizacija, taisyklėmis, kaip 
pravesti ginkluotą sukilimą, 
kaip veikia bolševikinio FDJ 
jaunimo agentai Vak. Vokieti
joje ir. kt Herbertas Menzelis 
praveda kursų,

kaip “FDJ štormu užima 
Vakarų Berlyną”.

Didžiausioje paslaptyje rei
kalingą apmokymą išeina ket
virto, palies aukščiausio laips
nio auklėtiniai buvusioje “susi- 
siekimo ministerijos specialioje 
mokykloje” Ladeboue prie 
Greifsmaldo. Ką šitoji mokyk
la praktiškai reiškia ir kodėl ja 
ypač asmeniškai yra taip suin
teresuotos sovietinės zonos 
“valstybės sekretorius. saugu
mo reikalams” Ernstas Wpll- 
vveberis, gerai žino pirmoj eilėj 
Skandinavų kraštai iš patirto
sios praktikos praeity.

Šiai mokyklai vadovauja Dr. 
Koeriig, joje dėsto vyr. Įeit Je
supovas, ilgų laiką dirbęs Vak. 
Vokietijoje sovietinei žvalgy
bai maj. Treitschke, Wollue- 
berio aparato Skandinavijoje

zonoje veikia ir visa eilė kitų, 
turinčių supažindinti bolševikų 
saugumo agentus su “būtiniau
siomis veikimo priemonėmis 
bei metodais”. Pvz.
Berlyne - Karisdorfe veikia 
gaiši “meilės partizanų mo
kykla Koethene apmoko grri- 
dltųjų komandų” nartas.
Babelsberge įkurdinta “Wal- 

ter Ulbrichto administracinė 
akademija” paruošia pirmoj ei
lėj agentus Vak. Vokietijoje ir 
tX -

Pasipiktinęs Vakarų neran
gumu ir žodine strategija, ka- i 
da Rytai daro plačiausios ap
imties pasiruošimus naujam- 
žygiui į Vakarus, apskelbdami ' 
Vakarų valstybes “imperialisti
nėmis”, nors iš tikro jie patys 
yra didž’ausio masto imperia
listai, “Volksbote” įspėja: 
užtenka flirtuoti su Rytais ir 
kaišioti kancleriui Adenaueriui 

| ratas pagalius.
Vokiečių spaudos ir radijų, 

daugumas apie šiuos dalykus 
visai tyli arba stengiasi juos 
pavaizduoti kaip nereikšmin
gus. Tačiau “Volksbote” tekių 
faktų akivaizdoje reikalauja $ 
pabusti iš miego ir savo veik
lą padidinti.

gudrus darbuose ir budrus, rą pagirti norėdavo, kalbėdavo: gerą žodį, nuraminimą teškian- Džiaugėsi ir puikinosi jos 
kaip sargas, kurį tos šalies ka- “Jisai teisingos širdies vyras, tį, užuojautą reiškiantį^.. grožiu senas tėvas, ir besi- 
rafiu pastatė, kad riųrintųsi jo kaip patsai Aricazaris, kuris jp n^juvo toje šalyje žtm- džiaugdamas, besigrožėdamas 
reikalais ir saugotų jo turtus. karaliaus vardu valdo mūsų ša- gaus širdyje būtų buvę x au&dno ją, kaip mažą paukštu-

“ - --------------- - -------- “ tiek ’kūmnno ir artimo meiKs, auks° narve' NereBadauda-
kaip Arkazario Širdyje. vo.ir B J tik

z to. ko nežinok), ksd yni tiosdu*
Jei visoje šaly nebuvo žmo- Qnreno aukso ir gintaru

Visi tos šalies žmonės matė lį.”
jo nenuilstamą krašto naudai Ir tai buvo didžiausis pagy- 
darbą, jo budrumą ir kad vie- rimas, aukščiausios pagarbos 
nas antrą pagirti norėdavo, pareiškimas tam, kurį žmemės

nebuvo vyro, kurio išorinė iš- balto marmu*
vaizda ir veidas būtų buvęs ne-

budrus vyras, kaip patsai Ar- Ir seniausias vyras ir ma-
I - bus visi žmonės gyrė ir džiau- kazaris, kuris karaliaus vardu žiausias vaikas — visi žinojo,

Tolimuose rytuose, ten kur gėsi, kad juos valdo tokis pro- valdo mūsų šalį”. kad Aricazaris ne tik išmintin-
sairiė teka, buvo viena laimin- tingas ir doras vyras, o kitų Buvo dar Aricazaris teisin- gas, bet ir geros širdies žmo- „ y. . , r——------------
ga šaBs. Viešpatavo ten kara- šalių gyventojai jiems tik pa- giausios širdies žmogus ir to- gus. Jis negalėdavo ramiai pra- išdžiuvusios, lyg , gu- tyčia hitomą tarnų ir tamai- 
Buš, kuris tavo garsus savo vydėdavo. Ir nebuvo na toje dėl nepakentė savo šaly melo eiti tai, kur kiti verkdavo ir chdete, ^ca, nuurwąw^ff minia. Dėvėjo* rėdėsi gra- 
išnuntimi, o dar garsesnis tuo, šalyje, nei gretimuose kraštuo- ir neteisybės. Visomis pastan- sunkiai dūsaudavo, nelaimės ar žtas ribai^ auksu ir šilku sta
bus, kuris tavo garsus savo vydėdavo. Ir nebuvo nei toje dėl nepakentė savo šaly melo

išvydo, atėjo tėvas ir taip pra

— Jau aštuoniolika metų 
tau sukako. Geras metas, kad 
už vyro tekėtai. Aš jau esu sa-

ro rftauose, kur kekvieną jos
H-tentai » «p6da-

jos ir rankos jo ilgos ir pamos, pildydavo tam

kas mane pavaduotų, nes aš 
vaikų daigiau nebetiiriu, tik ;
tave vieną turiu. Pasirink sau

kad turėjo tiek protingą ir do- se žmogaus, kuris su didžiau- gomis, visomis savo sielos jėgo- vargo prislėgti. Kaip artimiausi r1“8*“?8 .« T' vtoėtais, kuriuos pargabendavo __ tėveli, ir aš pa
rą tarną, jog nebuvo visam šia pagarba nebūtų minėjęs,to mis stengėsi jisai išginti melą, giminės, kaip gekteiamiausi jo “irp j§ fotonųjų pasaulio krašto, g^jpta, kaip tu nori- Bet tu
plačiam pasauly tokio kito vy- vyro, protingo valdovo, var- išvyti neteisybę ir neteisingu- namų svečiai,buvo tie, kur su- KUPra raugo-
TO. dą. m« B tos taBes sienų, kuri, jis varge ir suelgę kreipciavosi j "^tusios, W žmogaus.

Nors labai ižmintingas buto Kai vienas žmogus norėdavo valdė. Ir besistengdamas buvo jj, kad gelbėtų žodžiu ir dar- sayo ansttų
patsai karalius ir daugel misi- kitą pagirti, kad jis doras ir jisai, kaip tasai geras ūkinin- bu. ašaroja^
manė, bet suprasdamas ir žino- geras yra, sakydavo: “Jis do- kas, kuris ūkį vesdamas visur Kur buvo vargas, ten jis — kuriems teko matyti jis

oaman laivais. turi wti ggy gg.
Į totams kraštas, į visas nedarydamas, galėtai pava- 

ten, pauią gandai epie grįžę savo sinumi ir pavert ' 
ilKU*’, VCV Mų/ioaucunob XX -CžUIV- 5^100 J4O, OttOJVMITV. v«vr- SVOOy r*AX**O v r fr.. It.ltrtr g&MU KSlD^ j&m vis^ lumlystę V&kfytL Bst
damas, kad dar išmintingesnis, ras, kaip Aricazaris, kuris ka- patsai apžiūri, kad nebūtų nei pirmoj paranki, kur ištikdavo ak*8 a“n» stebėjom ir kalbėjo: kad nėra ir nebuvo pasui- ypUrfą valdytų išmintingai
dar protingesnis už jį doras jo raliaus vardu'valdo mūsų ša- apsileidiūio darbininko, nei ’ žmones sunki nelaimė, ten jis — Kaip gali tokio kfinaus lyje kitos tokkTO mergeMa, ku- žmonės p***-
tarnas, pirma padarė jį savo lį”. savo laiku neatlikto darbo. Jis — pirmasis gelbėtojas, kur ta- būdo siela gyventi tokiam Uau- ri veido traški ir Itamns grai^ nricaBiėtų: 'Ttoitis niekšas
padėjėju, kad išbandytų ir iš-t Ne tik buvo Aricazaris doras visus prižiūrėdavo, visur ir vi- vo verksmas ir ašaros, ten jis riam kūne?.... štamu pritiktų dailiai karalki- tentą. įnirtam,
tirtų at tikrai yra, kaip jis ir teisingas vyras, bet ir darb- suomet stengdavosi, kad nebū- — didžiausias nuramintojas, 
mano, o kada patyrė, kad nė- štus. Kito tokio darbštaus pa* tų tarpe tų, kuriuos jis peri- Tie, kurie paramos ir pagal- 
apsiriko, taip manydamas, pa- šaulyje niekas nežinojo, nema- rinko sau, kaipo draugus ir bos buvo takalingi, plaukė į

n

kad ją tvarkytų ir valdytų šalies labui, rūpindamasis žino- apsiledisio,

— Tavo kalba iMntisga ir 1 
ugina mano šbndg, — pagyri
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DIDŽIOJI JŪRŲ PABAISA

menimis. Visa tai bus spausdi
nama juoda spalva.

Vandenys
Upes, ežerai ir kiti vandens 

plotai bei jų pavadinimai bus 
spausdinami mėlynai. Upių ir 
ežerų tinklas sutankintas iki 
leistinos ribos, teišleidžiant tik 
mažus upelius.

1953 — trečiąją Bostono Fes
tivaly (Festivalis vykdomas tik 
nuo 1952 metų),. Susidomėjęs 
biblinem bei šventraščio temo-

Lietuvių DacikJąpedijos lei
dykla prie savo visų darbų yra 
numačiusi išteisti didelį Liet- 
tuvos žemėlapį, kuris būtų to
bulai parengtas ir turėtų mok
slines bei istorinės reikšmės. 
Darbas yra sunkus ir rizikin-

Gimnazijos atostogos prasi
deda liepos 15 d. Mokiniai ga
lės pasinaudoti šią vasarą net 
trimis stovyklomis: ateitinin
kų, skautų ir neorganizuoto 
jaunimo. K.

Kalnuotumas įbrėžtas laipte # 
kas 50 m. aukščio nuo Baltijos " 
jūros lygio. Spausdinant bus 
vartojama skirtinga spalva ža
bą, geltona, ruda, žymesnių .į 
kalnų aukščiai pažymėti met
rais. 4

apsėti ateinančiais metais.
Svarbiausias dėmesys 

nukreipta į miškų ir žolės ste- 
pių zonas. Mat, rusų moksli
ninkai apskaičiavo, kad —pa
gal bolševikinius planus — 
pvz., Ukrainoje ir kitur europi
nėje Rusijoje dirbamosios že- 

Bostono Meno Festivali ap- mės plotas tik 80% teUnaudo- 
lankė per 500,000 žiūrovų. tas. Volgos srity iŠnaudojanja

Labai įdomu šia proga pas
tebėti ,kad labiausiai pasižymė
ję žydų tautybės .dailininkai 
daugiausia yra kilę iš Lietuvos. 
Ne tiktai pasauliniai pagarsė
ję vardai, kaip Soutine, Lip- 
shitz ar. nepamėgdžiojamas 
peisažistas Levitanas, bet ir 
jaunesnieji— kaunietis Arbit 
Blatas bei ką tik kalbėtas A- 
ronsonas. Nežinia, ar tai Lietu
vos gamta, ar gyventojų lyriš
kasis nusiteikimas bei įgimtas 
grožio pajutimas įdėjo šitokių 
slaptingų sėklų jų sielon...

Vardynas
žemėlapis turės pirmą kartą 

pilną vardyną. K. Bielinis pa
talkino prof. A. Salį, ilgai ty
rinėjusį Lietuvos vietovardžius. 
Jis-patikrino ir pataisė tiek 
gyvenamųjų vietų, tiek upių bei 
ežerų vardus. Taip pat vardy
nus peržiūrėjo ir kiti mūsų 
kalbininkai. Taip vieną kartą 
bus baigtas nemalonus nevie
nodumas vietovardžių rašyme.

Vietovardžiai bus ,išleisti at
skiru priedu ir paskui pagal 
raides ir skaičius lengvai su
randami žemėlapyje.

Be to, vietos pavadinimai už 
tarptautinėmis sutartimis nus
tatytų ribų palikti tos valstybės 
transkripcijoje. Tad žemėlapis 
turės daugiau ne atnografinį, 
bet politini charakterį.

grūdams tik apie pusę naudin
go ploto, o {Metiniame Urale, 
Celiabinske, čkalove ir kitur 
vietomis dirbamosios žemės 
plotas tesiekia Dar ge
resnės perspektyvos “naujie
siems plėšiniams įsisavinti” 
bolševikams rodosi vakarinia
me Kazachstane, Kustanajaus, 
Kokčiitavo, Aktiubinsko, Ak- 
molinsko, Karagandos, Pavlo- 
daro srityje, vakariniame Sibi
re apie Omską,. Novosibirską, 
Kemerovą, Tomską ir iš dalies 
Altajų.

Žemėlapio dydis
Žemėlapis bus daugiaspalvis. 

Kiekvienai spalvai paruoštas 
atskiras piešinys (viso 45 pie
šiniai). Jis bus 127 cm (50 
colių) vakarų-rytų linija ir 97 
cm (38 colių) žiemių—pistų 
linija Mastas 1:500.000. Apims 
visą Lietuvos teritoriją 1920 
m. sienose su Rytų Prūsija, į 
pietus nuo Paserijos žiočių,— 
Vižainio potsdaminės linijos su 
Elbingu imtinai.

Šios rūšies žygį bolševikai 
nori pravesti tokiu mastu, ko
kio “dar nebuvo ligšiolinėje is
torijoje”. Be abejo, viskas turi 
būti sumechaninta. Tam tikslui 
j minimąsias sritis pagal planą 
šiais metais pasiųsta 120.000 

fiams ir ankštiniams javams, o vilktuvų, 10.000 kuliamųjų ir 
likusieji 10,7 mil. ha turi būti atitinkami kiekiai traktorių, 

kasamųjų mašinų ir kt. “Prieš 
buvo įvefldt” pasiųsta dešimtys tūk

stančių komjaunuolių iš Mask
vos, Gudijos ir kitur. Pirmasis 
uždavinys turėjo būti baigtas 
iki š. m. biržefio 1 d. Tačiau 
kiek praktiškai tas gigantiškas 
•«žygR” duos rezultatų, 'paaiš- ūnės minutės griežčiausiai 
kės netrukus. TUo tarpu slėpti net ir nuo komunistinės 
daagrib patapta MM* “moMH- visuomenės.

(atkelta iš 4 psL)
Tiesa, kataloge pastebėjome 

kelias lietuviškas pavardes 
(Gedimin, Gikas, Jagela, Ka- 
mys), beje, iš ten pat sužinojo
me, kad scenos apšvietimą 
tvarkė Fr. Šidlauskas...

Tačiau šio Festivalio di
džiosios premijos ($500) lai
mėtojas Dovydas Aronsonas 
pareiškė esąs lietuvis, taip jis 
ir buvo pažymėtas visoje di
džiojoje vietos spaudoje, šis 
jaunas vyras už tą patį pa
veikslą “Juozapo pardavimas 
vergijon” yra gavęs taip pat ir 
New Yorko Taut. Meno kon
kurse $2400 didž. '•premiją. 
Dailininkas gimė Šiluvoje ir 
1929 m. su tėvais atvyko į J. A. 
V-bes, 1945 m. baigė pas prof. 
K. Zerbe Bostono Dailės In
stitutą, kuriame jis dirba da
bar kaip lektorius. Jau yra lai
mėjęs visą eilę premijų: be 
minėtų dar 1952 —pirmąją ir

Kiti aemėtapta! .
Šalia dar bus ir kiti 

mažesni žemėlapiai • 1 
džiausiąs baltų (aisčių) 
-plitimo g žalvario ir griežk lai- 
kotarpyje. šiam žemėlapiui 
medžiagą paruošė Dr. M. Al- 
seikaitė Gu^butienė, 2. — 
Lietuva XV amžiuje. Žemėlapi 
sudarė Dr. A. Šapoka. 3. Orien
tacinis Baltijos regijono žemė
lapis anglų kalba, žemėlapio 
kartuše bus pavadinimas lietu
vių ir anglų kalba, Vytis, su
tartiniai ženklai ir mastelis ki
lometrais bei myliomis.

ir Tomas Vytautas Žiūraitis ^ 
liepos 16 d. švenčia savo 15 
metų kunigystės jubtliejų.?^ 
Tėv. D. J. Grigaitis, OP, liko||| 
Lietuvoje; antrą kartą bolševi- 
kams Lietuvą užėmus, jis dir- 
bo Adutiškio parapijoje priėji 
Vilniaus, tolimesnis jo likimas 
nežinomas. Tėv. A. B. Rutkau- '-.o 
skas, OP, talkininkauja domi- 
ninkonų diasporoje Boyce, La.; 
Tėv. T. V. Žiūraitis, OP, yra 
dviejų vienuolynų kapelionas 
Metuchen, N. J.

• Tautinių išdirbinių paro-;.J*| 
da rengiama Chicagoje. Ji įjun- 
giama į spaudos laisvės atga-~^B< 
vimo sukakties minėjimą. Svar- 
blausias jos tikslas — kitiems | || 
parodyti, mūsų kūrybos galia. 
Todėl šion parodon yra kvie- 
čiami visi, kas turi audinių, /] 
mezginių, medžio, odos ir gin- r:|| 
taro išdirbinių ir kitokių daly-~sčj 
kų, kuriuos norėtų ne tik pa- '~^ 
rodyti, bęt ir parduoti. Viri 
panašių daiktų savininkai pra- 
šomi suteikti žinių: kokie yra 
daiktai, kiek jų; jeigu panda- 
vimui, kokios kainos. Smulkias 
žinias prašoma siųsti: J. Karve-
lis, 3322 S. Halsted St., Chicae 
go 8, BĮ.

• Pranas Mace jonas, iš Ro- \.|| 
chesterio, N. Y., su žmona ir -į/f 
su sūnumi, išvyko atostogom į 
Virginią Beach, Va. Iš čia dar 
vyks į Cambridge, N. J., ap- ;■< 
lankyti savo bičiulių.

• Vokietijoje, Huettenfeldo 
apylinkėje, įkurtas Pabaltijo < 
Moterų Tarybos . Lietuvių At- 14 
stovybės skyrius, kuriame su
telpa gimnazijos mokytojos, / 
mokytojų žmonos, tarnautojos
ir vyresnės gimnazistės (nuo < 
18 metų amžiaus). Pirminin- 
kauja mokytoja H. Motgabie- f

zuotų komjaunuolių”, užsienio 
radijų žiniomis, siunčia į na
mas laiškus, baisiausiai skųs
damiesi darbo ir gyvenimo są

lygomis.
Net ir “Pravda” gegužės 11 

d. konstatavo, kad pvz. tokiam 
Kazachstane šiemetinė pavasa
rio sėja toli gražu neparodė tos 
pažangos, kokios iš jos buvo 
laukusi partija, nors į šią res
publiką buvo pasiųsta 14.000 
traktorių, 50.000 traktorininkų vandenyse netoli 
ir mechanikų ir t.t.

Pamatęs, kad pianai toli gra-
Ypač daug tikimasi iš Kiti- žu nesiseka taip įvykdyti, 

byševo srities ir Ckalovo, kur kaip kad buvo išsyk užsimota, 
daugjtmriu siunčiami Betaria! į Kazachstaną buvo nuvykęs 

net pats Chruščiovas, 
kur drauge su Ponomaren- 

ko, turinčiu pravesti minimąją 
“kovą šūkiu: daugiau kvie
čių!”, partijos patikėtiniu, buv. 
Sovl Sąjungos kultūros minis
trių ir dabartiniu Kazachstano 
KP pirmuoju sekretorium, ne
lauktai patikrino daugelį vie
tų.'Chruščovo patikrinimo duo
menų Sovietų spauda dar ne
paskelbė, tačiau neabejojama, 
kad ir čia bus pasireiškusi 
“sovietinė, tvarka”, juo la
biau, kad tis tokios milžiniškos 
apimties planas ir visas jo pa
ruošimas buvo ikipačios pasku-

dagavimo vaikų laikraštėlio 
“Saulutės” ir papasakojo, kaip 
jis kuria savo pasakas.

Gimnazijas krepšininkai lie
pos 4 d. žaidė Heidelberge su 
šveicarų Basketball Club Zue- 
rich krepšinį, laimėdami rezul
tatu 61:29. Tą patį vakarą dar 
jie lošė su Heidelbergo klubu, 
kuris yra vienas iš stipriausių, 
jei ne pats stipriausias Vokie
tijoje, ir pralaimėjo tik vienu 
metimu — 48:46. Paskutinės 
rungtynės buvo įdomios, visi 
gerai sužaidė. Reikia nepa
miršti, kad teisėjai buvo vokie
čiai ir smarkiai baudė mūsiš
kius. Kitą vertus moksleiviai 
paskutiniu laiku neturi kada 
treniruotis (nėra krepšinio 
aikštės). Tat Vasario 16 krep
šinio komanda. • vadovaujama 
T. Gailiaus, yra tikrai stipri.

Birželio 18 iš Londono spe- Toji ”žuvelė” yra 65 pėdų 
ilgio ir sveria 70 angliškų to
nų. Jos aukštis nuo apačios ligi 
nugaros viršūnės — 13 pėdų. 
Žiūrmt į jos didžiulį kūną, jos 
akys ir ausys yra neproporcin
gai mažos, bet po vandeniu la
bai puikiai mato ir girdi. Tos 
žuvys gyvena Š. Led. Vandeny
ne, laikosi labai giliuose sluogs- 
niuose ir retai paviršiun teiš- 
kyla. Po vandeniu plaukia 29 
mylių greičiu per valandą, jos 
milžiniška širdis per minutę 
supumpuoja 22,000 galionų 
kraujo, per parą suėda 3,500 
sv. jūros augmenijos, bet ne
vengia maitintis ir mažesnėmis 
žuvimis. Vaikus teveda tik kar
tą per du ar tris metus, ir ką- 
tik gimęs žuviukas sveria 2 to
nus ir turi 12 pėdų ilgio.

Šie gyvūnai paprastai laiko
si pavyzdingos šeimos. Gyvena 
poromis. Pavojui pasitaikius, 
patelė pasitraukia į saugesnę 
vietą, o patinas stoja į grum
tynes net nesigailėdamas nė 
savo gyvybės.

Ji buvo pagauta Norvegijos 
Trondheim 

rugsėjo 11 d. 1952 m., įšaunant 
specialią strėlę. Apsaugojant 
nuo gedimo, į jos kūną su- 
šyirkšta 2,200 galionų įvairių 
chemikalų.

Nuostabu, kad akys ir au
sys yra prie pat gerklės ryji- 
mo žiočių. Taip geriau gali ma
tyti, ką ryja. Kaip pranešė pa
rodos aiškintojas, minėtoji žu
vis dar jauna ir nėra pasiekusi 
pilno išsivystymo. Ji buvo pa
rodyta daugelyje Europos vie
tų. Iš Glasgowo ją veš Italijon, 
o vėliau bus gabenama Kana- 
don.

“Ostprobleme” Nr. 24/54, 
pasiremdamos sovietines “Pri- 
roda” duomenimis, skelbia 
smulkesnių žinių, kaip bolševi
kai yra pasiryžę “pagal planą” 

paversti Sibirą nauju “grūdų 
aruodu”.

Tam tikslui dabar svarbiau
sia ten ir vežamas komunisti
nis ir kitokis aktyvas.

Komunistų partija, norėda
ma išbristi iš maisto ir ūkinės 
krizės, nusprendė 1954 m. ir 
55 metais dirbamosios žemės 
plotus Kazachstane, Sibire, U- 
rale, Volgos srityje ir iš dalies 
šiauriniame Kaukaze naujais 

mis, už kurias jam ir buvo plėšiniais padidinti 13 milijonų 
skirtos premijos, dailininkas y- ha. Pagal komunistinį planą 
ra aplankęs Graikiją, Turkiją nustatyta ,kad šių sričių nau- 
bei Palestiną. . jieji plėšiniai turi 1955 m., pa

pildomai duoti nuo 1.100 iki 
1.1200 mil. pūdų grūdinių ja
vų 800-900 mil. pūdų turi būti 
pervesti prekybai. Dar šiais 
metais naujieji plėšiniai turi 
duoti 23 mil. ha dirvų krie

nas visada buvo ir yra bran- 
-guSr-Tafian T Fnriklnpedljos 
leidėjas imasi šios rizikos ir 
dar šį rudenį išleidžia naują 
Lietuvos žemėlapį.

Jį parengė Liet. Enciklopedi
jos kartografijos ir geodezijos 
skyriaus redaktorius, ptdkinin- 
kas Juozas Andrius, Lietuvoje 
kata tik dirbęs kariuomenės 
štabe tepografijos skyriuje.

Pirmafliu šMaSapis
Grįžtant į totimą praeitį, ver

čiant senus Ė^nėlapius, susi
dursime su kunigaikščio M. 
K Radvilos vardu. Jis nesi
gailėjo lėšų nei pastangų, 25 
metus jo pasamdyti specialis
tai rengė Lietuvos žemėlapį, 
kurį išspausdino 1613 metais.

Šis pirmasis Lietuvos žemė
lapis ir liudijo, kad Lietuva nė
ra pelkių ir miškų apsuptas 
laukinis kraštas, bet kad ji sa
vo medžiagine ir dvasine kultū
ra prilygsta V. Europos kraš
tams.

J. Andrius prie šito žemė
lapio dirbo nuo 1951 metų, pa
gamindamas piešinius, iš kurių 
jau būtų galima spausdinti pa- 
tį žemėlapį. Pirmiausia buvo 
žiūrima, kad jis tiktų mokymo 
reikalams, Lietuvos istorijos ir 
geografijos pažinimui. Paskui, 
kad juo galėtų pasinaudoti 
mokslininkai, politikai ir šiaip 
visi lietuviai.

Neturint čia savų archyvų, 
darbas buvo itin sunkus. Čia į 
talką atėjo prof. K. Pakštas, 
kuris yra sutelkęs didelį Lietu
vos žemėlapių rinkinį. Jis pa
talkino ir kita medžiaga, padė
damas <iustatyti Lietuvos sie
nas, nužymėti įvairias ribas.

Talkon atėjo ir Lietuvos Pažymėti visi geležinkeliai, bas, liečiančias Lietuvos terito-
riją: Lietuvos valstybės šie- j°s L tomo.
na su SSSR 1920 m.; su Lat-

ir Vokietija; buvusios Su- 
valkų gubernijos riba; Potsda-

M mo linija; Kurzono linija; admi- svarbu tik pranešti, kiek kam
nistracijos linija su lenkais reikia žemėlapių nes jo dau-

... 1922-1939 m.; T. Rusijos nūs- giau nebus spausdinama.
tatytoji 1940 m. Lietuvos Gudi-

• Kun. Dr. Juous
gyvai domėdamasis vyčių jį^ 
dėjimo reikalais, o ypač sp*^ 
da, paaukojo “Vyties” p)atinfe| 
mo reikalams 50 <W. Ateųada^ 
mas pinigus ir linkėdamas vy 
čiams ir jų spaudai augti 
stiprėti, pareiškė, kad ir atd«3 
nantiems 1955 metams jis skl^ 
ria šiam tikslui 50 dol. auką.
• Tėvai domininkonai: Da^ 

mininkas Jonas Grigaitis, Ak 
bertas BenedikVas Rutkauskaa-

• Skautų vadovų kursų ant
roji sesija įvyko Waterbury 
birželio 27-28 d.d. Kursai* susi
dėjo iš teoretinių ir praktinių 
dalykų. Vedėju buvo v.s. A. 
Saulaitis, kiti paskaitininkai: 
kun. S. Yla, S. Ruzeckienė, S. 
Matonis, s. R. Šilbajoris ir v. 
si. V. Pileika. Tarp paskaitų 
buvo vedami žaidimai ir uždą/ 
viniai, šeštadienio vakare įvy
ko skautiškas laužas. Kursan
tai dėkingi Waterburio skautų 
tėvų komitetui, kuris rūpinosi 
kursų ūkiniais reikalais.

• Putname Nek. Seserų vie
nuolyno koplyčia statoma pilnu' 
tempu. Jau išvarytos koplyčios 
sienos, padaryti perdengimai. 
Tikimasi, iki liepos 25 d., 9d 
lietuvių susiartinimo šventės— 
pikniko pastatyti ir trečią kop
lyčios aukštą, kur bus įrengtas 
noviciatas.

• Antaną; SabaliausiEMą šie
met baigęs elektros inžinerijos 
mokslus St Louis, dlite savo 
specialybėje DBncrfs valstybėje 
prie naujai statomos elektros 
stoties, šiuo metu prie vienos 
upes dar tik ieškoma vietos 
stočiai daromi apskaičiavimai 
ir tyrinėjimai.

• Baldoje įvykusiame 
liet katalikų kongrese Hepos 
3-4 dd. dalyvavo nemaža at
stovų ir iš JAV.

„ Birželio 3 d. Vasario 16-sios 
gimnazija atsisveikino su di
rektoriumi A. Giedraičiu, kuris 
dvejus su puse metų vadovavo 
gimnazijai Diepholze ir Renn- 
hofe.

Atsisveikinimo kalba pasakė 
vyr. mokyt. S. Antanaitis, lai
kinai einąs direktoriaus parei
gas, PLB Vokietijos krašto 
valdybos pirmininkas P. Zun
de ir devintosios klasės moki
nys Brinkis, įteikdamas adre
są su visų mokinių parašais. 
S. Antanaitis apibūdino dir. 
Giedraičio pedagoginį ir litera
tūrinį kelią, P. Zunde padėkojo 
jam už pastangas bedirbant 
sunkiose sąlygose su jaunimu. 
Mokiniai įteikė gėlių puokštę ir 
pagiedojo “Ilgiausių metų”.

Atsakydamas A. Giedraitis 
dėkojo mokytojams, Krašto 
Valdyba už bendradarbiavimą 
ir paskutinį kartą kalbėjo mo
kiniams apie jų pareigas sau, 
tautai ir visuomenei.

Vakare, išleistuvių arbatėlė- 
Dvi takios ‘ je, A. Giedraitis pasidalijo į-

Žemėlapis leidžiamas dviejų spūdžiais iš savo ilgamečio re- 
rūšių Pritaikytas mokykloms 
ir norintiems jį šienoje pasika
binti, atspaustas guminiame 
popieriuje; vardynas prideda
mas atskirai. Kitame gerame

Politinės sienos popieriujeTje medienos prie- ciah’u vežimu į Glasgową bu-
Visos sienos bus spausdina- maišų bus sulankstomas, kartu vo atvežta milžiniška žuvies 

mos raudonai. Rasime šias ri- įrišamas ir vardynas. Jis bus iškamša, kokios dar nebuvo 
priedas prie Liet. Enciklopedi- niekad mačiusi nė D. Britanija. 

Toji žuvis priklauso banginių 
Leidėjas, įdėdamas nemaža rūšiai, vadinamai “rorųusal” ir 

pinigų, leidžia žemėlapį prenu- yra pusįau žinduolių rūšies gy- 
meratos būdu. Šiuo atveju vūnas. Gyvena vandenyje, bet 

veisiasi ne kaip žuvys, deda
mos ikrus, o gimdydamos kaip 
žemės gyvuliai. Norvegai tą 
žuvį vadina Jonah - Jonas. .

Lietuvos Vyčięi Radijo Programa 
ItaRteiln B laprie* Mn WUM, 1M» kytecnle*

KIEKVIENA SEKMAMENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai M norite 
Boję radijo programoje tkolMIs. kreipkite* adma»

KNKHIT8 <MF IJTRTAMU WtOA
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St ffliffMan Avė-. 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

41/4-4Vž 
41,4-4%

Savo garsumu pastūmėju
sios Anglijos teniso p<wn<*ny- 
bės jau pasibaigė Sekantis 
Wimbtedon turnyras įvyks uz 
metu. Kaip ir visais kitais me- 
tais, taip ir Aį kartą j Angliją

skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau-

69-38 Myrtle Avė. 
dendale, N. Y.

136-59 Rdosevelt Avenue 
Fiushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue

ttlGiMd Street 
Breoidyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rkhmond HHL Ozone Park, Forest HiŪ, Jamaica.

D*rtaą atfiekaŪM prityrusio trr hnikn, prir^jaw*A 
BOA Instituto. New Yorte.

Darba valaatež laadtea naa S«aL ryto U 8 vaL rak.

PATRICIA EDGERLY 
DEKECTOR

VAITKUS 
rŪMEBAL B OME 

197 Webster Avenue

100 p. Kaina 91.00

Drobny numato tapti profesio- Wimbledono finale. šį kartą 
nalu, jis atsakė neigiamai. Tai moterų dvejetą laimėjo ame- 
irgi džiuginantis reiškinys. Tik 
kiek liūdniau, kad jis žada ne
bedalyvauti Wimbtedono var
žybose.

PRANAS WABBKU8 
Laidotuvh] direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC"

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIOGRAFE 

JOS BRUOŽAI

Tas vyras buvo neseniai bu
vęs ministeris pirmininkas 
Pella.

1883 MADISON SI. BROOKLYN 27, N. Y.
T«L ET 3-9586 (Prie Forest Avė. stoties), Rldgewood

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

(formeriy Bedford Plaza) 
NEWLY RENOVATED 

FwU CeazselMnnen • Luneheoas

FOR A LIMITED TIME ONLY
Brooktyn’s Largest Votume Dealer Offers You — 

1964 Chryster WU>ar Betas*, 6 Pinas. Sėdu

NOTARY PUBLIC 
•ra. 80 8-8618 

SOoflh Bestas S-MS

ir ariamas gafi pakenkti
Uolumas darbe, rodos, netu

rėtų niekam pakenkti, o pasi
taiko ir priešingų reiškinių.

Neseniai Romoje prie vienos 
ministerijos durų sustojo sunk
vežimis, iš jo išlipo keti vyru
kai ir, valdininkams bebaigiant 
raštinės darbus ir skirstanties

glaudė ir jam suteikė piliečio 
teises. Dabar jis gyvena Angli
joje. ir paprašė jos pilietybės. 
Džiugu, kad šį kartą laimėjo 
europietis. Paskutiniu metu 
australai ir amerikiečiai per
daug dominavo teniso srity. 
Tiesa? danai šį pavasari buvo 
gan gerai pasirodę, .tačiau tai 
tik trumpas jų sužydėjimas, 
gi esmėje dominavimas tęsėsi 
toliau Dabar gi svarbiausiame 
turnyre laimėjimą išsikovojo 
senosios žemės atstovas. 11 
kartų jis bandė laimėti Wimb- 
ledono turnyrą, tačiau tik da
bar jam nusišypsojo laimė. Tris 
kartus jis buvo patekęs net į 
finalą, bet tai suklupdavo. Si 
kartą tačiau jis nugalėjo jau
nąjį australietį Kęn Rosevall, 
19 metų, per 4 setus. Iš viso 
Drobny pralaimėjo berods tik 
2 setus, per visą turnyrą. Jis 
pirmas akinius nešiojąs Wimb- 
ledono meisteris. Po 40 metų 
vėl kartą pirmą vietą laimėjo kus. 9-tą kartą iš 
kairiarankis. Paklaustas, ar rikietės žaidžia tarp savęs

ŠALINSKAS 
laidotuvių Direktoriai I 
84-02 JAMAICA AVĖ. j 

(prie Forest Parkway Stalion) = 
Weodhaven,N.Y. t 

Suteiktam garbingas laidotuves, f 
Koplyčios nemokamai risosaj 
miesto dalyse; veikla vbntfflad- i

Baras,SAL£ vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

— Turiu gerą idėją, — pasi
gyrė kariškis. Paskelbkime 

namo, pasiraitę rankoves kibo Amerikai karą.
nešti rašomąsias mašinėles, — Tau galvoj negerai! —rė- 
kėdes, stalus ir visa krauti į fcė visi kartu.
sunkvežimį. Niekas į juos ne
kreipė dėmesio ir jiems ne
kliudė, manė juos esant vals
tybinius darbininkus, o iš tik
rųjų buvo drąsių vagių gauja.

Juos uoliai dirbančius bei 
prakaituojančius sekė nuoša
liau stovėjęs žmogelis. Jis ir 
sumanė pašaukti policiją. Jai

— Man negerai? Tai jums 
negerai! Tik pagalvokit, mes 
paskelbiame Amerikai karą, jį 
pralaimime, amerikiečiai už
ima ir padeda mums atsistoti 
ant kojų, kaip padarė su 
Vokieti ja, Italija, Japonija. Ne
bent tektų rūmai susirūpinti 
tuo atveju, ką darytumėm, jei 

pribuvus, vagys nustebo ir karą laimėtumėm mes.

rikietės L. Brough ir Du Pont, 
nūgąlėdamos amerikietes Fay- 
Hart per 3setus. Mišraus dve
jeto laimėtojais tapo amerikie
čiai Hart ir Seixas, nugalėję 
Du Pont ir RosewaH per 3 se
tus.

Vyrų dvejeto varžybas lai
mėjo australai Hartwig • ir 
Rose, kurie finale susitiko su 
amerikiečiais Seixas ir Trabert 
ir juos per 4 setus įveikė.

Wimbledono turnyras, kaip 
jau buvo minėta, yra vienas iš 
žymiausių įvykių- teniso pa
saulyje. žiūrovų tarpe rasime 
daug žymių asmenų, ne vieną 
karalių ar kunigaikštį. Kiek
vieną dieną į Wimbledoną susi
rinkdavo per 15.000 žiūrovų. 
Visi/bilietai buvo išparduoti. 
Spekuliantai pardavinėjo juos 
už aukštas kainas; kai kas net 
turėjo sumokėti 30 dol.

UNCHOrs FINE RĘST
Purifa«,New York

Tel. Cairo 9-9564. Family vacation. 
American-German table. Sporte. TV. 
ChĮvcfaes, swimmiug nearby. Reason- 
aUe rates. TeL HO 4-5203.

Moterų grupėje viskas vyko 
pagal numatytą tvarką. Kai 
pasibaigė turnyras, garsioji a- 
merikistė Maureen Connolly 
buvo laimėjusi pirmą vietą. 
Tai jos trečias laimėjimas iš 
eilės Wimbledone. Nėra abejo
nės, kad ji geriausia teniso 
žaidėja pasaulyje. Tai rodo ir 
toks faktas, kad ji per visas 
varžybas nepralaimėjo nei vie
no seto. Šį kartą finale ji nu
galėjo L. Brough per 2 setus. 
Nors jaunoji Maureen šį rudenį 
ištekės, tačiau ji žada ir .toliau 
dalyvauti Wimbledono varžybo
se. Moterų grupėje amerikie
čių dominavimas yra labai ryš- 

eilės ame-

Rimtas abejojimas
Kažkokios arabų -tauteles 

karo ministeris išdidžiai pa
reiškė savo kolegoms:

— Dabar mūsų karo aviaci
ja jau tvarkoj. Turime vieną 
lėktuvą ir tris bombas.

— O ką dabar su oro pajė
gom veiksim?— klausė žemės 
ūkio ministeris.

rel STagg 2-5043 ■'

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME
M. P. KALIAS — tNrektoftai 
AUk BALTBONAS-BALTON

GR ABORTUS
BALSAMUOTOJAS .

231 Bedford A va,
uivuuyii, >4

Light, airy rooms with private bath 
cooking, homelike atmosphere; 200 
ft. from ocean. Day, Week, Season.

New Yoric Medical Exchange 
488 Hffli Avė, Nmt York, N. Y.

Teterttaae: MU 2-8676

Because bf the Superior Quality of 
AppUcants we have received through 
the readers of The Catholic News we 
welccHne more Industrial Nurses, Me- 
<fical Secretaries, Lab X-ray Techni- 
dans aaB Medical Aaristants for Phy- 
sciaiu Offices as well as Hotpital 
PeraonnH. Salaries range from $50 
to $80 to start.

19 West POstRoad 
White Plains, N. Y.

New Yortco Metropolitan 
Chess League ‘B* Division, už
baigus visas tarpkomandines 
šachmatų rungtynes, 
lentelė šitokia:

Marshall C C, 
Manhattan CC 
Utknaoiaa CC 
Brooklyn CC 
Staten Išland CC 
Queens CC 
Log Cabin CC-Sr. 
Westehester - 

&XHK CC 
'Jamaica CC
Log Cabin CC-Jr.

Kadangi lietuvių komandos 
individualinis taškų santykis 
<(37-26) yra proporcingai aukš
tesnis už Brooklyno (38-28), 
lietuvių komanda oficialiai len
telėje pastatyta aukščiau 

, , Brooklyno komandos.
Miegojėmo mašina menės veikėjai, kultūrininkai klausė: “Kaip mus pažino, kad 

Neperseniausiai komunistinė ir kitokie gyvenimo dalyviai mes netikri darbininkai? Ro- 
rusų spauda ir Maskvos radi- ptekiai miega. O vienas kitas, dos, dirbom taip nuoširdžiai.” 
jas nepašykštėjo pasigarsinti nemigos kankinamas, paima — Aš jums pasakysiu, —ta- 
pasauliui savo naujausiu ir snauduliui sukelti piliulę, ir pė juos stebėjęs žmogus. —Tik- 
sensacingiausiu išradimu — problema išspręsta, ko negali ri darbininkai taip smarkiai ne
miegojimo mašma, kuri per padaryti Rusijos pilietis^ nes 
minutę žmogų pagydanti nuo ten lengviau pagaminti maši- 
nanigo figos ir užmigdanti ra- ną, negu piliulę. 
miam poilsiui Reikia tik O vis dėlto reikėtų ir mums 
džiaugtis pažanga, nes kiek- mašinos, mašinos, kuri... mie- 
vieno krašto mokslininkai gali ganaus prikeltų. Ar šiaip, ar 
išracfinėti, ką tik jie sugeba ir taip miegama per dm%, o juk 
nori. Tačiau truputėlį įtartina, darbo daugybės! 
kad toji mašina būsianti pra
dėta gaminti serijomis ir pa
kista rinkoje prieinamiausią 
kasia Kam visa tai bus" nau
dinga ir rrikaln^a? žinia į- 
domi iš abiejų galų. Jei tokių 
migdančių mašinų reikia be
veik visiems komunistinio ro
jaus gyventojams, vadinasi, jie 
fig šiol dar negali užmigti, ir 
kas nors jų nemigdo. Dabar, 
techn&os pagalba visą tautą 
užliūliuos, ir labanakt Vadai 
galės dar geriau siautėti.

Toks rusų išradimas gali 
kaficam pakišti mintį, o kodėl 
mes taip atsilikę išradimais? 
liesa, mums migdanti mašina 
nedaug tegalėtų padėti. Dėkui 
Dievui, mūsų žmoneliai visuo-

FUNERAL HOME 
564 EA8T BROADNAY 

South Boston, Bfass.

Td. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N C A

BnMlEWOOD AVĖ. BBOOKL.YN, N. I.

vtmo 50 metų sakaktį
Neužmirškiibe, kad vienas 

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

Jo gyvenimą ir veiklą 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

įįjfor.fcnteo žaidėjai (mėgėjai). 
ČTwnyre dalyvavo australai, 
f^NOStrąi, anglai, amerikiečiai ir 

atstovai iš daugelio kitų kraš- 
jFtų, viso per 120.

V>»ų popės pirmenybes šį 
Jaunėjo Jaroslav Drobny. 

:^D£hlgina mus šis reiškinys

BARASEVICIUS fe SCNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. ‘

J0SEPB BABACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER-PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

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

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Ridgewood, N. Y... Valley Stream, N. Y.
60-04 Woodside Avenue 4380 White Plains Road 

Woodside, N. Y.
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BEAUTIES OF THE NIGHT.

1

dirbąs laužytoju pranciško
nų spaustuvėje išvyko atostogų 
į Kennebunk Port, Maine, kur 
berniukų stovykloje vadovaus

Airių .Lyga Bostone
gana aštriai pasisako ' prieš 

Anglijos politiką ir reikalauja, 
kad visos Airijos provincijos 
priklausytų Airijai.

Liepos mėn. 13 d. 7:30 v. vak. 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės jvyksta Lietuvos Dukte-

les, kurios pradėjo grasinti vi
sai žmonijai. Tik po ilgų kau
tynių, pavojų ir moderniškiau
sių ginklų pavartojimo, skruz
delės pagaliau tapo sunaikin
tos. Vaidyba gera, ypač senu
ko profesoriaus. Fotografija

ienos New Yorko

Praėjusios savaitės biulete
nyje prof. A. Kučas, rašąs par. 
istoriją, paskelbė anketą su į- 
vairiais klausimais. Taip bus 
surenkama dalis medžiagos pa
rapijos istorijai.

Kun. V. Pikturna,
Angelų Kar. parapijos vika

ras, nuo pirmadienio išvyko 
atostogų.

Išvyko atostogų
Į Kennebunk Port, Maine, 

j pranciškonų vasarvietę, iš 
New Yorko išvyko atostogų: 
Nele Mazalaitė ir jos vyras J. 
Gabe, Petras šlapelis su žmo
na, Vytautas Augustinas. A. 
Jacevičienė su šeima, Dr. VL 
Viliamas, J. Sodaitis.

kad Danny Kaye viską vienas 
ir atlaiko — jis vaidina, šoka, 
dainuoja ir išdarinėja įvairius 
pokštus. Kiti artistai sudaro 
tik savotišką foną. Danny Ka
ye yra per pasaulį keliaująs 
ventrilckvistas (toks artistas, 
kuris moka kalbėti iš pilvo), 
netikėtai pakliūva į tarptauti
nių šnipų sąmokslą ir su dide
liais nuotykiais ir juokingomis 
situacijomis išgelbsti slaptus 
dokumentus. Filmas spalvotas. 
Greit bus rodomas mažesniuose 
kino teatruose.

SMą
į Devenių Ūkį, prie Water- 

tewn, Ct, Kep. 17 rengia Nepri
klausomų , Studentų Sąjūdis. 
Programoje numatyta paskai
ta, šokiau dainos ir žaidimai. 
Vakarė Jautas, prie kurio pasi
rodys įvairių vietovių jaunimo 
organizacijų vienetai. Iškiloje 
dalyvaus New Yorko, Bostono, 
Hartfordo, Worcesterio bei ki
tų vietovių jaunimas. Informa
cijų reikalu prašoma vakarais 
skambinti: HY 7-2754.

Antanas PeD 
32 WHder Street. 
Broekton 68, Mass.

GRAŽI PARAFUOS 
ŠVENTE

Angelų Karalienė par. gegu
žinė praeitą sekmadienį praėjo 
labai gražiai. Gražus oras į

Valerija Norvaišienė kviečia 
visos į savo vasMvirię ’West 
Hyannte Port Capt Cod.,;

Visa kaip Palangoj; grafus 
pušynas, puškąs jĮarea fri—hn 
(Craigvflle Betek), modemiš
kai .įrengti kambariai ir Ketu- 
viškai pagamintas maistas pa
gal principą — kas ko nori ir 
kiek tik nori. Visa tai kainuo
ja tik $35A0 | savaitę.

Važiuoti Kd Hyannis centri
nės gatvės Main St., ta gatve 
ir jos tęsiniu Craigvflle Bedek 
Rd. iki Centervffle Avė., kurio
je rasite vBą “Nida” apie 2 
myfias nuo Hyannis centro.

Smulkiau teirautis: 536 E. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
tek So. 8-3461.

PARDUODAM! BALDAI, 3 
kambariamą'ptino modernfeko 
įrengimo. Tnopnfiu galima ir 
utlODmU WOn v K8XwDSFlIiiS 
^tidįenoodo rajone. Kreiptis:

LDS CENTRO VAU>YBA

50 Cottage St., Norvood, Mass.

medžiaga, paskaityta jo gyve
nimo bruožai, duota ištrmdca iš 
jo kalbos, pasakytos per jo 70 
metų sukaktį.

Amerikos Balsas jo mirties 
dieną perdavė į Lietuvą dvi jo 
kalbos ištraukas, plačiai supa
žindino su jo veikia ir kūryba. 
Šeštadienį į Philadeiphiją, į 
laidotuves buvo nuvykę^ ne
mažas būrys newyorkiečių.

Km. Dr. St. VaBtfealtis,
Balto 100 skyriaus pirminin

kas, išvyko atostogų į Kana
dą. Iš ten aplankys ir kitus 
savo bičiulius.

Angelų Karalienės
parapijoje šv. Onos garbei 

novena prasideda liepos 17 d., 
baigiasi liepos 26 d. Pamaldos 
vyks kasdien po 9 vai mišių.

Dr. Marija ŽBinskienė,
iš Clevelando, atvyko į New 

Yorką ir dalyvavo Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių at-

mp frfjįpfrlrtieĮe minėjimą Kalbės 
J. TyaBava ir Dr. V. Kanauka. 
Meninę dalį išpildys J. Vede- 
gys, V. Beteis ir J. Dirigeb- 
tis. Pradžia 8 vai. fermas ne
mokamas.

me filme, tik & Dauny Kaye 
duoda grynai komišką charak
terį, Ir tai jam pasiseka taip 
gerai, kad “Khock on Wood” 
galima laikyti viena iš geriau- 

jg pntegn- komedijų. Reikia pripažinti,

Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (svrimming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus.

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

mirs tokių meistriškai sukurtų pamatyti visiems nuotaikingų kas upe*®;
charakterių, kaip Scarfett O’- filmų mėgėjams. Vaidina pui- yra dideBs vi&lfatakas, 16 gy-

Kteb. kun. J. Aleksiūnas ir Hara Rhett kūs prancūzų ir italų artistai: r™™
Butler (Clark Gable), Melanie Gerard Philipe, Gina Loflobri- vienguugUi priversti BtocbeCimys
Wilkes (Olivia de Havfland) gidą, Martine Caro! ir kt. pMdaett tą gra^ūkĮ prie ge- 
ir daugelio kitų. FUmo pastaty- Filmas prancūzų kalboje. kelio ir BetuvBkoję koioai-

„_____ savo rarou pnsrcjo p™!»- & **
Z™. . . ™sas’ , nito nravedimo tografija taip pat gera.,Reikia

baigęs miškininkystės moks- sp c Renkant karalienei I- atsiminti, kad filmas statytas Pasisaugokite “jų”, — rėkia 
lūs Vokietijoje, dabar juos gi- ĮįfiHmrienė savo kan- P™6 15 Šiuo metu GW- visos kino reklamos apie šį
hnąs Sirakūzų universitete, a- wwufng njnivm nerve- TW rodomas Leevv’s kino teat- filmą. Ir visai teisingai, nes
to<ogbm atvyto | New Yor- Times S^. ftimo rodymas šis filmas filorri nebūtinas pa-
w ’ užtrunka 3 ^f*50 toin. matyti. Nebent kas mėgtų bai

sias nesąmones, baidykles ir po
ENOCK ON WO0D. to nebijotų naktį miegoti. FH-

Kas neatamena^ H. C. An- me rodoma, kad po pirmosios 
derseno fitoo<fr Danny Kaye, atominės bombos susprogdini- 
adriirurio tokią šiltą nuotmką. mo radtoaktyvfaaai spinduliai

bus tariamasi dėl maldininkų 
kelionės į Marijos šventovę, Ips- 
wich/Kelionė planuojama lie
pos mėn. 18 d. Specialūs auto
busai išvyks 1 v. p.p. nuo para
pinės bažnyčios.

Sudriakimas parapijos 
v istorijos reikalu

Liepos 14 d. parapijos salėje 
po bažnyčia įvyks parapiečių 
susirinkimas parapijos istorijos 
reikalu. Susirinkime prof. dr. 
Antanas Kučas supažindins pa- 
rapiečius su pradėtu istorijos 
rašymo darbu, nurodys, kokios 
medžiagos jis yra reikalingas 
ir kokiu būdu ta medižaga t 
retų būti patiekta.

? Išdalino klausimų

Ji yra buvtui pirmoji Pabaltijo 
M. Tarybos pirmininkė. Orga
nizacija yra įsikūrusi prieš 7 
metus Vokietijoje. Dr. M. Ži
linskienė taip pat pasimatė ir 
su skautėmis.

Vineė JanuStaitė

GONE VnTHTHE WIND
Vienas iš didžiausių filmų 

pasauly, jau penktą kartą 
grįžtąs į Amerikos kino teatrus 
ir vis susilatddąs milžiniško 
pasisekimo, šis filmas buvo 
pastatytas dar 1939 metais pa
gal to paties vaido Margaret 
MitcheH romaną. Sunku būtų 
pašakyti, ar knyga prisidėjo 
prie filmo išgarsinimo, ar fil
mas prie knygos, tačiau abu 
dabar plačiai žinomi ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pa- 
sauly. Filme Vaizduojami laikai 
pilietinio karo metu. Georgi
kos valstybejė? Pietinės valsty
bės turėjo ne tik šiaurės per- Prancūziškas filmas, parašy- i aviacife
galę pergyvaiU, bet ir iš pa- tas ir pastatytas garsam fil- Bostonietfe VytisKtaundas 5“^.^

bacilas. ’ ~
AMltl tog nmgramna pataikymui

teigta Lietuvių Maaa. valrtybeja^^
— niimifa* prfo iu»tnv»^- ~ praeitas šventęs težuvo 

kosbąkūžės Fakr Grounds, efemo nelaimėse tikj.kėtim 
BroctomkProgramoje pama- ' i»»nės. šią žinią skelbdamas 
tysime: Bostono Lietuviu Tau- Automobilių Registracijoj biu- 
^žoBų ffūp^^vauja- išraiškia savn nadtežkini- 

mą Onos Ivaškienės, Worces- mą ir kartu dėkoja visoms už 
ter lietuvių Drum and Bugle parodytą atsargumų.
orkestrą ir Bostono vyrų cho
rą, vadovaujamą muz. J. Gai
delio. Specialūs autobusai iš 
vyksta 1 valp.p. nuo Lietuvių 
Piliečių klubo.

Uetavas Drirtrrų

f k®® a^8 i mažesnius kino te- 
WTOON09AMAS S karakarių atTUS. JK
kutas 805 Cteveland St Brook- 
lyn, N. Y. Kreiptis telefonu: 

CL l-BtAB arba asmenificai

joje.
P. L. AfHJčIAI 

455 Cma St

Algirdas Eačananskas, 
ilgesnį laiką sunkiai sirgęs.

pasveiko ir pradėjo eiti šžVb < žttfifiaaą “Darbininko” parką sutraukė daug žmonių. . ,
...... .. . vi«i rvmiptp «> grindų pakeisti savo gyvenimo mų režtsonaus Rene Clair, ku-vargonininko pareigas Keamy, Imotypmmkas, gavo dvi savai- Visą p^ para^eoai su a- pffietinfe karas atnešė name nepaprastai meniskai Pto)° .Amerikos kanuo- so. Boston «, Mass.

N. J. tęs pelnyto poilsio atostogų, vo artimaisiais šnekučiavosi, nrenes aviaciją. - __...kurtas NewYoXo vaišinosi ir linksminosi. žlugimą vienai civilizacijai, jos sujungta gyvenimo realybe su Wn»fatal«s
kūnas pralosiąs n-nea huvn išrinkta na- alėjoms; jas pakeitė nauji žmogaus svajonėmis ir sap- Išrinko mokytoju Vincas J. Kudirka

liepos 4 rengtas Įškiūkas bu- P®!1“™08® raniios karabškoii šeima bei žmonės, nauji papročiai ir nau- nais. Jaunas muzikos studentas , Junior High School pie- 3T Franklto Street,
vo lietuvių patriotų piketuotas. Po . atostogų žada dar • ya_ joviška gyvenimo dvasia. Vi- sapnų pasauly keliauja per lai- Šimo mokytoju fe daugelio kon- Nonrood,
Pikėtavimui vadovavo M Raz- smarkiau “groti” intertypo Ka_ MUriieU 838 ®PO<d>os pasikeitimas ką, per amžius ir šimtmečius kurse dalyvavusių išrinko Ketu- vice pfrmfaainkai
gaitis. Visi einantieji į pikniką klevišais. Jis surenka Mariiona DuHoenė itin ryškiai atvaizduotas kny- iki pdt priešistorinių laikų. Sa- JuiiU Arlauską, kuris ligi Pranas Razvadandus
buvo nirfotografuoti. Jų ir ne- Darbininką du kartus savai- va^nokait/ g°j®» kO tačiau negalima paša- vo vizijose jis sutinka žmones, dabar buvo mokytoju Boston 5 G Street, So. Boston 27, Mass.
daug tebuvo, įskaitant ir or- ^3® atiirica rakalingus maši- . . kyti apie filmą. Filme daugiau gyvenančius tikrumoje, jo kai- Art SchooL Pažymėtina, kad Vladas ^nlaui*as
kestrantus tik 83. h®® technikinius pataisymus. _dėmesio kreipta į charakterių minystėje, tik sapnuose jie vi- Jolius Arlauskas dabar tvarko . wra»ce , e

Ksin rilin uL* Atostogų metu židžiūną pa- 20397 kiffį buvo nupreęs A^ sukūrimą ir asmeninius bėro- sai kitokiose visuomeninėse pa- Vyčių leidžiamo laikraščio Vy- Sekretortaa
Jonės^SSS’redamas Vikrikas; 100 dol NnihdZ- pei^ventaius O foną dėtyse, ^pne kil- tis meninę dalį._______________ toga

vasarnamis 305 PaA Place, t'fnmkas jMas Steponams. Bagdone Po 50 dol laimė- - tų imkų gyyenĮmo ^sų^ nu^ kmu^kStytę iŠ 18 a, PAM>00DAMAS 
Bradley, N. J., pasižymi nepa- Frot. Dr. Fr. Padais, jo numeriai 1961 ir 230®, po * “•**» T” ^5teeny1>5^s,™do 'T' Fteara, Sekrateri.
prastu grižiu ir patogumu profesoriavęs Detroito, Meta. 25 doL numeriai 18*70,215181, Sau tas nemažina filmo ver- u Salia gyvenančio automecha- W afcral gertu Žr-SK toaaarasrarM—
Vos keB Žingsniai nuo vilos at. unirersitete, šj pavasarį peš- 2789,23892. Smuliesni latoėji- tės, ir žūrovas niekad nepa- riko duktė. &s filmas vertas
vira. jūra su savo paslaptingu traukęs iš universiteto perėjo mai daiktais teko numeriams 
ošimu arba didžiulėmis bango* dntti į Amerikos Balsą. Kurį D69, 02K40 ir 03196.
mis, kurios kiekvieną viliote laiką buvęs New Yorke, liepos
vilioja atsigaivinti, šešmininkės 13 d. jis išskrido į Ekmopą, kur parapijos vikarai t nuošĖdžiai 
nuoširdumas, svečiai, Ketuviški taip pat tarnaus Amerikos Bal- a^dja visiems už gausų daly
vavai dar labiau padkšna Ke- se. ■ vavimą, o ypač tiems, kurie
tuvišką aplinką bei jaukumą. 7^-^- nar", 335,0 <Jarfeu prisidėjo prie pik-
Svečių netrūksta, ypač savrit- baigęs'miSHntokystes moks- .• ,

tas ^Mefijoje, dabar juos gi- ,p;&??kan! *?nS‘en*1- 
Torto, Ptalad^injos ir kitų urf^tete, a- “**’* 3avo kaD-
apylinkės miestų. Vieta iš New 
Yorko pasiekiama gana pato
giai bosais ir traukiniu fe Penn- 
syivanijos stoties. BUietą pirkti 
Kgi Bradley Bearti stoties, o atlikęs karinę tarnybą Vo kuri galėtų prižiūrėti parrti- 
nuo ten tik keK žingsniai Ugi kietijoje, sugrįžo namo į Brook- žuotą ligonį. Laikas ir atiygfati- 
vasarvietės. lyną- mas pagal sutitartmą. Kreip

tis trteftnu EVBD333 aite as-

mirtis buvo paminėta perGlnkaus rodi^-KZ^pS W po.4 d-k priridotes Bepoo 7
MirtrtartAme«Es^B*o «°a’ tao priSu gaus atettokn- d. te. Jonotaptatse.

VaĮartifjm setamn- 
— , , gai baigė Jfianū univerritete

yrr.tn.fa ^*1 skyr^ išvytoM«ia-
paminkio statymo komitetas

.sag‘ šk» metu važinėjasi Pero ir 
T®Ave^ Brooklyne, <aKs -vajstytiese- *= 

UhiaiBCOs 21 m. gaidį- binleiio 27

d. pamfaaėjo 50 metų tretinin
kės sukaktį. 9 vai pats preL 
J. Ba&ūnas atlaikė šv. Mišias 
jos intencija, pamoteą pasakė 
svertas kun. K Matulaitis, gie
dojo choras, ved. mtiz A. Vis
mino. Visos tretininkių kongre
gacijos narės ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos ir kalbėjo ro
žančių jos intencija, —----- -

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko pusryčiai, Į kuriuos at
silankė preL J. Balkūnas, sve
čias kun. K Matulaitis ir per 
100 žmonių. Visai programai 
vadovavo preL J. Balkūnas.' 
Sveikinimo kalbas pasakė kun. 
K Matulaitis, tretininkų pir
mininkė J. Paulauskienė, nu
šviesdama šių iškilmių reikš
mę, sutikindama sukaktuvinin
kę, įteikė dovanų. Rožančiaus 
draugijos vardu sveikino P. 
Visminienė, šv. Onos'— P. 
Brayde. įttikdamos pb dovaną. 
Sveikino taip pat ir atskiros 
veikėjos: 'R. Neantitienė, V. 
Vfeniauskienė ir sukaktuvinin
kės sūnus, dukterys, žentas ir 
anūkės. Vaišės baigtos, sugie- 
dant giesmę. Dalyvavusi


