
Kova dėl fannerių prasidėj

O JEIGU PRANCŪZIJA PASAKYS

bert Schumanu prieky neturi 
vilties, kad pasisektų parla
mente surinkti daugumą už su
tartį. Jie užsimojo bent siekti,

sonas. Jis paskelbė, kad įsta
tymas reiškia Ęisęnhowerio 
“cinišką” ūkininkam duoto žo
džio laužymą. Esą Eisenhovve- 
ris žadėjęs palaikyti -tvirtas 
aukštas kainas.

Gallupas apie 
rinkimy kovą

dos bendruomenes leisdamas 
min. pirm, toliau šnekėtis. Juk 
parlamentui dar geriaui bus 
patenkinta Maskva, kad bend
ruomenei neleido dabar gimti; 
nebus taip labai supykus ir A- 
merika, kad gimimą tik atidė-

Prez. Eisenhoueris pasirašė 
Kongreso priimtą farmų įsta
tymą, kuriuo vyriausybės pa
rama numatyta lanksti —vie
niem produktam skirti dau
giau paramas, kitiem mažiau, 
pagal tai, kurios prekės labiau 
reikalingos. Prezidentas pa
brėžė: įstatymas prisidėsiąs 
prie to, kad galėtų prisinamem 
kainom pirktis maisto produk-

lektuvas Ore
Californijoje, viršum Oxnar- 

do, buvo pademonstruotas 
naujas lėktuvas, kuriam rei-- 
kia tik 200 pėdų įsibėgti, kad 
pakiltų į orą ir per mihutępa- 
sietų 3,000 pėdų aukštį. Skris- . 
damas šiaip po 180 mylių per | 
valandą, jis galt savo greitį su-.? 
mažinti "iki 11 mylių ir dar iš- ■ 
silaikyti ore. Jam nusileisti 
reikia mažo ploto. Lėktuvas tu
ri du motorus ir sveria pustre
čio^ tonos. -

ŽMONIŲ PERDAUG
Romoje šią savaitę susiren

ka apie 600 ekspertų iŠ 16 
valstybių. Jie svarstys gyven
tojų pertekliaus klausimą ir 
bud’.j jam išspręsti.

Schusteris gimė 1880 sau
sio20 Romoje; kunigu į- 
šventintas 1904; įstojęs į bene- 
diktinus, buvo išrinktas’jų 
viršininku 1918; paskirtas Mi- 

, Jano arkivyskupu 1929; pakek 
, ; tas j, kardinolus -taip, pat 1929.

Schusteris vienas iš garsiųjų 
ir veikliųjų kardinolų, kuris 
pakėlė balsą prieš fašizmą, ko- 
munizmą, už socialines refor- 
mas pačioje Italijoje.

Maskvos “Pravda” paskelbė 
įspėjimą, kad eur. saugumo 
beučruomenė bus neperkopia
ma kliūtis Vokietijos klausimui- 
išspręsti. Jei e. s. bendruomenė 
bus atmesta, tai įtempimas- 
tarp Vakarų ir Rytų atslūg- 
siąs. Rusija esanti suinteresuo
ta, kad Prancūzija būtų stipri 
ir atsisakytų nuo Amerikos į-< 
takos. Tada lengviau spręsis ne

tik Europos reikalai.
Berlyne sovietinis laikraštis 

“Taegliches Rundschau” jau 
grasina Anglijai ir Prancūzi
jai: jei bus priimta europinio 
saugumo bendruomenė ir to
kiu būdu Britanija bei Prancū
zija sulaužys su Sovietais su
tartis, tai Sovietų S-ga imsian- 
tis priemonių. Kokių '—aiškiau 
nepasako.

Berlyne po Johno atbėgimo 
iš vak. Vokietijos per porą 
dienų suimta keli šimtai vaka
rų agentų, daugiausia priklau-

kad tvirtinimas būtų keliom 
savaitėm atidėtas, kad Men- 
des - France galėtų dar sykį 
tartis su kitais penkiais bend
ruomenės nariais dėl pataisų.

_ _ _ Mendes * France su tuo sutin- 
: eilės laukė gat- ka. Ir yra vilties, kad parla- 
riamente nebuvo mentas dar šiuo tarpu nelai-

Skmtatą organizacijos lyde
ris Dr. Emanuel Neumann 
rugp. 29 kritikavo Amerikos 
politiką dėl Izraelio. Esą atsa
komybė už neramumus arti
muosiuose rytuose žymia dali
mi tenkanti Ejsenbowertui ir

Sovietai ima jan grasinti

dės - France rugpjūčio 29 jau | 
puolė parlamente europ. saw-| 
gumo bendruomenės sutapdįt|| 
Pirmu kartu jis pasisakė
joms priešingas. -Tač’au jis 'P$r5j 
pažino, kad sutarčių atmeti^ 
m;»s nesulaikys nuo Vokietijos 
ginklavimo. Bet ir klausiamas, 
jis nepasakė, kaip reikia iš- , 
spręsti Vokyti jos klausimą.

| VFASHINGTONA. kvapą laukia
Amerikos Balsas nuo lap- ŽUVO SU LĖKTUVU 24 

krčio 1 iš Neur Yorko perkelia
mas į Washingtoną. Peraikrau

f. Persėje susektas sumoks- stymas nesukliudysiąs be per- degė. Jame žuvo 24, sunkiai 
Jas prieš Zahetfi vyriausybę; traukos transliuoti visom 34 sužeisti, bet dar gyvi Ūko 3. 
goiinta apie 250. kalbom. Priežastis neišaiškinta.

uogavusios; staiga jom pasam
dęs tamsios odos vyras ilgais 
pjaukaiš ir mėginęs su jom 
kalbėtis. Paskui jis pakilęs ir 
nuskridęs kažkokiu daiktu, ku- 

„ ris panašus į dvi sudėtas gilias
tarp jų pirmoj eilėj “Soviets- lėkštes.. Buvo įtartas amen- - - - __ i..—
kaja Lrtva . kietis helikopterio lakūnas, ku-

------ ,-------------  ris prastą savaitę ten turėjo
KUR DINGO BFIAISVTM? tarnybinius pratimus. Bet jis 

Indokuūjos kare prancūzai -žrtgynėmeko bendra neturį 

neteko 40.172 kartų dingusių 
be žinios. Laike, kad jie ko- rafode moterim, tos pasakė 
mu^nelaisvėje. Dabar ko- top pat, kad ne tas. 

munistai pranešė, kad jie grą
žins tik 9,138. Kur dingo ki
ti?. Daugiausia nelaisvėje bus 
išmirę. Prancūzai grąžina' ko
munistam 45,000 belaisvių.

NUSIŽUDĖ DIPLOMATAS 
JAPONIJOJE ■

Japonijos diplomatas N. Hi- 
gttrashi, ekspertas Sovietų rei
kalam, buvo suimtas, kai per
bėgęs sovietų atstovybės sek
retorius Rastvorovas išpasako
jo apie savo bendradarbius Ja
ponijos valdžios įstaigose. Hi- 
gurashi, pasirašęs savo prisi
pažinimą, iššoko pro langą iš 
ketvirto aukšto.

Tuo pačiu metu Maskva 
Azijoje barškina kom. lūnijos 
ginklais: išvyti Ameriką iš A- 
rijos, “išlaisvinti’' Formozą; o 
paskutinėm dienom padarė ir 
invaziją į salą, kurioje yra įsi
tvirtinę i^ic. Kinijos kariai. _ .. 
Pridėkim dar kom. Kinijos j- ____________
kalbinėjimus Angūjos darbie-
čių svečiam, kad reikia Ame- Kai Moga —. reMadMgm Mr 
rikes įtakos atsisakyti, tai Dievas
viskas tada gerai eisis... Angūjoje bažnyčiose pas-

Vis tai yra gąsdinimas, ku- kelbtos makioe už giedrą, nes 
ris turi Arijos kraštus atbak nuolatiniai lietūs baigia gadin-

Warid^taae jau apsižiurę- tas turi teisę reikalauti kom. ku, nes įstatymas nieko nesa- 
jo, kad įstatymas dėl kom. partijos narių sąrašus ir prane- kąs. Taip pat nepasako, ar ko- 
partijos niūrių sąrašų ir prane-' Šimų apie pajamas ir -išlaidas, munistų laikraštis “Daily Wor- 
kada ir kokios jb turės reikš- dar tebegulus vyr. teisme, nes ker”, kuris, teisingumo depar- 
mės kovoje prieš komunizmą, buvo Kpskųstag esąs priešingas tamento žiniom, remiamas 
Gal tik tada, kai jį išaiškins konstitucijai. Masvos pinigais, gali toliau
vyr. teismas, pareiškė WilBam Dėl prieškomuhistinio naujai taip eiti, ir naudotis pašto leng- 
Topkins, kuriam teisingumo priimto įstatymo dabar jau vatom.
departamentas pavedė jį vyk- kilsiąs klausimas, ar Romunis- “Time” žurnalas tiesiog jra- 
dyti. Esą ir Šmttho įstaty- tai feū statyti savo kandidatu- kad tai triu
mas, pagal kurį kom. vadai ras Kongreso rinkimuose. Ko- nusdnkluoti resuubūko-
*a«ktami į teismą, buvo pri- munistė Guriey FTyrm kuri o komunistam^Trieko

imtas 1940, o sprendimas, kad buvo teista pagal Smitho įsta- nereiškiąs.
jis neprieštarauja konstitud- tymą, nori dabar būti renka- ___________
jai, buvo paskelbtas tik 1952. ma. Tik ne kaip komunistė, o
Ir saugumo įstatymas, pagal kaip “nepriklausoma” Ar ji Vokietijoje pabrangus kavai 
kurį teisingumo departamen- . tai faB, departamentui neaiš- didėja arbatos pareikaJavtmas.

sulaikyti. Gąsdinimas priderin
tas prie Manilos konferencijos. 
Kaip tik šią savaitę susirenka 
Maniloje, Filipinuose, aštuoni: 
Amerikos, Anglijos, AustraŪ- 

__ H H BĮĮĮĮĮBI jos, Filipinų, Pakistano, Pran-
25,000^00 DČL. BERLYNUI —^gyaitė paveldėjo iš perei- lansuoti per Prancūzijos par- spe. cūzijos, Thaiiando ir N. Ze-

Berlyne Amerikos aviacija tosios politinę tylą. Seniai taip lamentą atsiremdama į jos kujjuoja, jr jaukiama, kad sa- landi jos ministeriai. Jų tikslas
surengė parodą aviacijai ra- netylėjo diplomatai. Nutilo jie narių pakeltas rankas. Kad jų yo ofenzyvą išplėtos pra- įkurti Sęato fSoutbeast Arian
kalingų įrankių ir dalių, kurias net Amerikoje, kurios pareigu- skaičius butų pakankamas, net devintąją! JT sesijai Treaty Organization). Jau da-
gali gaminti Berlyno fabrikai, nai taip mėgsta išsikalbėti — - A. Stevensonas laišką rašė (rugsėjo pabaigoj) Kad tik bar nuo tos organizacijos suė-

būtų atsisakyta nuo Vokieti-* Jaik<> “neutralieji” — ImSja,
jos ginklavimo, sovietai pa- Burma, Indonezija, Ceylonas,
kartotinai siūlys derėtis dėl kurie arčiau jaučia komuniz- 
Europos saugumo pakto. O pašonėje. Jie Azijoje gaĮyo- 
kad jis labiau viliotų, siūlys Ja panašiai apie bolševizmą 

kaip Europoje Anglija: reikią 
riem ne tik Anglija, bet ir ki- n® užtvarą prieš koniuniziną 
ti Europos kraštai labai neabe- statyti, bet su jais susitarti, 
jidgi. Kokis jums pelnas -^-ga- Deja, santykiuose su komu- 
lės sakyti sovietai — ir tai do- ristais tegali sagoti tik už

tvara, bet ir tai tik tada, kai 
ji nėra popierinės sutartys.

Mirė kardinolas
v. Schusteris
. s.y’; . ,

Radijas pranešė rugriūčio
rugpiūčio 28 pradėjo svarstyti 
europinio saugumo bendruo
menės sutaria Tai vienas iš 
klausimų^ Ūįhl sudomino ir 
visuomenę. Publikos ložės bu
vo užimtos, i 
vėje. Bet p 
paties min 
France. Jam 
nes jis neriūi 
ti, ir jo vyr 
tydins nuo tiv ar sutartys bus 
patvirtintos ar nepatvirtintos.

Pirmasis pąsisakė socialistas 
buvęs min. J. Mbch. Jis prie
šingas bendruomenei. Jose 
Prancūzija būsianti izoliuota— 
taip, kaip ji buvusi izoliuota ir 
viena -prieš visus Briusselio 
konferencijoje. Vienas iš MRP 

'atstovų pakyla ir šūktelia: 
Prancūzija ten nebuvo izoliuo
ta, o pati izoliavosi... Bet Moch 
toliau tęsė, kad jis priešingas 
ne tik šiai bendruomenei, bet 
ir bet kokiai kitai formai, ku
ria Vokietijai būtų leista apsi- 
ginluoti..„

Sutarties

Petrovui, išbėgusiam so- 
vietų atstovybės sekretoriui, 

siųsni gen. Gehieno grupei, ti- . ... GaUupo institutas . tikrino Australijos vak&a sumokėjo
rtansuojamai amerikiečių. Vak. &taiP pažiūrėjo Ą. Stevc-n- visuomenes <ų>mųą kokiais ar- 5 000 uOdotounentus, 
Vokietijoje uoliai palaikomi gumęntais respublikonai ir de-

■ 'grnirtai, kad pas komunistus Vi*I tos mekratai randa j«|tarimo vi- 4__ Vateįimz,
■uL^Trrrin Am* mia na. ’d IOS ICKSICS suomenėje. Pasirodė, kad stip- Bostone iš kalėjimo pabėgo
»rįrfįltll vad tekiu būdu būtu SKRAIDANČIOS riausiai veikia demokratų ar- Ekner Burke, kalintas už 6

LMttELSS gumentai apie padidėjusi Rocktand, Me;,
darbų ir antroj alėj jau apie išlauže ir pabėgo du kah- 

tome. Adenaueno vaKBuu. paskutinėm dienom pastebe- farmų politiką, mai.
tos viršum Šveicarijos 3 kl. jg respublikonų argumentų 

uumfo PIRMĄ VIETĄ aukštyje. Į policiją suplaukė ^rfaugi esį Korėjos ‘ karo
Maskvos “Literatumaja ga. apie jas daug pranešimų. baigimas ir antroj eilėj mo-

r zeta” pranešė, kad rugĮHŪoo jau IR LĖKŠČIŲ PILOTAŠ kesčių sumažinimas? O kova
kriti^mtan^^rūhi r ^orvegij?j® .£?” prie® Vokietija vištiek bus gtokluojMna • Maskva norės pirkti .atsi- metė. O ar atmes tada, k

mentas jau veik neminimas. . Vokietija bus ginkluojama?

rancevas, Lifšic, ir kt. Ryšium 
šu tuo -susirinkimu “Pravda” 
kritikavo laikraščius ir blo
giausios informacijos pavyz
džiu . nurodė tris laikraščius;

A Sevensonas laišką rašė (rug^o pe^igoje) 
Mendes. Bet jeigu tų rankų per 

dd. per metus. Tuo budu bus j>q Briussdio konferencijos, maža bus, ir tarp jų bėndruo- 
duota darbo Berlyno darbiniu- kurioje kaip ant- plauko pakibo menė nugarmės? O tik tokia 
kam. europinio saugumo bendruo- išeitis dabar atrodo. Tada ge-

-------- --------- - menės likimas, pritilo tuo riau sp^taklj atidėti.
tonų !?u5i'n“ D±s’ ^T^dT^d’^^ ™“"ngų Prekybinh' ku 

.u France, Churchilhs —taip kaip Ąrroao, Kaa taip ir
<*** "“tyla visi trapecijose "b* Pa*ryta, nors tai joks 
balansuojant akrobatui be jo- klausimo sprendimas, o taimė- 

tėjusiems nuo potvynio. Mo tsnap apačioje. Užėmė las sta bus įskaitytas Maąk-

nutruks galvą vos . vanai, visai dovanai: reikia tik
ar atlaikys? Taip dabar visų nedaryti to “agresinio bloko”

Amerikos bombonešis B-36 akys nukreiptos f Paryžių, kur Tačiau tylom jau svarstoma, su europine bendruomene... Vi- 
prie Rapid City nukrito ir su- anoji bendruomenė turi perba- kas gi daryti toliau, jei ta eu- liejimas tiek didelis, kad jau 

rop. cirkininkė anksčiau ar vė- dabar Amerika nepajėgė atlai- 
liau sprandą nusisuks. Chur- prekybos‘/suvaržymo su 
chilio mintis — pakviesti Vo- komunistiniais kraštais ir tu- 
kietiją, tiesiog į Nato — ne- rėjo juos palaisvinti.
įvykdoma. J. Moch Prancūzi- Taigi Europai artėja sustip- 

. jos parlament? jau galėjo iš ^fas gundymas duona.
anksto pasidžiaugti, kad Nato 
sprendimas tokiu klausimu rei- 
gaūngas visų jo narių pritari
mą Prancūzija čia gaK pasaky
ti savo vėto.

Kęsta kitas projektas—tuo
jau šaukti Amerikos, Anglijos, 
Kanados, likusių bendruome
nės narių Jsonferenciją, ir jo* 
je rasti būdą Vokietijai apgin- 
kluoti. Bet čia kitas pavojus— 
psvųjtis palikti nuošaliai 
Prancūziją. O to taip ir.lau* 

. kia Maskva. Jau net dabar 
kom.' Lenkija pasiūlė Prancū
zijai sudaryti sąjungą prieš



studijavo*
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mėtis. Ir niekai 
m’au kaip 80f,

senosios išeivijos lietuvių or
ganizacijos, susibūrusios į vie
ną Škotijos Lietuvių Tarybą.

istorija”^ nes rašant apie A- 
merikos lietuvius katalikus ne-

vo priimami Baltuose 
Rūmuose, —

pareiškė Dies.
pie tai pranešimus ir priėmi
mų fotografijas.”

Dies pasakodamas kaip val
džios žmones kliudė komiteto 
(kirbąs pažymėjo, kad iš kitos 
P’ises
Kongresas ir visuomene buvo 

komiteto pusėje.
Komitetas tai pasitikrinti tu

rėjo progą per Gallupo institu-

Iš kitų Londone centrus tu
rinčių organizacijų pažymėtini 
yra Sporto ir Socialinis Klubas 
.su 70 narių, šv. Onos Draugi
ja, .įsisteigusi 1915 m., Lietu
vos Rezistencinė Santarvė, Lie- 
tifrių Klubas, veikiąs prie Lie- 

kuris rūpinasi 
Lietuvių Namuos? ruošiamais 
parengimais ir “Londono Vai
dila” — lietuvių meno sambū-

“Na, o ar jis sakėsi tams
tai, kad jis buvo komunistas?” 
—— paklausė Dies.

“Taip, — atsakė Roosevel- 
tienė — jisman prisipažino,

Didž. Britanijos Dėtuvių 
bendruomenė yra sudaryta ne 
iš pavienių asmenų, bst iš ta
me krašte veikiančių 17 orga
nizacijų (visuomeninių, kultūri
nių, profesinių, sporto ir pan.), 
kurios yra bendruomenės na- 
riai. Organizacijos moka krašto tuvių Namų, 
valdybai nario mokesį po 6 pa
inus nuo. nario per metus.

Bendruomenei priklauso a- 
pie 1500 lietuvių. Krašto val
dybos pajamų apie 35-40 sva
rų per matus jos vidaus veik-

'4 Roi»^vritti^»e rod® 
daugiau palankumo komunis
tam kaip prezidentas. Tai y- 
pač paaiškėjo istorijoje su 
“jaunuoliu” Joe Lash, kai 
Dies komitetas pradėjo ap
klausinėti “Amerikos Youth 
Congress (Amerikos Jaunimo 
Kongreso) narius. Per visą ap
klausinėjimo laiką to Jaun;- 
mo Kongreso pareigūnai buvo 
svečiai Baltuosiuose Rūmuose. 
“Jaunuolį” Joe Lash Roosevel- 
tienė pati atvežė Baltųjų Rū
mų mašina į apklausinėjimą.

Tai buvo rytą. Roosėveltie- 
nė sėdėjo greta. Kai atėjo pie
tų metas su juo vėl Baltųjų 
Rūmų mašina grįžo į Baltuo
sius. Rūmus. Baigėsi tuo, kad 
Rooseveltienė pakvietė Dies

įmanoma neparašyti apie “ne- 
katalikus” ir apie visą ameri
kinį gyvenimą. O tam darbui 
atsidėjęs Dr. A. Kučas yra sa
vo srities specialistas ir kruop
štus žmogus. Tad beliktų lauk
ti ,kad jo rašoma istorija grei
čiau išvystų šviesą, ir visom 
jėgom tą darbą paremti.

ris.
Didesniuose provincijos cen

truose, kur veikia DBLS sky-

Nrkalčiaustos Marija širdies atovytą suti&fj, iriprasti D 
perritoiit Jos pagridavnnais, įsigykite knygą

MARIJA KALBA PASAULIUI

panaudojama kokiai knygai. 
Būtų feera matyti tokį leidinį 
ir angių kalba. Bet, rodos, la
biau išsamesnę ir pilnesnę 
knygą tebūtų galima išleisti 
vien lietuvių kalba.

“Rodos ,yra rengiama Ame
rikos lietuvių katalikų istori
ja. Apart tų,. reikia tikėtis, 
kad kur nors darbštus istori
kas kruopščiai atrankiojo, tvar
ko medžiagą tokiai istorijai iš
leisti. Gerai apdirbtas toksai 
veikalas turėtų didelės reikš
mės lietuvių tautinės gyvybės 
išlaikymui.”

DR. L. Da FONSEKA KNYGA, 
Ją galima gauti “Darbininko” administracijoje. “Sudavos” 
knygyne, 4j34 So. Fairfield Ave^ Chicago 32, III. Ir 122 
Canton St., Stoughton, Mass. Kaina 2 doi.

pie 3000 lietuvių, apie 1000 
skaito savo laikraštį. ., *

Lietuvių Namų Akc. Bend-, 
rovė buvo sukurta pačių lietu
vių sudėtais pinigais, jos ka
pitalas siekia virš 7000 svarų. 
B-vė savo'nuosavybėj turi Lie
tuvių Namus, nuosavą spaus
tuvę “Nida”. Prie spaustuvės 
veikia Nidos Knygų Klubas. 
Lietuvių Namų B-vė dabar lei
džia “Europos Lietuvį”.

Krašto Valdybą sudaro: M. 
Bajorinas —pirm., V. Strimas

goginių šakų.
1938-44 m. V. D. U. Techno

logijos fakultete vyr. asistento 
trisėmis dėstė techniškąją mi- 
kicbiologiją, fakultetas priė
mė jo dizertaeją “Citrinė fer
mentacija”. Nors buvo išlaiky-

gera socialinė apsauga, kurios 
pagalba gydymas namie ar li
goninėj nieko nekainuoja, ne
skaitant visų kitų pašalpų bei 
lengvatų.

Švietimas ir lietuvybės pa
laikymas kelia didžiausio susi- 
lilpinimo ir labai sunku rasti 
patenkinama išeitis. Veikia ke
lios, vargo mokyklos, kur yra 
koncentruotas lietuvių šeimų 
gyvenimas, bet vis daugiau 
lietuviai išsiskirsto pavieniui ir 
pasidaro labai sunku vaikus 
suburti į mokyklas.

komiteto asmenis. Dies pasa
koja, kad pirmiausia jie. 
puolėsi tikrinti, ar je pajamų 

mokesčiai yra sumokėti.
Pusę metų dirbdami, iškni

so visos 10 'metų mokesčius. 
Bet ten nerado1 prie pri
kibti. Tada puolėsi pąstatyti 
juokingoje švizsuoje tuos, ku
rie veikia prieš komunistus. 

Gavau a- Suminėjo Dies tokį atitikimą. 
1938 komitetas pakvietė liūdi
ni nkz J. B. ' Matthe&š,kuris 
pasakojo, kaip komurifetai fe
nai, doja žinomus vardūš-savo 
propagandai. Kai Prančūrijds 
laikraštis ‘C? Soir* turėjo* jubi
liejų, tai ji? organizavo" -ko 
daugiau tokių žymiųasmerių 
telegramų - sveikinimui' Taftp 
Jokių įžymybių buvo rif kino 
artistės Shirley Temple , pavar
dė. Tą liudininko pasakojimą 
spaudoje komunistai iškraipė, 
prisegė Dies ir perdavė tokiu 
būdu: “Dies kaltina Shirley 
Temple, kad ji yra komunistė.” 
Tada Dies per radiją paskaitė 
pareiškimą žodis į žodį, kaip iš 
tikrųjų buvo. Ir to nepaisant 
po savaitės laiko valdžios žmo
gus darbo sekretorius Perkins 
ir taip pat teisingumo sekre
torius viešose kalbose vėl kar
tojo kaltinimą, kad Dies skel
bęs Shirley Temple esant ko
munistę.
Buvo norima komtietą publi
kos akyse parodyti juokingą.

1940 Dies turėjo gulti į li-

Nors sakoma, kol tauta ku
ria isteriją, tol ji istorijos ne
rašo, bet Dr. Bielskio minčiai 
reikia labai pritarti, kad jau 
dabar Amerikos lietuvių isto
rija tikrai labai reikalinga 
tautinei gyvybei gaivinti. .

Jos reikalingumą galėtų 
patenkinti autoriaus minima
“Amerikos lietuvių katalikų 1aj užtenka. Kada krašto vai- riai, lietuviai turi savo klubus.

There’a a eure, simple vray to save and earn money at the šame 
rime with U. S. Savings Bonds. It’s the PayųtU Suvings Plan, 
and it will work for yon. Just teD your pny oftee how much 
you'd likę to save each week. It ll put the amount aside /or 
you before you get your check. When enough money accu- 
mulates, it wiH boy and toro over to you a UIS. Senes E Sav
inas Bond. Why not sign up today?

noji grupe ketino tik anglų , .. t ..... JI jos Filcsofncs fakultete išklau- kalba, Amerikos vyriausybes _ , . ... ., .. .., ; . - se kursus ir islaise egzaminuslėšomis, didoką knygą ap:e .. ... .. , ... . -, • ? n * j -L is psichologijos, pedagogikos,lietuvius išleisti. Bet daugiau , ,, , , .. ■ ... • mokyklų higienos, ekspenmen-meko apie tą projektą negirde- , t*-. . ... ,J . tinęs pedagogikos ir kit. pedantą. Matomai, visa tai, kaip ir 
su daugelio anų laikų ‘projek- 
tais’, pranyko kaip bu.-bulas. 
Vėliau paaiškėjo, kad daugu
moje kairieji ir net aiškūs 
bolševikai į panašius rašytojų 
projektus sumanriėjo ir, žino
ma, savotiškai “darbavosi”. . , ,.u daktaro egzaminai, bet ka- 

“Pries keletu metų Edward rag gynimą nutraukė.. Mo- 
J. Kubatis iš Willow Springs, Kauno suaugusiųjų
Illinois, pranešė spaudoje, kad gjrr»:iazncje. o tremtyje Greve- 
jisai padaręs sutartį su stam- ne Aukšt. Prskybos mokykloje 
bia Amerikos leidykla išleisti jr gimnazijoje, paskui Blom- 
didoką Amerikos lietuvių isto- įr Augustdorfo gimnazi- 
riją anglu kalba. Prašė siųsti 
jam medžiagos. Ketine darbą 1945
baigti itž pusantrų metų. Jau GoetVngėno universitete mik- 
daug laiko praėjo, bet neteko robiologiją ir geografiją, o 

^au^au aP*e *a* Paste" 1948 Mvensterio univ.Tsitete 
gavo gamtos mokslų 'daktaro 

“Redos, kun. Š. Draugelis Iaipn«i. Dr. V. Litorsk?s - Li- 
rinko statistines žinias apie A- tas dėl sveikatos liko Vokieti- 
merikos Fetuvius, bet n?eko jede, o jo žmona su dviem vai- 
nepastebėta, ar toji medžiaga kais yra JAV.

Lietuvių Dienos 1954 rugsė
jo nr. pradėjo skelbti įdomias 
Dr. J. J. Bielskio pastabas apie 
“Amerikos lietuvius Lietuvos 

tlsusvės kovoje”. Autorius jas 
gerai pažįsta, nes yra buvęs 
Lietuvos konsulas ir vienas iš 
ucūių veikėjų pirmojo pasauli
nio karo metu kovoje dėl Lie
tuvos reikalų Amerikoje. Sa
vo pastabų pradžioje iškelia 
reikalą parašyti Amerikos lie
tuvių istoriją ir nurodo ligšio
linius tokius bandymus: .

“Pilnai parašyta Amerikos 
lietuvių istorija būtų nepapras
tai įdomi ir neabejotinai nau
dinga. Tokios istorijos pra
džiai medžiagos yra knygoje 
“Amerikos Lietuviai”, kurią 
parašė Jonas Jonyla — kuni
gas Jonas Žilinskas - Žilius. Be 
abejo, jau sunkokai toji knyga 
dabar yra gaunama. Gal kur 
nors pas pavienius asmenis ar
ba kuriame knygyne galima šią 
knygą užtikti. 

“Kai kuriose biografijose, 
kaip Sirvydo, Balučio ir kitų, 
galima rasti geros medžiagos 
monykščių lietuvių .- isterijai.

"Vasario 16gimn-jos nemaišai, bet, žinoma, ten su- - _ - J
rašyta šališkai.

“Antrojo Vasario 16
laiku JAV buvo sutraukusios .... ... . . . rektoriumi,dideli skaičių jvainų rašytojų. ...... .
B jų tarpo buvo sudaryta “Na- * ° ® steigti vargo mokyklą Londo- Škotijos lietuviai gyvai remia
tkm - Wide Lithuanian Pro- y ha’ " ne’ ^cv*£^a organizacijų vakly- ir palaiko lietuvišką veiklą,
ject.” Tos grupės buvo užsimo- . igęs smos bendrus posėdžius ir atsto- Leidžia “Išeivių Draugą” ir
ta parašyti Amerikos lietuvių . * ' , s ... ' ' -vauja Didž. Britanijos lietu- veikia du pajėgūs lietuvių cho-
BtonMir iskdl.heto-iųre.k^ Gamtcs bioIos:ijos. vius tarptauhmuose lietuvių rau >

. mę sios salies ekonominiame, . . .. suėjimuose. Lietuvių reprezen- Londone yra lietuviųsv. Ka-
politiniame ir kultūriniame s 2yriaUb S60 a V taciją svetimtaučių tarpe vyk- zžmiero katalikų bažnyčia, ku-
gyvenims. Kiek tuomet teko .?TV?es mC US’ a. do Didž. Britanijos Lietuvių rią aptarnauja du kunigai — 
patirti, vien svetimšaliai buvo ral Sąjunga (DBLS). marijonai. Škotijoje irgi yra du
tą grupę sudarę, pasikviesda- a Didžiausia ir aktyviausia lie- kunigai. Lietuviai kunigai taip
mi vos vieną lietuvį —Anta- ^.mer e» tuvių organizacija Britanijoje par . readuoja’ Bradforde ir
ną Stelmoką. Suprantama, a- v r ♦ t* t 1 tur* aP*e skyrių su apie Manchesery. Visi kunigai, kiek

o, ie.-s is eoog: narių, šiais skyriais re- pajėgia, aplanko ir kitas lietu-
miasi didžiausia mūsų lietuvis- vių keriorajas.
kos veiklos dalis. Pati Centro Lietuviai yra gana patenki- 
Valdyba Londone suruošė pri- namai įsikūrę. Yra labai sunku 
ėmimus ^Ksrsteno atsilanky- gaut darbo savo specialybėse 
mo proga), surueše Vasario ir dauguma lietuvių tebedirba 
16-tos ir birželio įvykių minė- fabrikuose, anglių kasyklose ir 
jimus, veda propagandą už Lie- žemės ūkyje. Yra nemažai tu- 
tuvą ir santykiauja su svetim- rinčių savus namus, kiti jau 
taučių organizacijomis ir.įstai- verčiasi savarankiškai — turi 
gomis. fabrikėlius, krautuves, siuvyk-

Propagandą vest anglų tar- Jas. Praktiškų profesijų asme- 
pe yra labai sunku. Ners pri- nys,. kaip inžinieriai ir gydyto- 
vaaai anglai mums rodo daug jai. dirbą savo profesijoje, 
simpatijų, bet spauda ir visuos Tačiau emigracija į Ameri- 
menė taikosi prie vyriausybės ką ir Kanadą vis dar tebeona. 
politikos, dabar ap’e ta reikalą J ten traukia didesni uždar- 
kuo mažiau reklamuoti. biai, o prie Anglijos riša labai

kreivai prisiekęs. paklaus^ kaip nutiko, kad lig Dies pasakojo, kokių metodų
“Aš tai žinau, — atsakė tol Lash nebuvo pašauktas į ^unistai griebėsi sukliudyti

R/yy^veltienė — jis mah ša- kariuonftsnę. Jis negalėjo nieko' komiteto darbui.. Pirnuąųsia 
kė, kad jis m teisingai mųnsa- paaiškinti. Tada Dies susisiekė 
kojęs dalykus jr jis to labai su New Yorkc naujokų šauki

mo įstaiga ir patyrė, kad dėl 
Lash buvo Baltųjų Rūmų in
tervencija, ir dėl to jis nebuvo 
pašauktas.

Taip buvo ne tik su Lash.
“Komunistų pa-

kad savo jaunystėje jis buvo reigimai teartas uao kuto bu- 
komumstų partijoje.”

“Jis yra .32 metų amžiaus, 
Mrs. Roosevelt. J?s neturėtų 
būti toks labai jaunuoliškas”, 
pastebėjo Dies ir pagaliau pa
klausė: “Ko dabar tamsta iš 
manęs norėtum?“ Rooseveltie- 
nė pasisakė, kad Lash pažadė
ta duoti vietą Navai Intelli- 
gence, jei iš komiteto pusės jo 
popuriai nebus sugadinti. Pa
sikalbėjimas baigėsi tuo, kad 
Roossveltienė pažadėjo jį dar

Uow would you likę to have a friend who added money to 

your bank account every day—whetber you were vocking or 
playing! That’s thefeelingyou’Il have if you own U.S.Savings 
Bouds, for Bonds earn money for you every minute of every 
day. They neuer take a vacation. U. S. Senes E Savings Bonds

dyba imasi atlikti kokį specia- Veikia sporte klubai, vargo mo- Džiugu, kad Britanijos lietu- Tary’bos pirmininku yra kun. g°Dine jam darę. 
lų uždavinį, ji. lėšas gailia iš kyklos, chorąį. viai skaito laikraštį ir noriai Gutauskas ir sekr. J. Vilčins-

• * savtf nartų ar tamrrikalui su- • Škotijoj?, kur fnažiau na u- perka lietuviškas Knygas. IŠ a- kas. (PLB Inform. Vokietijoje) '"'r |
nanjas direktorius rinktų aukų. Krašto valdyba jųjų ateivių; gyvai: tebeveikia 

.. kiekvienais metais padeda su- gimnazijos di- ■. , - . .
pasitraukus A. organizuoti skartu ir jauimno 

vasaros stovyklas, ruošiasi

pasaulinio karo



PAUL HEYSE

PIKČIURNA
męs, aš užsidegiau. Tu gali 
man to neatleisti, bet gelbėkis 
— Epk į valtį!

Laurelė plaukė toliau, ne
kreipdama jokio dėmesio An
tanine šauksmui. Ji buvo tar-

Antaninas papurtė galvą.
taurelė pakilo te *&vo vietos 

ir Antanino neklausdama ska
relė suveržė jo ranką. Paskui 
ji paėmė te jo ir irklą, nors 
Antanines nenorėjo duoti. Irk
lu buvo nutekėjusios kraujo

Berti rašė 1899, kad dau
giausia per 50 metų žydų val
stybė atgims, jeigu... jeigu pa
tys žydai to norės, žydų vals
tybė— savo utopiniame roma-

kūną j Jeruzalės vakarus ir jo 
kapt; apsodino 100,000 kądni- 
Tai esanti garbingiausia Izrae
lio vieta.ge. Tik >s galvojo ne apie 

Palestiną, bet apie šiaurės A- 
meriką arba apie Azijos Tur-

vau {siutęs kaip žvėris. Taip 
man ir reikėjo! Paprašysiu 
Giuseppe, kad nuneštų ry
toj jos skepetaitę: ji neturi 
daugiau mane sutikti.

Skepetaitę Antaninas gra
žiai išskalbė ir pactetovė sau
lėje. Ranką apvyniojo naujais

tautas ir virsdami jose lygia
teisiais ir savo sugebėjimais 
prasimušdami į vadovaujan

čiu, yra jau tekvipęs. Sovietų Sąjunga yra grynai nacionalistinė 
valstybė, kitas tautas smaugianti, dar žiauria komunistine dik
tatūra. . ‘Tteėioje Rusijoje”, kaip ją vadino patys carai, pasikeitė 
tiktai spalvos ir ponai, bet paliko tie patys imperialistiniai sieki
mai. Tad nieke nuostabaus, jei iš vadinamosios baltosios emigra
cijos —- iš bėglių nuo savo tautiečių bolševikų dabar atsiranda 
“tyliųjų” boiševisno rėmėjų, neš bolševikai dirba rusų tautos 

. naudai. Taip pat ir rusų kalba dar niekada nebuvo taip plačiai po 
pasauli išnešiota, kaip po antrojo Didžiojo karo. Bolševikai da
bar stengiasi rusų taftą brukte įbrukti visiem pavergtiem kraš
tam,-o taip pat praskiesti už geležinės sienos. Ir čia jiem atsiveria 
naujas propagandos laukas.

Tačiau ir šiais laikai*, kai 
vieni žydai džiaugiasi kylančia 
Izraelio valstybe; dalis, maty
dami vargą, kovas su arabais, 
laikosi minties kaip anie Vie-- čius gali įvykdyti pažadėtosios 
noje, kad žydai, įeidami į kitas valstybės siekimą. M.

duria. .
— Kas ten? —■ paklausė jto 

verdamas kambario etate.

lūkėk truputį,.aš tuč tuojau at- Nutekėjęs kraujas buvo išsė- 
eisiu. męs jo jėgas daugiau negu '

— Nevargink savęs, močiu- manė Jautė ir didelį rankoje
te. Žaizda aptvarstyta ir rytoj sopulį. Dabar tik jam pradė- 
nebus nei žymes. Man viskas jo skaudėti. Atsisėdęs ant ke- 
labai greitai gyja, — ir jis dės, nuvyniojo taurelės užriš- 
šaltu žvilgsniu pervėrė Laure- tą skepetaitę. Uždžiūvusioje 
4ę. žaizdoje vQ pasirodė šviežias

— Sudiev, — tarė Laurelė, kraujas, ranka įkąstoje vieta
pasisukusi kilti į aukštumą,kur je buvo patinusi Antaninas 
buvo jos namai rūpestingai žaizdą nuplovė, no-

— Labanakt, — atsakė An- rodamas sumažinti svffinimą.
tankias, daugiau į ją neHurė- Rankoje buvo aiškiai matomos 
damas. Jis tekilojo iš vatties dantų žymes.
savo pintines ir siaurais akme- — Ji jisirffc^giF teisingai, — 
triniais laiptais nuėjo į savo pasakė $s pate sau. — Aš bu- 
trobelę.

žydam įstoti | gyvtatetaM Net organizacijai nei žydų 
testas ir per ją* nnlill toras valstybe daugelis žydų nepri- 
ketia*__ fiMcti nrnatori? t; rė, ypačiai Vienos žydai, kur
Įdėm te siekti savo irtljMfl gyveno pate Herzl. Rašytojas 

Žydų klausimas rūpėjo ir Stefan Zwėg (taip patžydas) 
tom tautom, kuriose jie gyve- ” 
no. Bet 1921 pasirodžiusioje 
knygoje “Vieno jauno žmo
gaus romanas” Klabundas ro
do, kad vokiečiam esąs vienin
telis žydų klausimo sprendi
mas — tai jų tomtorij*. Esą 
žydai tvirti, kol jie kovoja. 
Persekiojami jie pripratę prie- 
'šintis ir išlikti savarankiški, 
su kitan tautom nesusiheję. 
Bet duok jiem staiga laisvę, ir 
jie pasimes. “Padarykite žydą

Antaninas gyveno dvejuose 
kambariuose, kuriuose dabar 
nieko nebuyo. Vaikštinėjo te 
kambario į kambarį dairėsi 
pro langą. Pro medines lango 
groteles pūsfiojo vėsios oro 
srovė*. Jam buvo gera vie- raikšfiais, pasigelbėdama* sau 
nam. Užsimąstęs jto autojo kairiąja ir dantimis. Tada IM- 
ties netfideita Dievo Motinos tiesė lovoje ir užmigo. - j 
paveikslėliu ir įsižiūrėjo į ri- Pro langą prasiskverbęs 

ateMdo į senąją'savo rietą, o raikštį ant rankos. — Viešpa- dabrines baltas žvaigždeles mėmriis Ir dOgeąy* žatadoje jį 
Antanines ^atgriebė irklų. tte. vritis pilna kraujo... viršum jo galvos. Padarytos 
A Gręždama savo suRapuri si- — Nieko blogo neatsitiko, jo* buvo te popierio te turėjo 
jonHJ, Latre* pamatė, kad —atsakė Antanina*. — Už- reikšti Marijos nekaltumą ir 
vta* valties dugnas buvo kliudžiau vinį ir persiptešiau garbę. Autarinas maldai nega- 
raudona* Jto žvl^nfe greitai Vbrirtavo gfltai iOnduri. Ry- Įėjo suslteflcti. JI* nieko dau- 
nukrypo į Antanino ranką; K toj ▼«! bus gerai žatada nepa- giau ntiaukė fr nesttikėjo 
joadsmnktri kraujas, voM*. dhn* Man tapgrasta!
AMtate HM* rieto — A* atefaiu ir apdlatu ją prafigo. Ji* brite, kad tateto

Praėjęs karas padėtį kiek 
pakeitė, nes Lenkija visa pak
liuvo po sovietais; jįe valdo ir 
didelę dalį Vokietijos, kurios 
dalis taip pat komunistinei 
Lenkijai priskirta. Tiesioginė 
Sovietų Sąjungos grėsmė 
Prancūzijos nesiekia, bet ji to
kia pat didelė, kaip ir visai Eu
ropai. Tačiau to nepaisant, 
lenkai ir prancūzai baiminasi, 
kad tik Vokietija nesustiprėtų,' 
ko taip, siekia ir sovietai Tuo 
būdu nenoromis pasidaro so
vietų talkininkai tie patys len
kai kuriuos sovietai žudo. Mat, 
jie norėtų ne tik bolševikų jun
gą nusimesti, bet pasilaikyti ir 
sienas iki Oderio, ir neturėti 
stiprios Vokietijos savo pašo
nėje. Kaip iš tos susipynusios 
padėties išeiti?

nė Žodtio.
Kai juodu pasiekė uostą, 

saulė buvo dar viršum Prod- 
dos. Laurelė išlygino savo ri- 
jonSt kuris buvo jau apdžiū
vęs jr mikliai iššoko į krantą. 
Antaninis išlipo te paskos.

— Niricąs savęs gerai ne
žino. Gal būt, kaip kunigas 
rikė, aš ir kitaip galvosiu? Bet 
kas tau rūpi?

— Kas man rūpi? —•_ rikte
lėjo Antaninas ant visų marių 
ir pašoko iš vietos. Valtis su
siūbavo. — Aš tau parodysiu, 
kas man rūpi, kas tvinksta 
mano širdyje— Tavęs niekas 
negaus! Jfe pirma nrirs negu 
tu jam pasižadėsi.

. — Aš tau irgi nesu pasiža
dėjusi. Kas man darbo, jei telėjo S valties ir pasinėrė ban- 
tavo grivoje raikš&ai atsileido.
Kokią tu teisę turi į manę?!

— Teisę? — srenurmėjo An
taninas artėdamaSfprie Laure- 
iės. — JI tiesa, neužrašyta ir 
jdtia antapauda neatžymėta. 
Tu gerai žinai kad aš tarta 
į tave ūmią pat teteę, kaip 
nueiti į dongų. Manai, aš lei
sta, kad tu su kita eitam į 
bažnydą^ o mane mergaitės

Abu buvo išbalę ir nešnekė
jo. Pri|teiikę netoli kranto^ ra
do žvejoj kurte buvo teplaukę 
nakties žritiel žvejai šai*ė 
Antaniną vantų ir saipesi is 
Laurelės, bet nei viena* te jų

tam įkurtus. '
— Laurtie, tu vistiek kranto 

nepasieksi. Yra dvi mylios. 
Griebkis ri irklo, prisimink sa
vo sergančią motiną! Aš nu
nirčiau, jti tave nelaimė ištik
tų. LaurakU

Mergaite i&elė te vandens 
galvą ir dridėjo į krantą. Jis 
buvo toB. Nė. žodžio netarda
ma postadro prie valties ir 
nusitvėrė tB onumo* Antani- 
nas atsistojo ir padėjo jai j- 
kooti. Valdai MMm jo K| tu padarei rankai,■ Ji ^taimabdo įvraSiį te TretoT^iriflaari nuo arti-

gosė. Paskui ji v« tetaro į m- susbnateė. su bangom. Laure® mo stogo moteris, pam&ri 
riritių. Jos sijonėlis buvo apli
pęs, plaukai pasileidę. Ji teš
kėta vandenyje bandyds^na 
plaukti kranto finkul

Antaninas sustyro. Kurį lai
ką jis stovėjo valtyje lt rite-

Europos Saugumo sutartis, 
kaip žinome, užkliuvo dėl to, 
kad prancūzai nenori- stiprios 
ir apginkluotos vakarų Vokie
tijos. Pasirodo, kad tas pats 
reikalas kelia rūpesčio ir len
kam. Prancūzai ir lenkai — 
vokiečių du kaimynai, vienas 
vakaiuose, kitas rytuose —nie
kada nebuvo nuoširdžioje tai
koje su Vokietija. Po pirmojo 
Didžiojo karo Lenk’ja ir, 
Prancūzijh palaikė artimus ry
ši* ts. sudarinėjo karines sutar- 

“Jūsų šviesybe, —^atsakė tis, kad tiktai galėtų apsiginti 
Herzl, — ne Berlyno W žydai, nuo Vokietijos. Prancūzai tiek 
bet Berlyno 0 ar Berlyno N lenkam pataikavo, kad buvo 
(nežinau, kurioje Berlyno da- . norėję ir Klaipėdą jiem užleisti 
ly yra neturtingieji žydai) eis te, apskritai, nebuvo palankūs 
su manim.” nepriklausomai Lietuvai, siek-

‘Neue Freie Presse” atsisakęs 
minėti net žodį “sionianas”; 
Herzl idėja buvusi satyrom iš
juoktą. Bet Herzl atkakliai sa
kė, kad Vienos žydai tai nėra 
žydų teina.

Nelabai tuo tikėjo ir nežy
da*. Vokietijos kancleris kuni
gaikštis Hohenlohe 1898 pa
klausė: “Ar jus tikite, kad žy
dai paliks savo biržas ir jumis 
paseks? Tie žydai, kurie čia 
Berlyne puikiai įsikūrę?”

pusntiegį pažadino. Antanšna* 
p&succie susrMu s&ito vbikkm >*_ * - .>——v _ •   sZ8XW* ąĮPBrlsIitB MūTMITisniū Ir

Bolševikai pradėjo gausiau leisti nedideles knygeles ir žody
nus rusų taftai pranokti. Kitos tautos, kaip vokiečiai prancūzai, 
augiai, seniau tai darė. Bolševikai tik dabar susigriebė pasimo
kyt ® ^tų, bet daro savaip: pajungia savo {H-opagandai ir tą 
nekaltą svetimai kalbai pramokti priemenę. Kaip jie tai daro, 
atkreipia dėmesį net didysis amerikiečių dienraštis “The New 
Yoric Times” viename te savo įžanginių straipsnių (rugpiūfio 
29). Laikraštis pažymi, kad bolševikai tą gausinimą savo kalbinių 
vadovėlių dar tik pradėjo, bet jau aišku, kaip jie visur prikaišio
ja propagandos.

pustais badytų? Nori, aš paro- dugnas■. paraudonijo nutekėju- — Ąe, imk mano skarelę!
dysiu, kokią turiu teisę? . šio kraujo. 1 pasiūlė Laurriė.

— Daryk, ką ta nori, o aš Marija!.—^
darysiu, ką aš noru. įšaukė jis visi balsu.-— Aš bu-

— Tu taip ilgai nekalbėsi,— vau pamišęs. Eikš į valtį Lau- 
pagrasino įsiutęs Antaninas, rote! lian buvo grotas apte- 
attaradęs visiškai prie Laure
lės. — Ar tu žinai, kad dabar 
eta mano valioje?

— žinau, — atsakė nesumi- 
šusi Laurelė. —-t Tu gafi mane 
nužudyti, jei turi drąsos.

— Aš to nedarysiu, 
pritapta balsu Antaninos. — 
Mudu tabu kefiausime į dugną.

Tvirtomis savo rankomis ^s 
sugrėbė Laurelę į ^4, bet 
greitai detaliąją atitraukė. Iš 
dešinės jo ratatos tekėjo krau
jas. Laure® gifiai įkando.

— Tu manęs netiesi! — pik
tai ji šuktelėjo ir stumtelėjo 
Antaniną nuo savęs. -— AŠ ne
su tavo vafioje- žtiir&L.

Viena akimirka Laurelė šok-

tataą Itadąito ' per M metų. • per 4* om 
Ten^MTO kito ttap pat te Herzl mirė 1904 Hepc 

mintis galvoje Leo Pinsker, Vykdydama jo nc»ą 1949 Į 
toto 1TO irtrtrfolr knygoje eKo valstybė pergabeno

kaip sulenkėjęs lietuvis negalįs 
Vilniaus pamiršti •<--

Gen. W. Anders savo paskair " 
toje Londone nurodė, kad "at
šaunant vakarų Vokietijos - 
armijai turi tuojau pakilti ir 
lenkų kariuomenė tremtyje”. 
Jis nurodė, kad Washingtore . 
pritarimas tam yra, o Londoie 
palankiai svarstomas tas klau
simas. Tai būtų panašus legio
nas, koks buvo Italijoje. Jo. 
tikslas ne tiktai padėti išva
duoti pavergtą Lenkiją, bet ir 
neitralizuoti. vežėčių jėgas;
kitaip tariant, pastoti vokie- \ 
čiam kebą, kad jie neitų toliau 
į Lenkiją.

Šioje kovoje tėra vienas ČK- 
defis rūpestis, kaip bus suorga
nizuota sovietinės Lenkto 
kariuomenė ir kur nukreipta. 
Gen. Anders apskaito, Xad iš 
Lenkijos boteęęSto gali srnno^ 

Apie tai Londone yra kalbė- bilizuoti 2 milijonu vyrų, juos 
■i jęs lenkų gen. W. Anders sumaišyti su kitais rusų dali- 
H i( Vladas Andriejauskas, kilęs niais ir pastatyti prieš lankus 
M nuo Tauragės ir caro armijoje vakaruose. Būtų sudarytos 
J tarnavęs Kaune, Žaliakalny)). žudynės brolio prieš brolį.

praėjusio karo metu buvo Kaip ten buS) gu^ 
P®tokęs sovietam į nelaisvę, pasakyti. Viena yra reikšmin- 

—■ kalintas Liubiankos kalėjime ga> }enkaį jau dabar deda 
B Maskvoje, paskui paleistas or- pastangų Vakaruose turėti 
B ganizavo lenkų pulkus Sovietų stiprius savo dalinius. Jei jiem 

Sąjungoje ir su tuo legionu vadovautų V. Anders-Andre- 
kovojo Italijoje. Apie tai pats jauskas, lietuviam gali pasi- 

I plačiai rašo savo knygoje “Ar- kartoti antroji “Rlsudskio a- 
B roija tremtyje” (Army in vantiūra”. Ir Pilsudskis buvo 
B Exile, išleistoje Londone), kur į§ iįetuvių tsfutos ir pada- 

griežtai pasisako už tai kad fei^ą. pnrf.
"fū'janaas'iBL>ro«os vtaM Lenkijai turinti grįžti Ukraina tis kartosis, niekas nežino^te-

su Lvovu ir Vilniaus kraštas; čiau budėti reikia. S.

— Aš - tariu vieną kartą sikarsi ant pirmo pasitaikiusio 
baigti, —* tarė drebėdamas An- vyriškio.
tanfaas. — Per ilgai ir taip 
tranką. Aš pate savęs nesu
pranta, kaip dar esu Bgi šiol 
gyvas. Sakyk, pažįsti tu mane 
ar. nė? Ar ta nepastebėdavai 
kaip aš tavę praeidavau it pa- 
sbfteąT Kiek tortų norėdavau 
su totai išsikalbėti, tu nuri- 
sraDoavaž, pečius įsKeiusi.

— O kam aš tarėjau su ta
vim kalbėti? — utidausė ra
ndai Laure®. — Aš juk aiškiai 
mačiau, kad ta nori man pirš
ti*, o aš nenoriu patekti f jo
kio vyro glėbi Niekados! Nie
kados aš negailu būti nė tavo 
žmona. Ir ne tik tavo, nė vie
no kito!

s— Nė vieno kito? — nusi- 
kvtaojo Antanina*. — Tu tik 
dėto taip kalbi ne* tu atstū- 
mer OBummką, nr non pasnei- 
stati. Aš annrantu: ta buvai 
to. rato*. Dabar Jau kita 
ML P»b to metei ir ta uš-

tristju, tatendaafa ir krašto 
patarėju. Sulygintų teisią ^jfe 
nepakels. Prie raanus gyveni
mo nepripratęs, Jfe suminkštės, 
susops ir aritotototo bob- 
kęs .vokieęinose.”

Tačiau tos pačios minties, 
asimiliuotis, laikėsi ir daugelis 
žydų (tarp jų buvo ir vienas 
iš ankstesnių — Lassalle). Su-T 

Tę stai daro ir su savo enciklopedijomis bei tarptautinių žo- silygintsavom pilietinėm teisėm - 
dto todynais. tol pavyzdžiui apie kapitalizmą sakoma, jog tai su gyvenamojo -krašto kitais 
“yrą vergijos ir išnaudojimo sistema”, tuo tarpu socializmas — gyventojais daugeliui buvo tik- 
tai ir teisėtumo civilizacija”. Laikraštis teisingai pa- rasis sprendimas. Ir Vokieti-

»tnIrĮiji aptarimų. Tiktai sugretinus bolševikų vadinamus joje, Prancūzijoje žydų klausi- . 
‘toįįtototato. totetusT su “sodaiistine Rusija”, tie aptarimai mas nuėjo tuo kėliu, iki nacių 
totototo teisingi bet sukeitus vietomis. Vergija yra ten, kur barbariško sprendimo.
gaiįMi toBevtei “socializmą” vykdo, o su “kapitalizmu" ko-, kitaip pafiū-

rėjo į žydų likimą, buvo Mo- 
J. ’5 v . sės Hess, kuris savo knygo-

’ '''iL- » « » . j.. . „ .__ . je “Roma ir Jeruzalė” (1862)
- ma?qe"? ■al<y??il?ole1 savos valstybės minti.

*?_<*• ffMĘ- S*aubn ~ tel.Į;prtahstinlų . Knygos jtakoje susikūrė otga-
vaikų orgamzadjos nanai, auklėjami mihtanzmo dvasioje. §ven- -Siono meilė” ir nra-
tatototos — tai tegendų.prieštaravimų te istorinių dėjo skatinti emigraciją į

■ . lestiną. Multimilijonierius ba-
Kai mes prieš kurį laiką nurodėme, kad tokie šv. Rašto ap- Tonas Rotschildas davė pbtigų 

tartato ptoteiko ir Sėtuvių spaudoje, Amerikoje, ir kad tai arti- pirmajai žydų ūkio mokyklai 
tototototo, buvome/fisato i^nneveSrti. Deja, ir dkfep Ame- steigti Palestinoje (1871), nuo 
ytog toto*3“!: paašafoo iš tokių ‘‘mokslinių aiškinamų”. 1817 atsirado pirmosios koto-
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DR. S. ALICNO SUTAISYTI “VALERIJONO LAŠAI’
Vienas gydytojas pasakojo, 

kad jis turėjo katę, kuri labai 
mėgusi valerijoną; jo paraga
vusi būdavusi labai žvali ir

Gal panašaus linksmumo, 
kuriuo suvirpa iki plaučių gi
lumos, šių dienų skaitytojas- 
klausytojas patiria iš satyros, 
pajuokiamosios dainelės, anek
doto, kurie tokie mėgstami y- 
ra Amerikoje. Jam autorius S. 
Aliūnas parašė knygelę, arba, 
kaip jis sako, sutaisė ir su
maišė “Valerijono lašų.”

Sutaisė ir sumaišė — suma
niai. Moka maišyti gyvenimo 
nuotrupas, jo žieveles ir pada
žyti jas tokiais savo vertinimo 
prieskoniais, kad visa mišrai
nė imtų veikti, kaip tie valeri
jono lašai.

Autoriaus maišymo receptai 
nėra sudėtingi. Vienas jų—pa
stebi kokį gyvenimo reiškinį 
vienoje vietoje ir tuojau tų pa
čių ženklų ima ieškoti aplin
kiniame gyvenime. Sudaro to
kiu būdu štai kokių vaizdų 
grandinę: dega žvaigždės ant 
dangaus, bet ir jos nukrinta; 
kino žvaigždės per porą de
šimčių metų — irgi nukrin
ta; mergina kaip žvaigždė 
krinta ant kelių, ir iš visos 
žvaigždės telieka mama; krin
ta žvaigždės valdovam nuo 
antpečių tik penkios žvaigždės 
ant butelio niekur nenukrinta, 
o jų vietoj krinta po stalu jos 

< pagarbintas autorius. Palygink 
satyras apie apvalumus, apie 
atsilpinėjimą ir rasi tą patį 
“maišymo” receptą.

Kitas receptas — tai paro
dijos: į kitų poetų eilėraščius 
įdeda savus žodžius ir vaiz-

J. BRAZAITIS

banalius kasdieninius žodžius 
bei vaizdus; vietoj žirgelio 
liaudies, dainoje pavartoja da
bartinės' aplinkos susisiekimo 
•priemonę — ševroletą ir t.t. 
Taip suparodijuotos yra "treje
tas liaudies dainų, pora Braz
džionio eilėraščių, vienas Ais
čio. Geriausiai iš tų nusisekę 
Brazdžionio parodijos “Per 
stovyklas keliauja pirklys”, 
“Paskutinis žodis pasmerktojo 
vedybom”.

Toks yra S. Aliūno formali
nis “maišymo” menas.

“Medžiaga”, kurią maišo, y- 
ra naujojo ateivio į Ameriką, 
o jei nori dar tiksliau, į Chi- 
cagą gyvenimas. Jis neturi bė
dos dėl duonos. Priešingai, ma
tai ėį dirbantį ir gerai uždir
bantį, automobiliais važinėjan
ti, ar apie juos svajojantį, 
brangiai geriantį ir daugel rū
pesčių skiriantį meriės avan
tiūrom. Darbas fabrike, vaka
ras saliūne nuo penkių rož;ų 
po stalu ar su viena rože po 
ranka — tai visa jo dienos 
programa. Kultūros reikalai, 
knyga jam svetimi. Patriotiz
mas virto prakalbiniu tuščia
žodžiavimu (vykusiai pagauta 
“Didelės šventės minėjimas”); 
atvirumo valandą jis prasita
ria negrįšiąs į Lietuvą, nes ten 
nebus tokio gyvenimo standar
to kaip čia.

Ar tai teisingai atvaizduota 
čionykščio gyvenimo tikrovė,— 
čia nevieta ir neprasminga 
svarstyti. Bet tenka prisipa
žinti, kad tas juokas, kuris 
buvo pagavęs skaitant saty-

dus; vietoj taurių kilnių vaizdų ras, sustingsta veide, kai nuo 
ir tokios pat nuotaikos įdeda satyrose rodomų pajacų nu-

imi kaukes ir pamatai ten sa
vo brolį, tėvą, save patį supa- 
našėjus į aną gyvulėlį, kuriam 
linksmybės duoda valerijonas. 
Tragiškais juokas iš nykstan
čio žmogaus, bedvasio, labiau
siai prasiveržia “Nekukliam 
prisipažinime”, kur autorius 
sakos niekam nepavydįs —nei 
Šimučiui, nei Babrauskui, nei 
Sodeikai, kurie dirba kultūrinį 
darbą, bet pavydi graboriui, 
nes jo darbas pelningiausias— 
laidojimo darbas.

Tai jau vaiduokliškas juokas, 
kuris nebepakelia, užtraukia 
nykią, nihilistinę nuotaiką. Čia 
yra satyros pati pavojingoji 
pusė: ardymas, skaldymas, 
griovimas. Už tat ir bolševikai 
šį žanrą taip pamėgę.

DR. S. ALICNAS

Prisiminiau Fausto Kiršos 
satyras “Pelenus”, mažai Lie
tuvoje pastebėtus. Juose Kirša 
plakė nepriklausomos Lietu
ves negeroves. Bet jo satyrose 
buvo dvi plotmės: realistinė, 
kurioje buvo pūliuojančios gy
venimo votys; idealistinė — 
kurioje iš tolo žavėjo * tyros, 
skaisčios, kūrybinės Lietuvos 
idealas. Kiek pirmasis gyveni
mas buvo su ‘pasipiktinimu 
plakamas, tiek antrasis buvo 
išreikštas su tokiu giliu širdies 
pagavimu ir ilgesiu, 
tytojas veržėsi iš 
kasdienybės i aną 
Lietuvos plotmę.

Šitokiu būdu Kirša išvengė 
satyros nihilistinio poveikio ir 
davė jai turinančios ir kurian
čios prasmės.

Kai Aliūnas maišys kitus 
lašus, norėtum, kad juos mai
šytų taip pat ne tik saliūne, 
žiūrėdamas į tas penkias ne- 
krintancias žvaigždes, bet kad 
išeitų iš saliūno tvankos ir pa
rodytų, jog tolimame danguje 
dar yra taip pat nekrintančių 
ir žavinčių žvaigždžių.

A. GALDIKO paveikslas, Vliko ir Alto atstovu įteiktas Valstybės sekr. J. F. Dulles.

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINES TARNYBOS LEIDINYS
Nors ir gyvename už tėvy

nės sienų, nors siaučia tėvynė
je minties prievartavimas, o vis 
dėlto visame laisvame pasau
lyje, kur begyventų lietuviai, 
vis kuriamos ir kuriamos lie
tuviškos kultūros vertybės. 
Stambioji publicistika, daugia- 
veidė beletristika, vaivorykšti
nė poezija, atsiliepimai ir re
akcija į kūrybą, studijinio po
būdžio raštija: istorija, ekono-

nedingsta užmarštyje. Jis su
teka į lietuvių bibliografinės 
tarnybos leidinį — Knygų 

mika, religija, teisė, tikslieji ir Lentyna.
humanitariniai mokslai etc. 
etc. Tai viskas telpa ar atski
rose knygose ar periodiniuose 
bei neperiodiniuose leidiniuo
se.

Džiugu, kad tas mūsų inte
lektualinės energijos sriautas 
nenubėga spaudos skiltimis ir

Dideles šventės minėjimas 
(PRAKALBA )

Lietuva bwo didelė mūsų, 
Gerbiamieji, nuo jūros lig jūros. 
Gudų, maskolių, rusų ir prūsų 
Drebėjo ir dūšios ir skūros.

Prelegentas aktyviai kalbėjo, 
Rankas spaudė, ir gniaužė ir trynė, 
Kol po valandos mums paaiškėjo, 
Kad mes esame vargšai tremtiniai

Spaude kumščius ir rodė į sienas, 
Šluostė nosinėm kaktą taukuotą, 
Kol paliko aiškiau negu diena: 
Lietuva jau seniai okupuota.

Prelegentas ir veikė ir juokės, 
Šaukė Balfą, ir Altą, ir Vilką. 
Ir sušuko: paduokit, 
Aš nutrenksiu tuoj jums bolševiką!

Ir kalbėjo gyvai prelegentas, 
Keikė rusą ir dalią ir būvį. 
Po dviejų valandų sentimentų 
Paaiškėjo, kad esam lietuviai.

Plaukė žodžiai ir mintys kaip vilnys 
Kol paliko aiškiau kaip ant delno: 
Lietuvoj yra sostine Vilnius 
It pilis Gedimino ant kalno.

Pakalbėjęs dar valandą vieną 
Ir priminęs vėl Vytautą didį, 
Prelegentas sušuko: šiandieną 
Daug lietuvių pasauly pasklidę!

Kai penkta valanda prasidėjo, 
Kad nustebintų publiką visą, 
Prelegentas suniko.* girdėjot, 
Jog sugrįšim, kur teka Dubysa?

Ir kai pabaigė prakalbą gražią, 
Balsiai didžios ovacijos griaudė. 
Ir sustojo graužt suolą kas graužė, 
Ir pabudo visi, kurie snaudė.

(Iš knygos “Valerijono lašai”)

1950 m. jauni lietuviai ra
šytojai — broliai Mekai, susi
domėję filmo reikšme ir menu, 
bandė organizuoti lietuvišką 
filminę kroniką ir ruošti meni
nes dokumentines filmas iš iš
eivių gyvenimo. Tam tikslui 
buvo būtina lietuviškų veiksnių 
talka ir visuomenės pritari
mas. Deja, jų pastangos buvo 
nepastebėtos. Nors Adolfas 
Mekas turėjo išvykti atlikti ka
rinės prievolės, tačiau idėja 
nemirė. Jonas studijavo ir 
ruošėsi. Grįžus Adolfui ir jam 
pabaigus su aukso medaliu te
levizijos technikinį skyrių, 
New Yorke buvo įsteigta 
“Film Forum” draugija, ku
rios tikslas — filmos meno to
bulinimas.

Sugalvota ir vadovaujama 
dviejų lietuvių pabėgėlių drau
gija, stebėtinai greitai pralau
žė ledus ir šiuo mėtų yra pil
nai pripažįstama filmų pasau
lyje. Programos direktorius 
Jonas Mekas netik pats skaito 
paskaitas, bet yra kviečiamas 
rašyti į rimtus filmos žurnalus 
Amerikoje, taip pat Londone, 
FTancūzijoje.

Šiuo metu draugija paskai
tas ruošia New Yorko meno 
centre priešais Camegie Hali 
esančioje Cari Fisher vėsina
mojoje auditorijoje. Rugsėjo 9 
draugija pradeda rudens meto 
antrąją seriją. Serijoje yra 
penkios paskaitos; į jas iš kar
to apsimokant, įėjimas kaštuo
ja $4.50; pavieniai — $1.

Šį rudenį skaitomos šios pas
kaitos:

Rugsėjo 9: “Italian Neore- 
alism and American Realiam”.

ma “Arsenai” ,pastatyta Dov- 
zhenko.

Spalio 28: “Fritz Lang’s 
German Period”, skaitys Hen
ry Hart, “Films in Review” 
redaktorius. Demonstruojama 
filmą “Metropolis”, Fritz 
Lang’s ekspresionistiška fan
tazija.

Lapkričio 4: Joseph Von 
Strenberg pristatys draugijai 
savo filmą “Underworld”, ku
rioj vaidina George Bancrof, 
Clive Brook.

Lapkričio 11: Diskusijos fil
mų cenzūros reikalu. Prezidiu
mą sudarys žinomi filmų kriti-

“Should Child- kai, leidėjai, direktoriai ir cen
zoriai. Bus rodomi išcenzūruo
ti filmų straipsniai.

Brolių Mekų “Filmų Foru
mo” draugijos paskaitos vyks
ta kiekvieną ketvirtadienį 8:15 
v.v. Carl Fichsr Concerf Hali, 
165 West 57 St., N.Y.C. Drau
gijos sekretoriato adresas: A- 
dolfas Mekas, 95 Orchard St., 
New York 2, N. Y.

(almus)

Skaito žymus italų filmų kriti
kas dr. George Fenin. De
monstruojama filmą Elios Ka- 
zan “Boomcrang”, gražiausias 
amerikoniško realizmo pavyz
dys.

Rugsėjo 16: “Film Comedy: 
Laurel and Hardy”; skaito fil
mų kritikas Wlliam K. Ever- 
scn. Demonstruojamos žinomų 
komikų “Dicko ir Dofo”> filmų 
ištraukos.

Rugsė jo 23.- “The Film Ma- 
ker and Reality”, skaito Ed- 
ward L. de Laurot; demonst
ruojama filmą “Dirfters”, pas
tatyta John Grierson.

Rugsėjo 30:
ren See Movies?” skaito Roha- 
ma Lee, “Film News” redakto
rius. Demonstruojamos ištrau
kos iš filmos “Stars and 
Stripes”, “Martin and Gaston” 
ir kt.

Spalio 7: “Instruction to the 
Swedish Film”, demonstruoja
ma filmą “Himlaspelet”, pas
tatyta Alf Sjoeberg; vienas 
gražiausių švedų filmos pavyz
džių, kur fantazija neatskiria
ma nuo realybės; išversta į 
anglų kalbą.

Spalio 14: “Film Forumo” 
rudens sezono trečioji serija: 
bilietai perkami visai serijai 
už $5.00. Paskaita “The Come
dy in Theatre and Film”, skai
to Dennis Vaughan, dramos rė- 
žisorius. Demonstruojama fil
mą “Strong Man”, kur vaidina 
komikas Harry Longdno.

Spalio 21: “From Potemkin 
to Malenkov” skaito Paul Wil- 
len, sovietinės kultūros žino
vas. Bus demonstruojama fil-

VINCO RAMONO “KRY
ŽIAI” ANGLIŠKAI

Lietuvių Dienų leidykla Ca- 
lifcįrnijoje išleido V. Ramono 
“Kryžius” angliškai. Išvertė 
juos Milton Stark. įdėdamas 
nemaža darbo, paieškodamas 
gražesnių išsireiškimų. Dainų 
tekstai eina lietuviškai, tik iš-tekstai eina lietuviškai, 
našose jie išversti.

Knyga daro malonų 
Didelio formato, 329 puslapiai. 
Jos kaina 4 dol. Iliustravo S. 
Markevičius. įrišta i kietus vir
šelius, su aplanku.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
bibliografinį leidinį leido Spau
dos Fondas, švietimo Ministe
rija ir Vytauto Didžiojo Bib
lioteka. Tada juk buvo tikrai 
dosnus laikotarpis bibliografo 
darbui. 1939 metais Lietuvoje 
pasirodė 1200 knygų atskiru 
pavadinimu; po 3 knygas kas 
dieną. Periodika teikė tūkstan
čius atskirų žymėtinų viene
tų.

Dvi okupacijos nutraukė 
puikiai suorganizuotą biblio
grafijos darbą Lietuvoje.

Bet tuoj, 1945 metais, A. 
Ružancovas vėl atgaivino mū
sų bibliografinį darbą Vokie
tijoje. Jis atkūrė Lietuvos Bib
liografinę Tarnybą ir, regis
truodamas pradėjusius rodytis 
spaudinius, tuo išgelbėjo iš ne
žinios bei žūties būsimiems 
istorikams viską, kas buvo su
kurta tremties laikotarpyje 
1945-1949 metais.

Kaip ir 1927 metais, mūsų 
bibliografijos gimimo metais, 
su didžiuliais sunkumais teko 
pralaužti ledus. Jos pirmieji 
numeriai buvo ranka rašyti ir 
per kalkę multiplikuoti. Vėliau 
pereita prie rotatoriaus.

1949 metais A. Ružancovas 
persikėlė į JAV ir Knygų Len
tyna vęf greta jo. Leidinys ei
na, tiksliai, pedantiškai sekda
mas viską, kas rodosi mūsų 
spaudoje. Knygų Lentyna į- 
gauna gražaus biuletenio vaiz
dą, atspaustą gerame popieriu
je, ir didžiai skiriasi nuo pir
mųjų ranka rašytų numerių.

Knygų lentyna, einanti jau 
septintuosius metus, artėja 
prie septyniasdešimtojo nume
rio. Tuose numeriuose sukrauti 
neišsemiami lobiai istorikui ir 
būsimam šios dienos tyrinėto
jui. Ten randame viską, kas 
sukuriama mūsų minties da
bar; ir kas dabar vienokiu ar 
kitokiu būdu patirta apie mū
sų senovę, mūsų praeitį. Me
džiagos sistematizacijai per ke
lias minutes padeda rasti, kas 
reikalinga.

Knygų Lentynos dabartinis
(nukelta į 8 psl.)

Lietuvių rašytojų metraštis, 
leidžiamas paminėti spaudos 
iškovojimo 50 metų ir tremties 
10 metų sukaktim, renkamas 
Pranciškonų spaustuvėj Brook- 
lyne. Metrašty dalyvauja ke
lios dešimtys lietuvų rašytojų, 
redaguoja Jonas Aistis ir Ste
pas Zobarskas, leidžia Gabijos 
leidykla. Knyga bus stambi, 
nemažo formato, apie 500 psl., 
įrišta į drobės viršelius. Meni
niu apipavidalinimu rūpinasi 
dail. Pranas Lapė. Metraščio 
medžiagą sudaro prozos, poe
zijos, dramos ir literatūriniai 
straipsniai.

Alė Rūta - Arbačiauskienė 
išvertė lietuvių kalbon žymiojo 
prancūzų rašytojo Gustave 
Flaubert romaną “Madame 
Bovary” ir ieško jam leidėjo.

Vlado Andriukaičio apysa
ką iš Vytauto Didžiojo laikų 
— “Audrą Žemaičiuose” — iš
leido Gabijos leidykla. Pirmoji 
laida buvo išleista Vytauto Di
džiojo metais Lietuvoje ir tu
rėjo didelį pasisekimą. Viršelį 
naujai piešė dail. A. šepetys.

Pulgio Andriulio humoristi
nis romanas “Tipelis” knygų 
rinkoje pasirodys šį rudenį. 
Leidžia Gabija. Knygoje nuo
taikingai vaizduojamas nepr. 
laikų Kauno gyvenimas.

Pigųjį knygų mėnesį nuo 
rugsėjo 1 iki 30 d. skelbia Ga
bijos leidykla. Kai kurios kny
gos, jų tarpe yra ir pačių nau
jausių leidinių, atpiginta nuo 
25% iki 70%.

Jurgis Jankus, pereitais me
tais išleidęs jaunimui pasaką 
“Po raganos kirviu”, šiuo me
tu baigė rašyti naują pasako- , 
jimą vaikams, kuris bus dvi
gubai didesnis už “Raganos 
kirvį.”

Liet, prozos antologija, re
daguojama Bern. Brazdžionio, 
jau eina prie galo. Ypač įdo
mios medžiagos sutelkta iš pir
mųjų mūsų beletristų. Antolo
giją leidžia Liet. Spaudos Klu
bas Chicagoje. <

Laurence Harvey, kino ar
tisto, visur pasisakančio lietu
viu, tikroji pavardė yra Lau
rynas Skinkys. Jis gimė Jo
niškyje, 1928 m. spalio 1 d. Jo 
tėvai išemigravo į Pietų Afri
ką, kur Lauras ir išaugo. Ke
lis metus mokėsi architektū
ros, paskui ją metė ir įstojo į 
kariuomenę. Po karo baigė 
Karališkąją Dramos Meno A- 
kademiją Londone, dirbo Man- 
chesterio teatre, kur buvo pa
stebėtas filmų agentų. 1948 
m. vaidino pirmam filme. Iki 
šiol jau vaidino 14 filmų, da
bar vaidins Romeo anglų-italų 
statomam filme Romeo 
lija.

Zuazana Arlauskaitė 
šiene, bene vyriausia

- Mik- 
mūsų 

dramos aktorė, gyvenanti Det
roite, rugpjūčio 28 d. paminė
jo 65 metų sukaktį. Ji uoliai 
prisideda prie Detroito įvairių 
parengimų, režisuodama 
nimus.

Henrikas Kačinskas
3 d. vaidina Chicagoje
kartą Liet. Teatro “Naujųjų 
žmonių” pastatyme. Spektakli- 
įvyks Marija Aukšt salėje.

Liet teatro almanachas, kir 
rį rengia aktorius Stasys Pil 
ka, Chicagoje jau spausdina 
mas. Spaudos darbus atliek. 
Morkūno spaustuvė.

285 p. Kaina — $2.50
DARBININKAS

Brooklyn 21, N. Y



P. JURKUS

ŠILUVOS MARUOS IR TAUTOS ŠVENTE MARIANAPOLY

NORWOOD, MAS8.

• PreL Pr. Juras, La wi 
lietuvių par. klebonas, pas 
nėmis dienomis rimčiau i 
galavo ir yra priverstas 
gulti ligoninėn, kur bus 
ruojamas.

gus. bet reikalingam pagalbos. 
Šį kartą lietuviai prašomi ne 
piniginės aukos, bet darbo, bū
tino surinkti pinigą, kuris yra 
gatvėje. Miesto administracija 
davė leidimą mums tą pinigą

į Pietų Ameriką, į Koka 
j kur jį savo ruošiamom 
tėm kviečia atvykti teny 
lietuviai. ,Yra' galimybė! 
J. vysk. Brizgys ta 
proga antrą kartą aplan 
Venecuelos lietuvius.

Amerikos L. K. istorijos iš- 
leidimo ir ateitininkų organi
zacijos reikšmę ir svarbą jaut
riais žodžiais nušvietė tėvas

Vila išaugo puošni ir didele. 
Ten susispietė naujos draugi
jos, svečiai, vakarai, 
kviečiami ne tik “proletariato” 
bičiuliai, bet ir šiaip šviesuo
liai, daugiausia dailininkai. 
Kartais susiginčydavo kokiais 
socializmo klausimais ir vėl 
taikiai išsiskirstydavo.

VYSKUPO MORE)
VALANČIAUS BMMrf

JOS SRUOJAI

Šv. Mišias celebruoja T? STANISLOVAS SAPLYS, MIC. 
Pamokslą sako PREL. C A. VASYS.
Šv. Mišias giedos Worcesterio šv. Kazimiero parapijos 
Choras, vadovaujamas IPOLITO NAURAGIO, Lietuvos 
Operos sofisto.

bus rugsėjo m. 5*8 d. Pa
maldoms prie Panelės šv. va- 
dovaus ir pamokslus sakys 
T6v. J. Budaeika, marijonas. 
Pamaldos įvyks 7-JO v. vaka
rais. Pamaldų metu bus išsta
tytas naujas Šv. Panelės Šilu
voj pasirodymo paveikslas. Ta 
proga, bažnyčioj bus padėtas 
akmens dalis, , ant kurio pasi
rodė Panelė šv. vaikams, kurį 
1927 m. kun. J. Simonaitis iš

Neužmtršknne, kad vienai 
iš didžiausių lietuviška 
spaudos apaštalų buvo vysk 
M. Valančius.

Jo gyvenimą ir veiki} 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

• Ieškau savo švogerio 
no Staniulio ir sesers Ant 
nos Obeliūtės, kuri dirbo B 
no Valstybės Teatre. Kas s 
juos turėtų kurių žinių, 1 
šyčiau pranešti adresu: 1 
M. Navikas, 11 Kent A 
Wayne, N. J.

Leniną, o vėliau — Staliną 
Stalinas buvo Gorkio didis ger
bėjas. Jis rašė ir prašė grįžti į 
Rusiją, žadėjo kalnus. Bet 
Gorkis vis nesiskubino. Jis lū
kuriavo Kapri saloje. Stalinas 
vis dėlto įveikė, — Gorkis grį
žo ir pateko'} sovietinį malū
ną, kuris visus sumala. Nors

Petras ir Marija Jarai savo 
šeimos tradicinėj šventėj t.y. 
birželio 29 d. susilaukė sū
naus, kuris šiomis dienomis 
buvo pakrikštytas Algimanto- 
Povilo vardais. Krikštatėviais 
buvo Anelė Monkienė ir Jus
tinas Plaušinaitis iš Brockton. 
o krikšto sakramentą suteikė 
kun. A. Vainauskas iš Na- 
shua, N . H.

Vidutinio amžiaus MOTEI 
ieškoma eiti šefanhdnkės pa 
gom ir boti drauge (cm 
n ton) pagyvenusiai ponia 
jos dirbančiai dukterei. Al 
ras kambarys, gyvenamoji

St. Lotos, HL
Posėdžiams baigiantis buvo 

perskaityta ir priimta ištisa 
eilė,rezoliucijų, kurios bus pas* ’ 
kelbtos sekančiame Lux Chris* 
ti žurnalo numeryje. Nutarta 
pasiųsti seimo sveikinimo tele
gramas popiežiaus delegatui 
JAV, * FWladelphijos arkivys
kupui, Kauno arkiv. metrop. 
Skvireckui ir kitiems.

Sekančiais metais K. Vieny
bės seimas nutarta sušaukti 
rugsėjo menesį Scrantone, Pa.

Malonu yra pastebėti, jog 
visi seime diskutuojami klausi
mai ir svarstomi reikalai pra
ėjo sklandžioje susiklausimo 
dvasioje ir ryžto ženkle kuo 
imliausiai dirbti katalikybės 
stiprinimo ir lietuvybės išlai
kymo srityse. Dalyvis

Išėjęs pasivaikščioti jis susi
tikdavo prie kampo stovintį 
vežiką. Deja, jis negali juo pa
sinaudoti, — jis “proletaras”, 
bet reikia duoti ir vežikui už
dirbt, nes ir šis tikras prole
taras. Tad Gorkis pašaukia ve
žiką ir liepia paskui jį važiuo
ti. Nesėda vežiman, nes jau 
būtų “išnaudojimas”. Toliau pradžioje Stalinas j ir gynė, 
sutinka kitą vežiką ir tą pri- bet vėiiaa tikriausiai ne be jo 
jungia eilėn, trečią, ketvirtą, sutikimo Gorios buvo sulikvi- 
penktą, kartais net dvidešimtą, duotas.

atrodė jam šis mano klausi
mas.

— Maksimas Gorkis - buvo 
vienas iš didžiųjų .turtuolių,— 
dėstė Jonas Mackevičius aną 
popietę. — Jis už savo raštus, 
kurių ėjo laidų laidos, gauda
vo nemažą pinigų. Be to, — 
dramos. Kiek Rusijoje buvo te
atrų? Visi vaidino jo dramas ir 
mokėjo procentus.

Taip Gorkio pajamos sasida- 
ten užklysdavo re 5000 rublių ,arba. 2o00 dol.,

•v Ir visa Kapn mato — rusas

• Šveicarijoje yra mažiau
sia Liet. Bendruomenė su 86 
nariais, ^neskaitant apie 50 se
selių, čia iš anksčiau gyvenan
čių. Gyvena išsisklaidę, bet ga
na veiklūs. Bendruomenei pir
mininkauja A. Paulaitiš.

gindamas lietuvius kunigus ir 
per juos visą lietuviškąją vi
suomenę į šį veikimą atkreipti 
ypatingą dėmesį ir jį visomis 
galimybėmis palaikyti bei pa
remti. Tėvas V. Gidžiūnas iš 
Toronto atstovavo" taipgi Ka
nados kunigus, kurių vardu jis 
padare ir atatinkamą praneši
mą.

Liet. Vyčių organizacijos ir 
Mėlynosios Armijos veiklą nu
švietė kun. Kontautas.

Seimas, išklausęs K. Vieny
bės leidžiamo laikraščio redak
toriaus kun. Rimšelio MIC raš- 
tišai prisiųsto pranešimo, pasi
gėrėjo redakcijinio kolektyvo 
uoliai dirbamu darbu laikraš
čio redagavimo srityje.

Venecuelos ir Kolumbijos 
liet, kunigų vardu kalbėjo kun. 
A. Sabaliauskas SDB, kuris 
taipgi nušvietė-lietuvių salezie- — Kapri! — kartojo dail. 

Jonas Mackevičius, matyda
mas ją vaizduotėje, girdėda
mas skraidančių paukščių švil
pimą. Ten prabėgo jo gražiau
si metai.

Dar gerokai prieš pirmąjį 
Didįjį karą ten atkeliavo, kaip 
ir daug kitų dailininkų, pagau
dyti jūros atšvitulių, įnešti sau
lėtų gatvelių, klausytis rūstaus

metu rugpiū&o 29, mokykla 
buvo atidaryta ir gausiai lah- 
bnfipe.

1954 ŠV. MARIJOS METAIS RUGSĖJO 12-TĮ DIEN^
Procesijai vadovauja J. E. VYSKUPAS BERNARDAS 
FLANAGAN, vyriausias vietos ganytojas.
Gyvasis rožančius, kurį sudard SoctaBetės ir Lietuvos Vyčių 
kuopų pirmininkai. - :
Marijos statulos vainikavimas.
Pamokslas, sakys PREL. JONAS BALKONAS.
Marijos litanija. Pasiaukojimas Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai. Marijos metų malda Pijaus XII. Malda į Šiluvos 
Avariją laisvei išmelsti.
Palaiminimas ir pabaiga

V AL. VAKARE PROCESU ASU 2VAKRMB I UURD£

RUGSĖJO 12 DIENĄ VISI l NARUOS IR TAUTOS ŠVENTE MARIANAPOLYJE!
Katalikiškos organizacijos bei draugijos prašomos su savim strivešti vėliavas dr procesijoje dalyvauti organizuotai.

• Dail. prof. Ad. Gal 
atostogaudamas gražioje 
ne valstybėje pas pran 
nūs Greene, škicuoja g 
vaizdžius ir tapo Tev. Ji 
Vaškio portretą. T. J. V 
ten eina vienuolyno virši 
pareigas.

• Liet, evangelikai - refor
matai - dalyvavo pasaulinės 
protestantų - stačiatikių Baž
nyčios Tarybos suvažiavime. 
Lietuvius atstovavo evangefi* 
kų -reformatų kunigas Dilys. 
To suvažiavimo proga Hete-- 
viai evang. reformatai išleido 
anglų kalba brošiūrą: “The 
Evangelicat Reformed Churcb 
of Lithuania”, kurioje patei
kiama ir bendrų žinių apie 
tuvą. Tarybos generalįniam 
sekretoriui buvo įteiktas bend
ras Lietuvos, Estijos ir Latv^ 
jos protestantų ir stačiatikį} 
vardu memorandumas, kuriai 
me primenama dabarinę padė-

• Prancūzijoje Liet. Bsnd- 
ruomenė apima apie 1000 as* j 

menų, jų tarpe 785 suaugę 
211 vaikai. Kelios dešimtys lie
tuvių yra svetimšalių legijoną^ 
su kuriais sunku susisiekti.) 
Uždarbiai menki ir pragyvėsi?^ 
mas sunkus. Paryžiuje vyksta : 
įvairių tarptautinių suvaižiavt= 
mų, kuriuose atstovaujama ir 
Lietuva. .

• Belgijoje yra 440 lietuvių, 
prie kurių priklauso dar ir 58 

Gorkio “pasivaikščiojimai” .taikiai išsiskirstydavo. mišrios šeimos, kur yra jau
Bet Gorkis vis tiek' buvo Taip praėjo karas, ir atėjo asmenų, nebekalbančių lietu- 

‘proletaras” ir dar — rusas. Rusijos revoliucija, kuri iškėlė viškai. Viri lietuviai gyvena la-
> bai išsimėtę ir sunkiai susisie-

liet, kunigų, kurių tarpe buvo 
J. E. vyskupas V. Brizgys, 
pteL Balkūnas, pret Albavi- 
čius, preL Valančiūnas, prel. 

. .Keimefis ir kan. Raškauskas.
> .-.Seime buvo, atstovaujamos 
' i vešk-visos ir Amerikoje esan- 

(Sos liet, vyrų vienuirfijos.
Smmą atidarė Philadelphijos

< * Kunigų Vienybės apylinkės 
pirmininkas klebonas Dr. Mar- Viktoras Gklžtūitas, OFM, ra- 
tuseviaus, pakviesdamas J*EL 
vysk. Brizgį sukalbėti maldą— 
invokariją Posėdžiams pirmi
ninkavo k. Vienybės Centro 
pirmininkas kun. Kataųskas ir 
kun. prof. Ražaitis, pasikvies
dami sekretoriais kun. Bajer- 
Čių ir kun. A. Sabaliauską 
SDB. Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisiją sudarė kunigai: Sap- 

>/ . lys MIC, čepukaitis, Pikturna
* ir Vincius.

Perskaičius visą eilę Seilhui 
prisiųstų sveikinimų ir praei- 

• tojo šamo protokolą, buvo iš
klausyta veik visų katalikiškų
jų organizacijų dvasios vadų 
ir K. Vienybės skyrių atstovų 
pranešimai.

!< !l Kun. Kataųskas padarė K. 
Vienybės Centro valdybos, o 
kun. Dr. Juška K. V. sekreto
riaus pranešimą. Centro iždi-

Dom. Pečiukaitis
mirė rugpjūčio 16 d.> buvo 

geras ir pavyzdingas aprapie- 
tis, daugelei draugijų narys. Jo 
sūnus Jonas buvo garsus spor
tininkas ir 1931 m. dalyvavo 
sporte ir Lietuvoj. Jis žuvo 
kaip pirmas parapietis praei
tame kare. J. P.

Balfo dešimtmečio sukakties 
proga Balfo 72 skyrius Brock- 
tone rengia viešą rinkliavą 
gatvėse dėžutėmis. Reikalin
gas leidimas jau gautas. Rink
liava įvyks nešėjo 3-4 dieno- ------------------ .
mist Dabar registruojami rin- ga'.vėje rinkti, tad nejaugi mes bangų mušimo. Tuo metu ato- 
kejai, nuo kurių skaičiaus pa- nepasinaudosime šia išimtine - . <>. ir visa ivaun ma'io — rusas tt , • •» «• ■ •rZrinkliavos ^ūekiznas. proga padėti vargšams vai- pasaulio garsenybės, turtuo- Vos Gortas ^vo tuo)

Visais rinkliavos reikalais ka^ seneliams, ligonims, Hal, kurie žarstė puugus nes- - Tokios sumos’! Po vXZTkios prome- T
rtpinasi skyriaus valdyba, ku- naSėms’ kučiomis. Rašytojai, vilose uz- - Taip, taip! nadi Gm-kis suLta slnė)o ?
rią sudaro: J. Samsonas - Vietos ir apylinkės lietuviai, romanus. . Gal šias pajamas ar pate namude. Buvo .r pas Jfackevi-
pšmfotokas, O. ESkinienė — praeityje pasižymėję savo au- Vakare visi jie susitikdavo Gorkis ar kiti jo artimieji iš- jo pj^etaras rasyfoias su
vicepirmininkė, Step.' Reivydas komis ir darbu šalpos srityje, kavinėse, po atviru dangum ar Pūtė, bet iš tolimesnių paša- nameliu. sakyti, kas ėjosi 10 na-
— sekretorius, M. Gofensas— tikrai neatsiliks ir šį kartą, palapinėse susėdę šnekėjosi, kojimų aiškėja, kad vis dėlto pabodo gyventi viešbutyje. miK>se- is poudjos patsMacke-
iždininkas, Alb. BaškausMenė, Seniau atvykę su savo vai- sprendė degančius klausimus, jis „ Pinigėlio buvo, reikėtų pari- biševife
St Gofensienė ir K. Plonys— kais ir anūkais, čiagimiai ir filosofavo, o italai dainavo apie turtingas proletaras . statyti vilą. Bet kaip? “Prole- J°^.
direktoriai. Iš paruošiamųjų naujakuriai, viri lietuviai su meilę. Išdainavo jie ir dail. Jo- Kasdien jis priimdavo bsga- taras“, dar ne eilinis, aukštos pnsl”

rinkliavos dėžutėmis rugsėjo niri Mackevičiui gražią žmoną, lės svečių. Tai buvo rusų turis- klasės rašytojas, — juk nega- T3,, ^enas5evo“^cion^'
3-4 dienomis užlies miesto gat- kuri vėliau tobulai išmoko lie- tai, kurie, atkeliavę į Kapri, n turėti nuosavvbės nUS’ . kUr •
ves, išneš lietuviui padarytą tuviškai ir mirė kaip mūsų aplankydavo ir savo tautos ra- n«riria nansavo komunistų veiklą^ §iai

įgyveni tautos tremtinė (Tuebinge- šy^j. Visjte j^ GorictemJ-
vesdavo } kavinę ir vaismda- . . ... ’ . . . „"t 41 u odugci ui augų, w-

tii f aitriai ir cvama caTma. Vykų, pasivaikščiojimų... (b.d.>
Pasivadino italų siuvėją ir --------------------------- ;--------------------

nesitenkina vien tais daab^, ne ^iom^ P° ta“*, ir tik 1929 Mackevi- čia laukėsi ir ganus bosas tys vilą. Pastačius joje gyvens 178 . Liet*
atliekamas uždavinys. pa migrižo Lietuvon. , Šafia^uas^ ne siuvėjas, bet Maksimas Bendruomenės nariai, daugu-

— Jūs tikriausiai pažinote mėgęs ne tik dainuoti, bet ir Gorkis. Ir tik paskui, kai rašy- n^a sudaro moksleiviai Salezie- 
rusą rašytoją Mafesną Gorkį? gerai užvalgyti, vyno užg’rti. tojas jau išsikels,’ vila atiteks gimnazijoje (58), ir apie 50

__O kaipgi, — sujudo daili- O kai susitikdavo su Gorkio siuvėjui. dvasiškių, studijuojančių. Ro- 
nekartą svečiavau- tai užtaisydavo tokias žvejo- Vila išaugo puošni ir didelė mo^ Prie Vatikano veikia 
netuirui svevmvdu- vua išaugo puošni ir Oiaeje. Ljetuvos pa^mitmybė, per Va-

guvo tikano ir Romos radiją kasdien 
duodama lietuviškos valandė-, 
lės. Liet Bendruomenei pirmi
ninkauja kun. V. Mincevičius.

darbų tebėra neišspręstas ir 
nesutvarkytas rinkėjų klausi
mas. Viri kviečiami kuo sku
biausiai rėgiriruotis rinkėjais priešo skriaudą 
pas valdybos narius. Rinkėjais mases ir kvies kiekvieną pade- ne;. vesuavu * n^vmv vo*»uim<x- taikiai ir švaria sąžinę
lygiai gerai gali būti suaugę, ti bolševizmo aukoms. Kapri saloje užklupo 1914 vo- Kartais tokto svečių per
kaip ir jaunimas. Valdybos , Viešoji rinkliava yra masės ir bubėjo metai ir būdavo 200-300. 
nariai nesitenkina vien j--*—-. &»»»«.

rinkėjais, kurie patys pasisiū
lo, bet lanko lietuvius po na- risekimas bus visos lietuvių pa
muš ir kalbina talkon. triotinės visuomenės laimėji-

Pagal iš anksto paruoštą pla- mas, o nepasisekimas— jos ne- 
ną rinkliavos dienomis rinkė- pajėgumo ar atbukimo pažy- 
jai bus išvežioti po miestą ir mys. Skyriaus valdyba ir at- 
vėl surinkti į pagrindinę busti- skiri asmenys savo uždavinius 
nę,’kuri bus J. Ludavičiaus na- atliko, baigdami paruoštamuo- 
me, 44 Sawtell Ave^ Brockto-

Svarta: žemiau skelbiami^ 
tautiečių giminės ir artimieji 
prašomi kreptis į Vokietijos: 
Krašto Valdybą, pridedant su*' 
sirašinėjimui pašto kuponus:

Kauniečio med. dr. Šiklaus* 
ko, kauniečio Antano Nungaū- 
do, J. Sauratulevičiaus; viL' 
niečio, finansų m-jos vaidinin
ko Antanaičio, ūkininko Krib- 
liaus (kurio tikslesnio apfoū- 
dinimo nėra). Rašyti: Utan- 
isehes Zentralkomitee, Wein- 
heim/B., Postfadi 233, Geir-

ninkas, BIVI
si jo namuose, sėdėjau drauge nes, kad ištraukdavo ne tiek
kavinėse, kalbėjomės. Viri iš žuvies iš marių, kiek vyno bū

rius rinkliavos darinis. Dabar Rusijos imperijos atkeliavę tefių iš rūsių, ūždavo italų bū*
visuomenei eilė. Visų organiza- laimės drauge. O tas Maksi- nai aplink ir dainuodavo/ su

Besiartinanti vieša rinkliava djų nariai ir atskiri asmenys 1,138 u^go dailininkus. šabapnu. Paskui dar il^u šie-
bus lyg egzaminas vietos lie- turėtų įsijungti į šią rinkliavą —Bet Goridto įA buvo pro- k^3VO: ^uvo ponas (fadzios
tuvių visuomenei. Ji parodys, ir raginti kitus tai daryti. Jo- letar®** B kur jfe turėjo pinigą gerkles ir didžios kišenes...:
kiek mes esame jautrūs nelai- kie atsisakymai ar išsisukinę- Kapri saloje?
mes ištiktam broliui, pasieku- jimai čia negali būti pagrįsti. Sęnukas dailininkas dar ta
riam šią pusę geležinės uždan- P. V. biau juokėsi. Keistas ir naivus



Būk mumš
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BALFO DEŠIMTMEČIO

AKADEMIJA-KONCERTAS
Arba rašydami

vo gmfa, 
liepsnose £& 
Tada Ąmeri

514 S, Loomis 
Phone MOnroe 6-7034

DARBININKAS 
680 Bushvrick Avė. 
Brooklyn 21, N.Y.

resniųjų stovyklautojų išvyko 
ekskursijon į Romą, o likusie
ji išsiskirstė į savo pastogę, 
vildamiesi kitais metais vėl 
taip gražiai pabendrauti.

G. Dabauskaitė

Nesiteisinkime, kad mes ma
žai turime lėšų arba negalime 
paskirti laiko vajaus reika
lams. Tik pagalvokime trupu
čiuką: argi mes mainytume 
savo padėtį, savo gausiai ap
krautą stalą, savo, automobilį, 
televiziją arba asmeninę laisvę 
į tremtyje tebevargstančių 
brolių skurdą ar jų niūrų gy
venimą stovyklose. Supranta-

niHYiftg MŪSU tauta negausi, 
turime kiekvieno lietuvio gy- 
vybę branginti ir daryti viską, 
kad jis nevegetuotų, bet žmo
nijai gyventų.

Aš tikiu, kad niekas neatsi
sakys padėti pravesti vajų, pa
aukoti keletą dolerių ne sveti
mam, bet savo ' kenčiančiam 
broliui, parinkti aukų džiovos 
pakąstam jaunuoliui, mažame
čiui kūdikiui ar suvargusiam 
seneliui.

WANTED AT ONCR!
C4NDY MAKER

EXPERIENCED
Starch room—Spedalist 

on cream work with knowl- 
edge of Mogul

Top wages to top man 
Mušt speak and understand 

English. Apply now!

Sisco Hamilton

tirpsta, kaip tos karvės nenu- lovoje 
krenta!

Brennery, ant sienos, tuoj 
pat atsirado kontaktas sa ita
lais; matyt, buvome vieni ki
tiems įdomūs, vieni juodi, kiti 
blondinai.

MEET THE RIGHTPEOPLE

Šiemet, rugpjūčio 4-24 d.d. 
Vokietijos Sielovados rūpesčiu 
Holzhausene (prie Augsburgo) 
buvo surengta tikrai graži ir 
didelė ateitininkų stovykla. 
Tai buvo bendra studentų ir 
moksleivių stovykla, nors di
džiausioji stovyklautojų dalis 
buvo patys jauniausieji ateiti
ninkai — pirmųjų klasių gim
nazistai. Viso stovyklon su
plaukė net 120 ateitininkų!

Stovyklos programa buvo į- 
vairi ir turtinga: visa eilė pa
skaitų apie Lietuvos geografi
ją, istoriją, spaudos draudi
mą. ateitininkų uždavinius 
tremtyje, jų idealus bei tiks
lus, ir t.t. Per Žolinę buvo su-- 
rengta speciali Marijos 
garbei akademija ir partizanų 
pagerbimo vakaras. Marijos

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

• am. e* soa p-m.
FREE ESTIMATES

FOtoa 5-7|75

SCHREFS 
Screen Service
l*ns AVĖ.

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

pasaulio bažnyčių motina. Ro
maniško stiliaus, turi gražias >ffxSKIS

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

Iškeliaujame
Rugpjūčio 19 rytas. Dar 

miega po laužo ateitininkų ir 
katalikiško jaunimo stovyk
lautojai Holzhauseno palapinė
se. Tik mes, 16 “Vyskupo Va
lančiaus” kuopos narių nerim
stam — kraunamos ir skuba
me prie altoriaus.

Mūsų kelionės vadovas kun. 
Keleckis atlaiko mišias, visi

tik vieną kaitą metuose.
Šis ypatingas. Balfo jubilie

jinis vajus tesuriša mus, esan
čius Jaisvėje, tremtyje, su tė
vynėje . kovojančiais broliai^, 
kurie už tėvynės laisvę, lietu
vybės išlaikymą ir lietuvio 
šviesesnį rytojų nesigaili paau
koti viską -r- net ir gyvybę. 
Būkime tokie, kokie jie yra. 
Mylėkime tėvynę Lietuvą ir 
jos vaius, savo brolius, kaip jie 
juos myli. Aukokime jiems! \

mirtį. ~ palaikai didžiųjų popiežių: Leo-
Italijos skurdus gamtovaiz- no X111 ir Innocento £11.

dis mus kiek apvylė. Savo vaiz- Ėjome keliais šventaisiais 
O tokių geradarių buvo duotėje buvo kūrę palmėmis, Laiptais — Scala sarita, kur 

daug. Minėjome jų vardus gėlėmis, pietų vaisiais nusag- yra daleles Piloto laiptų, ku- 
spaudoje, — kiti nei savo var- stytą kraštą. Gal teks ir kito- riais ėjo Kristus. Matėme 
do neleido niekur skelbti. .Pas- kių vaizdų pamatyti, bet kol Krikštyklą su aukso, sidabro 

1110 kutmis toks geradaris buvo mums labiau patinka čia - ir bronzos muzikinėmis durelė- 
miestai. Mieste visur daug gė- mis, Dantės aprašytomis.
lių, palmių, svambiausia —ska-

ASSUMPT1ON PARAPIJOJ 
(tik 6 ®ę) a

3 kambarių plytiniai namai 
Po visais rūsys, orinis aliejum 
šildymas, beržinės durys ir kabi
netai, plastinės gumos sienos, ke
raminės tile grindys vonioje, rū
bams spintos.

—- Palauk, — sako,— aš ta
ve apskųsiu tokiam laikraščiui, 
kuris “Keleiviu” vadinamas. 
Žinai, kaip jis mus vis bsBrė. 
o dabar dėl mūsų nelaimės ir 
jam susopo širdį. Užjaučia bė
doje. Nelaimėje visada tikrą 
draugą pažinsi.

— Girdėjau, — sakau, — 
girdėjau iš seniau, kad jūsų iš
rūgose nevienas padorus žmo- 
gus mirko. Dabar bijo, kad 
neprikirptų sparnų. Ką gi da
rysi? Vienus nelaimė užkl’u- 
do ateidama, o kitus prieida
ma.

ąMPĮąhai jau malonu, įkrinta į 
Smetonos puodynę. Lietuvoje 
senais laikais, kai bolševikai 
nebuvo karvių padarę bend
ruomenės nariais, moterys 
'semdavo pilną samtį Smetonos 
ir au muse tėkšdavo į grindis. 
Musė nuo to tik apsilaižydavo. 
Vokietijoje jau daroma kitaip: 
kabinama šaukštu, Smetona iš- 
laižcma ir sausa musė tren
kiama žemėn, kad net jos kau
lai subraška. Sovietų Sąjungo
je, kur smetonŠę valgo tik 
raudonoji ponija, praryja su 
gyva muse. Tiktai Amerikoje 
su musėmis elgiamasi demok
ratiškiausiai: su visa puodyne 
išmetama musė į garbyčių. 
Musės , kaulai nenukenčia, jos 
laisvė pagerbiama ir jai mais
to užtenka. Apskritai, musės 
veisiasi patvoriuose ir tam
siuose pogrindžiuose. O vis dėl
to jos čia zirzte zirzia, kad

Aną dieną sutikau vieną bi
čiulį, tokią raudoną komunis
tinę muse, ir man ji nusiskundė 
zirzdama:

—- Kur tu matei tokius ne
vidonus, kaip amerikiečiai?

; Laisvės neduoda padoriam su- 
. tvėrimui: persekioja, įstaty

mais apstato* tik tokiais, kad 
lengvai gali išlysti pro skylę. 
Bet mes nenorime lysti nei 

. imto mažiausią skylutę, o gei
daujam turėti* visišką laisvę. 
Ana, buvome savo metu susi- 
krausčiusios į pačias riebiąsias 
šio krašto puodynes. Išmėtė 
laukan su visa mūsų išvirta 
koše. Girdi, patys srėbkite, jei 
tokia gardi, tik ne už mūsų 
stalo, o patamsėję. O kad mes 

i . nenorim! Mes norim tūpti ant 
kiekvieno nosies ir turėti dar 

’ laisvę, kad niekas nevaikytų.
į Eisim teisman ieškoti teisy-

po sunkesnių širdies 
priepuolių.

204os rugpjūčio popietėje
aplankėme sekančias seno

sios Romos įžymybės:

Šv. Kryžiaus baziliką, 
kurioje yra didžiausia šv.

Kryžiaus dalis su užrašu,,vie
na vinis, du Kristaus vainiko 
spygliai, Kristaus prakartėlės 
ir grabo dalelės. Visas šias 
brangenybes surinko 326 me

ru savų darbu ir aukomis sku
bėjo į pagalbą nekaltom rau
donojo teroro aukoftt Jų šir
džių gerumas ir sukurtoji šal
pos organizacija, Balfas, buvo 
lygiai tas pats, kas paklydu
siam tamsoje šviesos žiburėlis, 
ar skęstančiam jūroje išsigel
bėjimo ratas — išganymas.

Kokius didžius darbus ši kil
nių širdžių organizacija atliko, 
man sunku yra ir išskaičiuoti. 
Išgelbėta nuo bado ir išnyki
mo apie 80,000 Sėtuvių tremti
nių ir apie 30,000 jų atsikvies
ta į šį kraštą, kur daug jau 
spėjo ne tik įsikurti, bet ir 
prasikurti.

Bet šalpos darbas tuo dar 
nebaigtas. Apie 10,000 lietuvių 
tebeskursta Vakarų Europoje.

JAV LB apylinkių 
* valdybom 

pranešimas
Pasaulio Lietuvių Archyvo 

direktorius kreipėsi (1954. 2. 
31) į Loką prašydamas para
ginti apylinkių valdybas/padi
dinti valdybų narių skaičių 
vienu asmeniu, įvedant PLA 
talkininko pareigą, (pakvie
čiant tam reikalui tinkamą as
menį ar darenkant artimiau
siame susirinkime).

Lokas (1954. 3. 31) bendra- 
raščiu savo padalinius paragi
no remti PLA direktoriaus ke
liamą reikalą.

Nuo to bendraraščio išsiun
tinėjimo praėjo jau gerokas 
laiko tarpas, tad valdybos vie
nokiu ar kitokiu būdu PLA 
jalkininkus jau turi, tik ar
chyvas negali su jais ųžmegsti 
kontakto, nes neturi adresų. 
Kadangi istorinės medžiagos 
rinkimo darbas neatidėlioti-, 
nas (nes kiekviena diena atne
ša didžiausius nuostolius), tad 
labai prašau apylinkių valdy
bas skubiai pranešti Pasaulio 

__ _____________ Lietuvių Archyvui) 2601 W. 
Htos, platu- Konstantino moti- Marųuette Road, Chicago 29,
Kai į trau- PLA talkininko vardą, pa

kinį prilipo “juodukų”, prade- vardę ir adresą.
jome vieni su kitais konkuruo- Šv. Jono baziliką Leterane Vincentas IluleviiSus
ti dainomis. Dainavome iš kar- Toji bazilika laikoma viso PLA IKrektorius
to paeiliui, o paskui — jau 
perrėkdami vi«ii kitus... Iš jų

Personai. Confidential introduction 
Service. Established 20 years. Na
tional Organization. Open daily 
and Sunday Crotn 11 to 7.
127 N. Dearbera, DEMacn 8-4M2

dešrų ir kurio “V<rfkswago- nūg ledai... 
nas” nukentėjo betranspor-

26-tos ngpiūčio rytą įva- 
žbvome į Romą,

Gero vėjo.. Malonu buvo, kai pamatė-
Kad ketionė seksis, pajuto- me pertme kun. Krasauską ir 

me vos išvykę iš stovyklos ra- kun. Memėną. Jiedu nusigabe- 
jono. Ir kur nesiseks, jei toks no mus ir įkurdino šv. Kazi- 
juodas ir toks simpatingas ka- miero kolegijoje.
minkretys pravažiavo motodk- Važiuodami per miestą riu- 
lu, nusišypsodamas mums Bū stebome, kad nematėme jokio 
•ausų ir pamojuodamas mums gedulo ženklų dėl dę Gasperi 
“gero vėjo.” mirties.

Traukiny jautėmės gerai, 
nes turėjome rezervuotas vie
tas “fu?r das fitauische Gym- 
nasium”. Važiavome per Aus
triją. Kai kas iš mūsų, an^ų 
zonos gyventojų, pirmą kartą 
išvydo kalnus. Tad stebėjosi ir 
gėrėjosi. Viskas nauja, nepa

prasta, stebuklingai . gražu: 
kaip tas.sniegas vasarą neiš-

Įmokėti tereikia tik $S£00 
VetmMuns tik 
Edw. Lfljeros—WA S-52S2

Arba užeik i
WALLS and MATTERA 

12MS So. Hakted — WA 
Modelio namas 

12*12 S®. Harvard

Išėjusi iš spaudos 
nauja knyga

KAROLES PĄŽERATlfcS

kur pirmuosius krikščionis 
draskė žvėrys. Praėjome pro 
Konstantino ir Tito vartus. 
Matėme Ęęro Romano —svar
biausios senovės Romos aikš
tes, griuvėsius, Veneros šven
tyklos kolonadą, Franceskos 
bažnyfią, §v. Franceską, ku
rios statula guli po bažnyčia, 
yra Romos globėja. Bažnyčia 
yra pavesta vokiečiams ir ta
po Muencheno kardinolo Win- 
defio tituliarine bažnyčia.

Vakaras mus užklupo be
stovinčius Venecijos aikštėje, 
kur iš vienos puses stūkso di- 
<fingas-Viktoro Etnanueiki pa
minklas su nuolatine sargyba 
prie nežinomojo kareivio ka
po, iš kito šono matėme tą na
mą ir tą balkoną, iš kurio Mu
solinis paskelbė karą.

Pffigrhnė

įvyks 1954 spalio 17. 4 vai. p.p. Webster Hali, New Yorke
Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 

Solistes: Prudenci ja Bičkjene ir Stase Daugeliene 
So&rtMM skomponm mus. AL MROZIN8KA8

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

NEW YORKO BALFo lū-OO MINRHMO KOMITETAS^

Nusiplovę {»nnąsias kelio
nės dulkes, leidomės žemyn į 
koplytėlę. Ha pietų ilsėjomės, 
miegojome ir džiaugėmės mus 
supančia globa, geru maitini
mu, patogiom lovom. KcHegija 
tuščia, vasarai Ekscelmcija 
vysk. Padolskis, kunigai ir klie
rikai išvykę atostogų. Kolegi
jos rektorius prel Tulaba guli

— žinia, — sakau, — teisy
bes reikia ieškoti. Tik aš gir
dėjau, kad visu būriu norite 
skristi ne ten, kur reikia. Pa
vyzdžiui, baltuose rūmuose la
bai aiškiai matosi, jei musia 
atsitupia, kur nereikia. Ge
riau jau tūpkite ant raudonių 
mūrų, pavyzdžiui, po Malenko- 
vo langu. Jis tiktai duos jums 
savo ramybę: sučiulps su visu 
jūsų raugalu. Ko čia dar lauk
ti ir kankintis, kad ne visi lei
džia ant nosies tūpti. Geriau 
jau tiesiai bolševiko pilvan.

Mano {Mietelis nusiminė dė] 
tokios kalbos.

Per trumpą sienos perėjimą 
mūsų itališkas žodynas labai 
praturtėjo. Mums pripratu- 
siems prie germaniško šaltu
mo, labai patiko pietietiškas

__ „ . . priimame Komuniją. Kun. Ke-šventes proga 26 nauji nariai ; .. . . ... nuoširdumas,j ledas trumpame pamoksleljį j-davė iškilmingą pasižadėjimą. _ , mas ir plepiuavv j prasmina musų kelionę y Am-
Pravesta net 18 įvairių rūšių anąjį Miestą: mes melsimės, 

varžybų. Jauniausieji piešė, se- aukosime Dievui vaįą tfž pa
ke pasakas, deklamavo, spor- . įtikusius tėvynėje, kenčian- 
tavp. Vyresnieji konkuravo čius ir negalinsiu atlikti tdoų 
daiM Raitydami, Mnasdai- pUigrimtaių keHon^ pri®nin- j, apie 12 apaštalų statulas. Joje yra
nuodami, mergaites juostas sime ir mūsų geradarius, suda- 
ausdamos. Kai kurios .varžy- nusius sąlygas mums pamatyti 
bos nešė tikrai pasigėrėtinų re- Šventąjį Miestą, 
zultatų. Štai tautinu bei kito
kių plastikinių šokių konkur
są laimėjo mergaitė, mokanti 
23 šokius, o žaidimų varžybo
se laimėjo berniukas, 
pravesti 53 žaidimus. kun. Bunga, kuris prikišo mu-

Stovykloje lankėsi daug sų kefionfe lyšufius geriausių 
svečių, kurie, stovyklautojams 
skaitė paskaitas ir draugę 
džiaugėsi stovyklos puikia nuo- tuojant į stotį.
taika. Lankėsi Balfo pirminin
kas kan. J. Končius, ypač gau
siai parėmęs stovyklą dosnia 
auka, Balfo įgaliotinis Vokieti
joj P. Rugienis, Amerikos Bal
so lietuviškojo skyriaus vedė
jas J. Laučka. prof. Z. Ivins
kis, kun. Dr. J. Vaišnora, kun. 
Dr. V. Balčiūnas ir daug kitų 
svečių iš Mūncheno, Augsbur
go bei Memmingeno apylinkių. 
Stovyklautojai lieka ypač dė
kingi Vokietijos Sielovados 
Tvarkytojui Tėvui Bernato- 
niui ir stovyklai vadovavusiem 
sendraugiams — kun. Bungai, 
kun. Kalerkiui, ponioms Skei- 
va]ienoi. Grinienei? Bielskienei, 
p. Vaitkevčiuį ir Dr. Pemkui.

Stovyklos pabaigoj dalis vy-



dar antra tiek bereikalingo 
diplomatų burnos aušinimo. '

Blanche Cunys 
409 W. Brcadvay, 
So. Boston 27, Mass.

Kon. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

Pranas Razvadauskas
5 G Street, 86. Boston 27, Mass 
Vladas Paulauskas
575 Lavrence St., Lowell, Mass

423 Metropolitan Av< 
Brooklyn, N. Y.

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street 
Norwood, Mass.

Tel. STagg 2-5043 

Matthev P. Bali

reomatiftų skausmų, ir suval- 
ninimD k 1 e t ų vidurių Fri> 

siųskite sutins $1.00, tai mes 
prisukame jums kvoten svaro 
Ptastupo kimų. O jeigu norite 
COD, tai ta $L25; i Kanadą 
ta yra $125.

^ Statyta ir platinta “Šv. 
Praaetaus VarpeĘ”!

Mon Wed

FATHER GUARDIAN, S. A. 
GRAYMOOR, GARRISOM. N. Y. 

.TA Garifaim 4-M71-t-S
K«pty&B fcjnif h— dykai, 

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 s-esui

Mokslus baigės Europoįs
128E. MtaSTREET NEWYDRKCBR

Viri Leadn«ton Ava. podbtminla traukinio Mottea. L eaCvb prtvatti 
H visur. Atskiri Mukta kambariai vyrams U motorinis.

užgalatnjo .kitą šunį, šunžu- 
dys atsidūrė teisme. Jo gynė
jas pastebėjo, kad užmuštasis 
neturėjęs ant kaklo įstatymų 
numatyto dirželio, o tokius ga
lįs užmušti kiekvienas polici
ninkas arba viešas tvarkos pa- 
reigūnas. Teisėjas po tapąs- 
labos susimanė, šuo, šuo at
žvilgiu kaltinamasis, buvo pi- 
laikytas viešu tvarkos pareigū
nu ir būtų išvengęs elektros 
kėdės, jei advokatas kaltinto
jas nebūtų radęs kitą kabtiu- 
ką, būtent— kiekvienas vietas 
pareigūnas turi būti apmoka
mas iš valstybės arba miesto 
iždo. Kadangi nebuvo galima

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Pirk, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripafinto 
RC A Instituto. New Yorirn.

GRAYMOOR 
VIENUOLYNAN

FUNERAL HOME
56* KASI BBOABVAY 

South Boston, Mass.

“Darbininkas”, 680 Bushwięk Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

VEBTINGAS 
KNYGAS

Paretino šaknys 
jau buvo žinomos ir 
vartojamos kaipo 
gyduolė nuo Hępo- 
crito laikų, nuo 
plaučių ligų, 
nuo širdies nesvei-

S-TSSS;
2-79SS.

Dialoginės Mišios 11.12.12:45 
Išpažintys no 10 A-M. ligi 5 P.M. 
šv. Antano novena. pamokslas ir

n DALIS
SKaityznai, aptinKos ir tėvynės pflaninras pagal naująjį 

jav ir mmanoB fiiUftgiiauTiMi tnoKyKai progran^ 
VkšeBi k BMndjos **> < Vaitam 

Bostono Beturiu mokytojų leidinys 
184 p. — kaina $2.75

Kms. Pr. A- Vinnauskas
50 W. Sixth Street,
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas

GERA PROGA ĮSIGYTI NAUJĄ VOKIETIJOJ 
VENTOS IŠLEISTĄ KNYGĄ:

TEN PAT UŽKANDĖS*. LAU
KIAMI IR PRIVATUS ALTO.

-Gnrinoor yra 5 mylios šiaurėn
nuo Peekskill. N. Y. prie Route 9.

Mišios kasdien 11 AJ4. 
lutom informacijom rašyti:

ti buvo pakviestas veterinari
jos daktaras H. Lspper. Jis iš 
“lavono” skrodimo raštiškai 
paliudijo, kad “kaltinamasis

Ato(WWMVVlMAfVWWWWlMMAMMWIMMVWWVWWVWV ■FILOSOFINIO TURINIO:
A. Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papildyta 

laida, 221 p. Kama — — — — — — $2.00
A. Maceina, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs

tymas, 240 p. ' ' — — — — — — , $2.00

Poezija 1933-1953
Įrišta, 142 p., kaina $3.00

Gaunama;
DARBININKAS

680 Bminriek Avė. Bririrty* 21, N. Y.

ĮVAIRIOS:
A. Vaičiulaitis, Valentina* romanas, 141 p.
A. Baronas, ŽraigHh ir vėjai, novelės, 240 p.

MEDICAL STATE BOARD 
EKAMINAT1ON8

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.

Finansų Sekretorius 
Antanas Pell 
32 VŪlder Street, 
Brockton 68, Mass.

Plepėta be reBtato
Jungtinių Tautų statistikos 

biuras paskelbė, kad nuo 1945 
ligi 1953 metų pabaigos žodis 
‘taika” buvo ištartas 300.000 
kartų. Per tą patį laikotarpi 
saugumo taryba turėjo 646 
posėdžius ir generalinė asem- 
blėja 471. Iš viso posėdžiauta 
1117 kartų ir užregistruota 35 
milijonai tuščių žodžių, neda
vusių pasauliui jokios naudos. 
Vien tik apstabdyti Korėjoj 
karą buvo susirinkta 575 kar
tus ir ištarta 18 milijonų žo
džių. Vokietijos reikalai, pasi
rodo, yra kur kas svarbesni, 
nes tuo reikalu posėdžiauta 
1080 kartų ir paleistas 43 mi
lijonai žodžių. Jei pridėsime 
plepalus, tuo pačiu Vokietijos 
reikalu, paleistus praeitą pava
sarį Berlyne, tai susidarytų

J. B. SHALINS- 
JALINSKAS 

Laidotuvių Dtaktorhu 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Static 
Woodtavea, N1 Y. 

Suteikiam z garbingas laidotai 
Koptyrios nemokamai vi? 
miesto dalyse; veikia Ventili:

Penias be poną y

Bonnos vokiečių vyriausybė 
įnešė į parlamentą įstatymo 
projektą, kuriuo norima pri
pažinti 7 milijonams peraugu
sių merginų ponios (Frau) ti
tulą. Įstatymui praėjus, visos 
senmergėlės nuo 35‘ metų am- 
žiaus pasid^ys ponios, tik de
ja— be pomf? Ligi šiol nete- 
kėjusioins merginoms vadintis 
poniomis buvo laikomas nusi
kaltimas.. Išimtį turėdavo tik 
netekėjusios motinos ir tai tu
rėdavo kiekviena askh& išsi
imti leidimą iš policijos, įtei
kiant kūdikio gimimo metrikus 
ir sumokant markę ir 50 feni- 
gių valdžios iždan.

„ na”. Detroite šuo gali vieną 
kartą kąsti laiškanešiui, už 
kitus kandimus jau baudžia- 

. mas; kitose Michigano vietovė- 
i še karvės po saulėleidžio nega- 
: Ii pereiti viešu keliu, jei uode- 
* gos gale arba tarpragy nėra 

pririštos raudonos lemputės; po 
. 12 vaL nakties šunės negali 
i loti ir betkokiu laiku jie ne- 
' gali, būriais siausti po sveti

mus laukus ir išdarinėti šuni- 
’■ jadas.
Į Dar įdomesni
I seni įstatymai, nustatą žmo-

(BIELIAUSKAS) 
FVNEBAL HOM 

M. F. KALIAS — Dtatafc

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

6:00 PM.
M O Š-S5M

G R A B O R I U 
BALSAMUOTOJAF 

231BedML 
Brooidyn, b

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI BOTI ŽMOGAUS
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuoš klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
ąprendtanus dviejų VBkariškio ssninarijos profe
sorių: preL Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
nan^usiame veikale
DIEVAS IR ŽMOGUS

pidžndio formato 517 p.
kaita *eįriita — $54», kietais viršeliais — $&50

Užs&kymus austi:
DABKNINKAS

680 Bostorick Avė. BrooktyR 21, N. Y.

Visuose kraštuose įstatymai džiama zuikius šaudyti pro Išn
yra taip parašyti, kad papras- gus.
tai gyvulių padarytus nuo- Amerikos teismų archyvuo- 
stolius bei jų “nusikaltimus” se yra užšokusių 
ątĮglfco jų savininkai Ktiaip 

įerikoj. čia įstatymų 
ir jų vystytojai suka 

galvas, - kaip prigriebti, ir iš 
Į tikrųjų prigriebia, pačius nusi- 
j ka^ĮHųs. - gyvulius. Dalis to- 
į kių įstatymų yra užsilikusių iš 
smo, dalis ir šiandien tebeve-

? Ohio valstybėje asilas, bė-
* gąs greičiau negu 6 mylias per 

valandą, yra baudžiamas už
i esmo įstatymo laužymą. Kan- 
| sas valstybėje ištrūkęs arklys 
; už betkokius padarytus nuos- 
‘ tolius atsakingas pats. š. Ka- 
: rolinoj įstatymai leidžia gai-
* džnfi negyvai užkapoti vištą,

pasišoko geri advokatai, o po
niai iš visos Amerikos šunų 
prieteBai siuntė aukas ir užuo
jautos laiškus. Buvo net mė
ginta kalinį šunį pagrobti ir iš-

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOta Boston 8-2590

į Iš jų galima susivokti anų 
Į laikų žmonių papročius.: At

lanta, Ga., drausdavo žirafas 
rišti prie vaisinių medžių. Ka
lifornijoj uždrausta raitam į- 
joti į kavinę. Connecticute ne- 

" galima burtais vilioti kaimyno 
bičių. Normai mieste, Illinois 
negalima šuns erzinti.. New 

, .Yorke uždrausta, arkliams 
matant, lietsargį išskėsti. Paul-

. PoBarinfc'J Kentucky vatatybėj kate su tad pirmojon instandjon ne- DR. BOtHFS POVBSE
leidžiama -sunitu kąsti į uode- buvo pristatyta nusikaltimo j-
gą, kad tas nutiltų lojęs. Los p^erkta mirti. Apelia- rody1™*’ ° remtasi vien Preparing Agam For 
Angeles mieste važiuojant .. . . pelia fOrmajju kaltinimu,

.-.y,.. ajoj sūnyčiai, kaip nepilname-tramvajum keleiviam nelei- išteisinti, o kalei mir- P3™3* tokie gyvulių teis-
ties bausmė pakeista ištrėmi- mai 
mu už valstybės ribų. labai ®laidl,s-

Kentucky ligi 1918 -metų Philadelphijoje 1926 m. teis- 
veikė įstatymas, kuris kiekvie- man atsidūrė šuo, kuris buvo 
ną šunį už avižudystę baudė kaltinamas sudraskęs 6 mene- 
mirtimi, Tą įstatymą pana&i- šų kačiuką. Kaltinimui įrody- 
nus, dar nepasidarė ten šunims 
rojus. 1934 Bonneville mieste
ly šuo Hoocker, ūkininko Tur- 
ner bandšunis, apkandžiojo 
apskrities tesėjo giminaičio apsigimęs nusikaltėliu ir pafin- 
vaiką Po ilgos ir triukšmingos kęs j antisocializmą.” 
bylos, vargšas Hoocker buvo 
nutęstas mirti ir sušaudytas.

Dar garsesnė šuns Kaiser 
Bffl byla. Tas šuo, ponios Gray mos tokių bausmių žmonėms, 
nuosavybe, 1927 už avižudystę Columbus, Ohio, 1939 metais 
nebaustas mirtimi, šuns ginti turėjo būti nužudyta 9 šunų 

banda už vieno ūkininko vištų 
išptovimą. Mirties išvakarėse, 
gruodžio 9, nelaimingieji buvo 
gerai pašerti sausainiais ir spe
cialiai paneigtais šuniškais ga
rimais, o keliom minutėm pra
lakus, povidumakOo, suspik

atliktų panūdo*įstatyta r6-      . . I ...... ...... I
muose. B jų irgi matomas kei- '<■ ! . S L,J
sta^^sinis naujojo pasaulio 
vystymasis.

1934 bl New Jersty valsty- * ■ 1 .........
bėj buvo nuteista papūga, kad ■
ji drumstė ramybę kortų kiši- ■ , > .H ' I'"?'/
kanas. South Bend, Iftd., mies- I I I ... . H , \ I . 1 ' H i
te, dfraiKižžamapbezdžk>nėm ril- p;
kyti; prieš kelis metus viena 
buvo sučiupta narve su uždeg- 
ta cigarete ir prakirpo teismas andre <kj ir bl BtMnr vatas | ąir*M naronMt, ten*M bm
» d<d, tauta® taSjoMtau- • 
pyti pats miestas.

Maine draudžiama žmonėms 
dalyvauti pelių lenktynėse, o 
New Yorke gaidžių imtynėse. 
1938 m. Manhattane buvo tei
siami 46 vyrai ir 4 gaidžiai. 
Gaidžius kaltino sulaužius įsta
tymą, o vyrus ~ juos įsiver
tus įstatymą laužyti. Byla taip 
susinaridkųo, kad reikėjo 
šaukti iš Meksikos gaidžių im
tynių specialistą, kuris nusta
tytų nusikaltime dydį. Teismo 
metu vienas gaidys ištrūko iš 
(antinės ir atsitūpė tesėjui po 
nosim ant kodekso knygos, 
kurioje jis ieškojo atatinkamų 
baudžiamųjų paragrafų.

Atlantic City teisėjas Smi- 
thers 1928 m. įsakė “prisista
tyti” keliems miesto šunims, 
katinui ir gaidžiui. Pasiunti
nys, nunešęs teismo kvietimą 
mmėtiems kaltininkams, priri
šo jiems inrae uodegos tarda
mas: “Nežinau ar jūs supran
tate, bet aš savo pareigą turiu 
atlikti; štai kvietimas”.

Daugiausia Amerikoje iš vi
sų gyvulių
į kaMhuunųją suolą patenka gabenti Kanadon. Pagaliau

žnnn 1929 šuo išteisintas suradus,


