
Kas čia per priežastis?
Ar tik bolševikų propaganda 

tokia galinga? Bolševikai ’ ne-

Senato komisija, kuri svar
sto šen. Flanders ir kitų kal
tinimus šen. McCarthy. pradė
jo apklausinėjimus rugpjūčio 
31 su didesniu triukšmu. Prieš

Respabtikonų vadai rugpjū
čio 31 Ctncinnati susitarė, ko
kiais- šūkiais eiti j rinkimus.

Prancūzijosp&riamentas rugpjūčio 29 vakarą atidėjo “neri
botam . laikui” europinio saugumo bendruomenės svarstymą. 
Praktiškai tat reiškia — ją atmetė. Rytojaus dieną parlamentas

Ts*p iš to didelio debesio iš
ėjo maža lietaus.

Valstybės sekretorius Dal
ies pareiškime spaudai nepa
gailėjo karčių žodžių Prancū- ’• 
rijai, kuri pasitraukusi nuo 
Itendro kelio. Amerika dabar 
peržiūrėsianti savo politiką 
Europoje, bet ji neisianti izo- 
liacijon ir nedarysianti nieko 
drastiško. Ji ir toliau palaikys 
jungtinės Europos mintį, šauks 
Nato tarybos posėdi apsvarsty
ti, kaip Vokietija turi būti į-

KEKIASI ŽUVUSIAIS
Korėjoje komunistai kei

čiasi .su amerikiečiais žuvusių 
karių kūnais. Komunistai grą
žins 4011, gausl4,061.

laidų ir nukrito. Žuvo 2 ir vie
nas sužeistas.

BAUSME UŽ KARVELĮ
Darmstadte, Vokietijoj, vie

nas 14 metų berniukas iš ori-/- 
nio šautuvėlio nušovė^ karvelį 
ir dar jį sužeistą paskui kan- . 
kino. Teisėjas už gyvulių kan
kinimą jį nubaudė arba 14 die
nų kalėti arba per‘metus au
ginti ir maitinti papūgą ir jai 
kartoti, iki ji išmoks: “Nekan
kinki gyvulių, nes jie kenčia - 
kaip irJtų’/r Gyvulių globos 
draugijos atstovas turi ifirat 
patikrinti, kaip tai papūgai ei
nasi.

Respublikonų laimė, kad A- tuvės yra tų pralaimėjimų vir- metodai, 
merikos pilietis mažai domisi 
užsienio politikos rekalais. Ki
taip būtų prastos viltys artė- 
jantiem rinkimam. Nebūtų ko 
pakalbėti apie laimėjimus nei 
Azijos nei Europos frontuose. 
Sudužo ne tik mitas garsiosios 
“išlaisvinimo politikos”, kuri 
turėjo stumti sovietus iš jų o- 
kupuctų kraštų. . Vyriausybė 
neįstengė vykdyti nė rinki
muose smerktos Achesono po
litikos, kuri turėjo tenkintis 
bolševikų sulaikymu nuo toli
mesnio išsiliejimo. Indokinijos 
praradimas, dabar europinio 
saugumo bendruomenės laido-

kalavo paaiškinti, ar tiesa, kad 
vienas tos jo bylą tiriančios 

Prri. Pranciškui M. Jarai, komisijos narys Johnson, 
šv. Pranciškaus lietuvių pa- dem., laikraščiui pareiškė, jog 

rapijoš klebonui Lawrence, -visi demokratų vadąi nekenčia 
Mase., rugpjūčio 30 d. padary- McCarthy. Toks senatoriaus 
ta sunki operacija. Operacija telefoninis pareiškimas buvo 
pavyko sėkmingai. paskelbtas Detroito laikrašty.

yra jau ten Amerikai nuotaikos nepa- 
lOrdtioa Pinigus iš Amerikos 
h^a, o nuo jos nusisuka.

kad tai prezidentas įvykdytų, 
jis turi turėti Kongreso ’atra- 
mą. Tokiu šūkiu respublikonai 

> tikisi laimėsią daugumą.
Prieš demokratų kaltinimą 

dėl farmerių respublikonai pe
reisią į ofenzyvą: esą demok
ratai nemokėję apsaugoti nuo 
ūkio prekių kainų kritimo ir 
sukrovė atliekamų grūdų san
dėlius, kurie sudarę tik sunke
nybių. Nurodydami vyriausy
bės laimėjimus, labiausiai kal
bės apie Korėjos karo baigi
mą, apie mokesčių sumažini- 
mą. socialinio draudimo išplė
timą, komunistinio pavojaus 
pašalinimą krašto ^viduje.

čiau Vokietijaitūri;TS5ti grei
čiau suteikta pilna nepr'klau- 
somybė. /

Prezidentas’ Eisenhovveris 
pripažino, kad yra labai didelis 
Europos ir Amerikos saugu
mui smūgis, bet ramino, kad 
jis nesulaikys Amerikos nuo 

pasipriešinimo sovietų komu
nizmui.

Amerikos spauda pripažįs
ta, kad Maskva dabar ir Euro
pos fronte laimėjo pergalę.

Jų visų trijų nepagaili. Gau- Šveicarijoje rugpjūčio 29 tū
tas pinigas yra reali vertybė, rištinis lėktuvas tarpukalnėje 
Bet gautas pažadas vertybe užkliuvo už kalnų traukinėlio 
virsta tada, kai jis įvykdytas. 
Neįvykdytas pažadas virsta 
infliaciniu nepadengtu popie
rėlių. Per porą metų Amerika 
jų nepašykštėjo: pažadas su
jungti Korėją; grasinimai vie
nas po kito, net terminus nus
tatant, kad Amerika pakeis 
politiką, jei nebus sukurta 
europinė bendruomenė; grasi
nimas bolševikam; kad už kiek
vieną naują agresiją jiem bus 
atmokėta toje vietoje, kurią 
pasirinks pati Amerika...

Tie grasinimai, kaip ir paža
dai, nebuvo vykdomi, vis lau
kiant Jcad laikas vykdys Ame
rikos siekimus.

Iš to bolševikai 
vieną išvadą: tai yra žodžiai, ir 
galima jų nepaisyt; kol Ame* 

'rika laukia, reikia pačiam im
tis iniciatyvos. Amerikos są
jungininkai pasidarė kitą iš
vadą: tai yra žodžiai, kurie 
negarantuoja manęs nuo bolše
vikų, ir dėl to reikia ieškoti 
su jais sugyvenimo "koegzis
tencijos”. Praktiškai tai reiš
kia: frnti pinigus R Amerikos ir 
rodyti gražias akis Maskvai.

kuris Prancūzijos vardu pasi- 
rašė sutartį — buv. užsienių 
reikalų ministeriui R. Schuma- 
nui. Bet jo niekas neklausė, ir 
dėl triukšmo parlamento pir
mininkas turėjo posėdį nu
traukti. Kitą dieną buv. min. 
pirm. Pinay prikaišiojo- Men- 
des - France, kad jis savo po
litika Prancūziją izoliavęs, už
tverdamas kelius į Ameriką, 
Britaniją ir palikdamas atvirą 
tik į Maskvą. Kad nebūtų 
svarstoma išreikšti vyriausybei 
nepasitikėjimą, Mendes-France- 
paskubino siūlymą skirstytis 
parlamentui atostogų.

R Schumanas spaudai pa
reiškė, kad žymis dalis balsų 
susilaikė nuo pasisakymo už 
bendruomenę dėl to, kad Men- 
des - France jos neparėmė.buotame vandenyne keli laivai . Pinigais apskaitoma nuosto- 

šaukėsi pagalbos. Nuo lietaus lių apie 500 mil. x 
patvinusiais keliais sustojo ju
dėjimas. Providence gatvėse 
buvo vandens 4 pėdos aukš
čio: šimtai automobilių buvo 

toliau apsemta. Taip pat prie La.

Nelengva kitaip elgtis Ame- > 
rikai. Ji dvejopos dvasios. Vie
na labiau pasireiškia Kongre
se — tai pasisakymas ir kova 'ė 

principus. Antra reiškiasi r 
vyriausybėje, kuri pofitiMfe ■ 
vykdo--tai pasisakymas už to
kią veiklą, kuri reikalautų 
mažiausios aukos, ir susilaikyt 
nuo tokios, kuri reikalauja ri- 
zikos. Ar nebūdinga, kad res
publikonai anuose rinkimuose 
ėjo su principų šūkiais, o Suo
šė kalba apie "taikos, gerovės, ' 
pažangos” šūkius—tuos pačius, 

pasidarė vardan kurių Europos kraštai 
eina į appeasmentą it "koeg

zistenciją”. li

trą posėdį. Tvirtinama, kad 
Adenaueris vyksiąs į Londoną. 
Jei Amerika, Anglija, Prancū
zija skubiai negrąžins Vokieti
jai visiškos nepriklausomy- 

Amerikos legionas Wa- bes, jos visuomenėje greitai 
ihingtone iš Stattlerio viešbu- persvers nusistatymas trauktis 

čio pašalino paveikslus, kuriais nuo Vakarų^ derėtis su Sovie- 
Vokietijos katalikų diena, iš ’Irumanas sujungiamas su pa- tais ir liktis “neutraliai.”

eilės jau 76, rugpjūčio 31 ati- galba komunizmui. ” Po vyriausybės pasitarimo pS’’’”1“1"*™-
daryta Fuldoje ir truks- iki

rugsėjo ,5.

ar per dideliu švelnumu komu
nistam.

Demokratų pareiškime aš
triau kaltinamas ?JeCartKy ir 
yurčiai Cohn.

Jei taip, tai ar galima tokį da
lyvį laikyti nešališku... ■ Komi
sijos piftnininkas - norėjo .su
stabdyti McCarthy kalbą, bet 
tas norėjo viską pareikšti. Ta
da įpykęs ir išbalęs pirminin
kas Watkins trenkė plaktuku 
į stalą ir posėdį pertraukė. 
I tai McCarthy plfttriėjo tik 
rankom. Paskui Joimson aiš
kinosi, kad jis telefonu laik
raščiui kalbėjęs tik apie kai Vokietija kaip ir Anglija, 
kurių demokratų vadų tokį nu- skundžiasi blogu derliaus va* 
sūtatymą dėl McCarthy. lymu dėi Betų.

Penkiose Naujosios Angli- - VOKIETIJOJE
jos valstybėse paskelbta bėdos Prancūzijos parlamento bal- 
padėtis. savimas laikomas didžiausiu

——.. ——• smūgiu ne tik Europos, bet ir
• . . Vokietijos politikai Adenaue-

Ryšium jgu tuo Anglija šauks aštuonių valstybių konferen- 
aiją Vokietijai apginkluoti Nato rėmuose.

Amerika ir Anglija susitarė grąžinti Vokietijai pilną nepri
klausomybę.

Amerikoje auga nusistatymas vietoj Prancūzijos remtis 
Vokietija ir Ispanija.

PRANCŪZIJOJE 
"nuoraikasredo parlamento 

susiskaldymas balsuojant. Už, 
atidėjimą buvo 319, prieš 264. 
Vieningi buvo t& komunistai 
ir de jra<dhstai: abeji balsavo 
už bendruomenės laidojimą ir 
abeji triukšmingai atšventė 
laimėjimą. Socialistai, radika
lai, “nepriklausomieji” ir net 
MRP suskilo: dalis balsavo 
taip, dalis priešingai.

Jau po balsavimo Reynaud, 
buvęs min. pirm, ir rad., pa
reiškė nustebimą, kaip tai ga
lima buvo balsuoti, nedavus 
net paaiškinti tani žmogui,

Iš didelio debesio 
mažas lietus

Šen. McCarthy - armijos by
la, per 36 dienas rodyta per 
televiziją, baigėsi pagaliau ko
misijos sprendimu. *Hk respub- 
fikonai su demokratais komisi
joje bendro sprendimo nesura
do. Komisijos dauguma (4 
resp.) paskelbė, kad McCarthy 
išteiantas iš kaltinimo reika- 
lavt» kareiviui Schine privi- 
legijtLhet jis kaltas, kad nesu-

Atlanto šiaurės rytinius 
krantus rugpjūčio 31 nusiau
bė hurikanas, atėjęs iš pietų, 
labiausiai užgriuvęs Long Is- 
land, New Yorko miestą, su 
ypatingu smarkumu persime
tęs į Naująją Angliją, 
perėjęs į Maine ir jau , nušilę Guardia aerodromo stovėjų- 

kad IfcCarthy patarejas Cohn Kanadog. ‘“'reikėjo 
bo«> “per agresyvus”, siekda- Nuostolių pridarė didelių. Mnkvezumails išvilkt! is van- Rrit, dartieSų 8’ asmenų

mas Schine privilegijų. Arini- Priskaitoma 50 žuvusių, 1000 Qens- delegacija šios savaitės pabai
dos sekretorius Stevens ir jo sužeistų, 60,000 evakuota, šim- Naujojoj Anglijoj sviesos ir j Lenkiją,
patarėjas pripažinti ėję į “ap- tai vasarnamių buvo apsemta; neturėjo apie 3 mil. gyvento-
peasnuntą” su tais privilegijų tūkstančiai medžų išversta; jų. Telefonų -sugadinta 245,
reikalavimais. Tačiau nėra pa- Bostone istorinės senos baž- 000. 
grindo kaltinti jų nelojalumu nyoos bokštas nulaužtas. Tik 

Nassau. Suffolk, Queens, 
Kings County buvo sugadinta 
15,000 telefonų, Long Island 
150,000 buvo be elektros. įsiū-

Tad netenka stebėtis 
giu, susilauktu iš Paryžiaus. 
Jis gali būti naudingas dviem 
atžvilgiais. Gerai, kad apsh 
gaudinėjimas sprogo dabar, o 
ne vėliau. Gal įs prisidės, kad 
Amerika tikrai pervertins sa
vo poetinius metodus, ne pa
čius siekimus.

STREIKAI VOKIETIJOJE 
APRIMSTA

Bavarijoje 220,000 darbi
ninkų streikas, trukęs tris sa
vaites, baigtas susitarimu — 
pakels valandai atlyginimą 10 
pf. vietoj reikalautų 12.

. VAISTAI LAIKU GERAI.
- ■ VEIKIA

ADONNE «OU. g, f atėj(į
imt h* firanst) nuntateris, išrinkta* , '

„ .. s «____ . • khentas ir paprašė vaistų nuoItalijos KrikSAoniii Demokratę .......................; . . , .
kosulio. Vaistininkas, pagyve
nęs žmogus, 65 metų, paklau
sė, kokių vaistų. “O gi kad tu

AR NEIŠEISI SVEIKATĄ PRALAIMĖJIMAS PARYŽIUJE
parodė revolverį. "Gerai, duo- 

Gerai, kad visuomenė nesadomi užsienią politika • Negerai, kad turėtų tiek pasisekimo, jei vaistų tuojau , atsakė 
Amerika inffinojn • Negerai, kad Sovietai naudojasi Amerikos, jiem medžiagos neduotų Ame- vaistininkas ir vieną bonką 
šunybėm • Gerai, jei Amerika iš to pashnokys. rikos politikos silpnybės, tik- tėškė banditui į veidą. Sukru-

.....  ; ■ ■ - ■■ riau tos politikos vykdymo vintas tas spruko laukan ir
jau kitoj vaistinėj pasiprašė tik 

šūnfc. Pofitiką Amerfta vykdo pi- ’r P1*’510!-
Netrukus ateis nauji gun

dymai — komunistinės Kinijos 
veržimasis į JT. Amerikos vy
riausybė kilniai yra pasiryžusi 
pasipriešinti.

TaiSau šitame pasipriešini
me Amerika daros vis labiau 
vieniša.

Šiom dienom Skandinavijos 
(Švedijos,, Danijos, Norvegi
jos, Islandijos h užsienių reika
lų ministerių kpnfsrencija pri
tarė Kiniją, priimt į JT. Dabar 
jvykusi . parlamentarų unijos 
konferencija pasisakė vėl už 
Kurijos priėmimą. Dar ciniš- 
kiau .pasielgė Egipto valdžios

Koto, mijto radijas kalti- Oj”*- To. SSim kūno nau- 
V. ■ L 1 • M r . • LX— na nac. Kinijos laivyną, kad ** Amerika spaudė Bretanę
Kitoj byloj Mclarthy eina SU triukšmu vėl apšaudę keturis komunistų “ Parauktų-,š Sueso ka-

* * * J ' laivas nal° s”1’®5’ min- Pirm’n’nKas
AasM», Grąžo mieste, <ir dar P" Amerikos spauda!) 

dingo du antikomunistinių or- Afrikos nusstatyma nepn- 
ganizacijų vadovai bulgarai, imanti kom. Km-jos pavadno 
Spėjama, pagrobti. *lkra '»n>taut,n.u juokų

rūtom.
Vienas iš japoną žveją, ku- \ Kongresmenai ir stebėtojai, 

riem kliuvo Amerikos vande- grįžę iš Europos, tvirtina, kad 
niiio bombų pelenai, .
prie mirties. Išgydyti nepavy
ko. Tai didino antiamerikines 
nuotaikas.

buvo paskelbta, kad Vokietija 
. ir toliau yra pasiryžusi daly
vauti Europos gynyboje, jei jos 
kariuomenė bus laikoma ly
giom s u kitais. Toliau šnekė
tis dėl kariuomenės ji sutinka 
tik be Prancūzijos.

• ANGLIJOJE
užsienių reikalų min. Edenas 

nutraukė atostogas, atidėjo 
kelionę į Azijos konferenciją ir. 
grįžo tartis su Churchiliu.
.. Pp posėdžio vyriausybė pa
sisakė už Vokietijas apginkla
vimą Nato rėmuose; nutarė 
šaukti Š valstybių (Am2rikos, 
Anglijos, Belgijos, Italijos, 
Luksemburgo, Olandijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos) konfe
renciją Vokietijos ginklavimui 
apsvarstyti dar šį mėnesį Lon
done. Pranešama taip pat, kad 
tarp Amerikos ir Anglijos 
slaptai jau sutarta grąžinti 
Vokietijai visą ncpriklausomy-

DAR IR TOKIE SPE- 
CIAL1STAI

PhCHiz CŽty, Ala., suimtos 
dvi merginos, barų padavėjos, 
kai buvo, pastebėtos jų tatuir 
ruotės su vadinamos Pachuco 
bendrijos ženklais: juibdu kry
žium raudomj taškų vainike. 
Merginos priri pažino esančios 
nariai teroristinės organizaci
jos, kuri sujungia žudymo, 
prievartavimo, narkotikų var
tojimo. specialistus. Jos išdavė 
kitas penkias savo drauges. 
Keistoji organizacija kilusi Ka-

7. L. 1
L- 1
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PASAULIS GYDOSI NUO

Atrodo,

patiems pareigūnams,' su ku
rias palaiko ryšius Vliko dele
gatas, p. Loz. pareiškė, kr d 
Lietuvos konsulato ątkūrimas 
Vokietijoje esąs nereikalingas, 
o dr. Gerutis tebusiąs jo —

kovojo su komitetu, kuris 
norėjo iškelti jų veiklą vie
šumon, — toliau pasakoja,

O KO NORI AMERIKIETIS 
KARYS?

Klausykite
^UUVIUSJIKIMLNIMU^

Dies padarė operaciją. 
Žmonai per visą naktį skamoir 

, no telefonas ir teiravosi:
“Ar jau tamstos vyras mir-

I-. M 
is * Martin 
jrain icnmo

Tėję “lygybės”, šalyje, kuri 
vadinasi Rusija ir kurioje, pa
sak komunistų, visi esą lygūs, 
dygsta naujo tipo milijonie
riai, kurie daug greičiau pri
pampta darbininko kraujo, ne- 
ku kapitalistiniai prakaito.

Vokiečių karo belaisvis Ru- 
dolf Lein, sugrįžęs iš rusų ne
laisvės, pasakoja savo pergy
venimus. Jis buvęs paskirtas 
kambariniu kultūros komisarui 
Pantereinon Ponomarenko, da
bartiniam Kazachstano vy-‘ 
riausiam tardytojui.

— Negaliu nusiskųsti, —pa
sakoja buvęs aukšto sovietinio 
pareigūno tanias, — savo po
nu. Keidavosi^jis apie 9-10 vai. 
nusiskutęs ir papusryč;avęs a- 
pie 11 vai. jkišdavo galvą į- 
staigon. Pavakarėj grįždavo 
namo apsuptas būrio draugų 
ir draugių ir pradėdavo vaišin
tis. Geriausiuose miesto resto
ranuose turėdavo atidarytų 
valgių ir gėrimų “e’namąją są
skaitą”, ir skambtelėjus tele
fonu visko pristatydavo j na
mus.

Vienu metu visa vokiečių be- 
laisvių kuopa dirbo Ponoma
renko ūky, jam pastatė 5 auto-

galutinai išvalyti ir komunis
tų partija uždrausta.

Tada bus baigta ta grandi
nė nesusipratimų, kurie Ameri
ką privedė prie duobės kraš
to. Nesusipratimas valdžios, 
kuri komunistam rodė patin
gą globą; nesusipratimas tų. 
kurie mano, kad komunistų 
partija yra tokia pat partija 
kaip demokratinės partijos; 
nesusipratimas demokratų, 
kurie mano, kad demokratija 
leidžia laisvai veikti tam, kuris 
nori demokratiją nužudyti; 
nesusipratimas1 tvirtinančių, 
kad kom. partijos viešas vei
kimas palengvins jos veiklą 
sekti: pagaliau nesusipratimas 

Dies reveliaciju akivaizdoje geros valios žmonių, kurie ma- 
kodčl buvusiam no. kad komunizmo teisintojai

Apie paties Vliko vidaus 
sproginėjimus tas pats laikraš
tis informuoja, kad naujai 
Tautos Fondo valdybai buvęs 
jos pirmininkas. T. Šidiškis, 
kuris dabar į ją neįeina, "ne
žiūrint pakartotinų reikalavi
mų, atsisakė perduoti Tautos 
Fondo dokumentus ir raktus 
nuo seifų. Jis vietoje to pri
siuntė gydytojo pažymėjimą, 
kad sunkiai sergąs, o anksčiau 
buvo pranešęs ,kad pasiimąs 
atostogų.”

“Akivaizdoje tokios padėties 
Vliko pirmininkas sukvietė 
kontroles komisiją TF lėšoms 
ir atskaitomybei patikrinti. Ti
kimasi, kad ryšium su tuo TF 
lėšoms jokio pavojaus nebus.”

Stfit WEVD 
ri.ii M 919 ***

už tai, kad j's priklauso pati- 
jai, tačiau — auotmatiškai — 
toks asmuo padaromas ’ baus
mei tinkančiu subjektu, kurį 
galima teisti ir bausti už ko
munistinę veiklą, pagal ligi 
šiol veikiantį vadinamą “Inter- 
nal Security Law”.

Be to, iš raudonųjų paukš
čių atimamos teisės ir privile-

ne Lietuvos — atstovu- . l&iko- 
ma, kad Lozoraitis padaręs dar 
daugiau*, jis tuo reikalu pada
ręs nelnažą demaršą JAV 
aukštojo komisaro įstaigoje, 
prašydamas paveikti į Vokieti
jos užsienių reikalų- ministeri
ją, kad Vilko delegato paskyri
mas nebūtų priimtas.* Tas pat 
esą padaryta ir dar vienos di
džiosios valstybės a. komisaro

Amerikoje lūžis prieš komu
nistus įvyta su Gųzepko pa
bėgimu iš Sovietą atstovybės

Kanadoje.
Tačiau britų žurnalistas 

Douglas Green savo knygoje 
“From Smcke to Smother” 
sako, kad iniciatyvos komu
nistam dešifruoti niekada ne
siėmė vyriausybė.. Ji atėjo- iš 
šalies. Tik visuomenės spau
džiama, x vyriausybė pakeitė 
vairą._ _.^ _ _ ■'

Douglas Green mano, kad 
padėtis bus iš esmės patikėju
si tik tada, kai komunistų , a-

La; Dies komitetas pradėjo 
veikti (1938), komunistų par
tijos narių skaičiaus buvo ne
mažesnis kaip 165,000. Bent 
tokiu m. buvo pažymėtas par
tijos bilietas, pakliuvęs j ko
miteto rankas. (Dabar komu
nistu esą partijoje 25.000). 
Komiteto raporte suminėjo 21 
unija, kurios buvo visiškai ko- 
n ttistų žinioje. Jų įtaka sie-

Kongresmanas A. C. Poneli* 
grįžęs iš Vokietijos ir Prancū
zijos, pareiškė, kad amerikie
čiai kariai Prancūzijoje labai 
nekenčiami ir krautuvėse iš jų 
reikalauja padidintų kainų už 
prekes. Kitaip Vokietijoje. Vie
nas seržantas amerikietis pasa
kęs: "Vokietijoje mieliau bū
čiau be cento, nei Prancūzijoje 
su kapšu pinigų.”

Jfew Yorko policija pereitą 
šeštadienio naktį vėl suėmė 
250. Daigiausia buvo valomas 
rytinis New Yorkas pagal Kast 
River.

Laikraštis tai vertina: “Kad 
panašius pairiškimns padary- 
davo velionis Gabrys, jis buvo 
visą laikomas arba iŠgamn ar
ba pūbiūdėlia, o p. L dar gau
na už tokią “veiklą” algą iš 
Lietuvos valstybės pinigų tiku
čių!”

be eigos. Stalinas buvo tikras, 
_ __________, ... .aaaa., kad Amerika prinoks komuniz- Buvo rastas Setas lŽ OOO doI.

į jo rpbaškos 
“Daily Worker” reųtj. ~~ '
nereiškia, tad visi unijos na- įvykn kitaip *
riai yra komunistai. Ne. Bet 
jos vadovavimas buvo komu
nistų kontrolėje. J unijos susi
rinkimus paprastai ateidavo 
ne 5,000, bet 300. Komunistai 
tokiuose susirinkimuose jau 
būdavo susiorganizavę ir pasi
ruošę, kad nubalsuotų tokius 
nutarimus, kuri? jiem reika
lingi.

Dies mano, kad unijoje
CIO iš tą 165,000 komunistą 
buvo .50,000; kariuomenėje 

♦aip pat apie 501000;- — 
Tai skaičiai prieš pat prasi

dedant antrajam pasauliniam 
karui.

Dies komitetas Rollyvvoodo geniai iš valdžios aparato bus 
komunistų sąraše rado .eilę žy
miųjų žvaigždžių. Jos sumokė
davo šimtus tūkstančių dolerių 
kom i.':-piui remti. Kai Dies 
nurodė Hollyvvcodo producen- 
tam jų paramą komunizmui, 
vienas iš jų atsakė:

“Ne, mes nesirūpiname dėl 
komunistą. Mes labiau rūpina

mės dėl naciu”
Apie 2,000 komunistų Dies 

komitetas rado valdžios įstai
gose. Iš jų daug valstybės de
partamente. FBI tada apie 
juos dar nerihko žinių, dau
giau taip pat rūpindamasis na
cizmu kurio ieškojo German 
American Bunde.

daugiau pavojų, 
visos legalios teisės ir privile
gijos, priklausančios visiem de
mokratinio nusistatymo pilie
čiam ir demokratinėms orga- 
ni.xic>jmn8 bei partijoms.

Taigi, JAV vyriausybė pa
sielgė drąsiai' ir gudriai. Ji, 
reikia pasakyti, praregėjo ir 
išsigydė iš Baltonizmo ligos, 
nors .deja, Amerikos sąjungi
ninkai ir draugai, dar ligi šiol 
ta liga tebeserga.

LAISVES VARPAS
' Naujosios Anglijos lietuvių 
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arba:
“Aš meldžiausi, bet ne už 

' tai, ką tamsta manai; aš mel- 
• džiausi, kad jis mirtų”. Tokis 

skambinimas privedė prie to, 
kad teko paprašyti telefoną vi
sai išjungti.

To negana. Dies numatė, 
. kad Amerikoje . komunistų a-

-. gentai gali griebtis populiarios 
priemonės -— 
/■ pagrobimo.

Tėvai įgraudeno tad vaikui, 
jei kas mėgintų jį prisišaukti į

< automobilį, kad bėgtų, kiek 
tik gali ir šauktų. Ir vieną die
ną to susilaukė. Dies suminėjo 
Washingtone ir gatvę, kurioje 
sustojo automobilis su dviem 
vyrais prie Dies sūnaus, ir vie
nas iš jų šūktelėjo, kad vaikas 
prisiartintų. Kai vaikas pasi-

. leido bėgti, vienas iš vyrų vi
josi jį per pusę bloko...

Pagaliau propagandai buvo 
paleista paskala, kad

> Dies esąs fašistą ir nacią 
agentas,

kad jo dėdė, kuris turėjo
- - ūkį Texas, nešiojąs nacių svas

tiką ir sveikinąsis hitleriškai
Irankos ištiesimu į yirsų.

Tokiose nuotaikose buvo suprantama 
pradėta kova prieš komunistų komunistui ir sovietų agentui tiki tuo, ką jie viešai sako.

. infiltraciją Amerikos gyveni- ę 
z -me jęie 1940 metus, kad^pa-

lankūnas Rusijai ir propagan- 
ua už ją Amerikoje buvo auk
ščiausio laipsnio.

Komunistų partija atsirado žinome, jog daltonistas y- 
Amerikoje tuojau po revoliuci- žmogus, neatskiriąs spalvų.
jos Rusijoje (1917). Tačiau ji Savaime aišku, toks žmogus
veikė nelegaliai. Tas laikotar- niekam pavojingas, net ir daline daltonizmo liga. Sakau, partijom veikti ir palikdamas 
pis trako nuo 1919 iki 1924. Pats sau. nors jam su spalvo- “daline”, nes tos valstybės, jų jų narius už įstatymų ribų, tą- 
Veikdami nelegaliai, komunis- mis ir bent kiek blogiau išeina, tarpe ir Amerika, gerai skyr? čiau, pats žalingiausias pasau-

’ :odą spalvą nuo rudos,
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Tramttmjs S stipriem radij* stotie* WL0A, 1550 kyleeydes .f 3

KIEKVIENA SEKMADIENĮ - nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite *
• Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: b

KNMHflS OF UTHL’ANIA WI OA |
RRAItoOCK. FA. |

nai atskirą .vilą bei lutus pas- skaitant privatinių pajamų, 
tatus, kurie buvo sujungti po- vien tik už Maskvos universi- 
žeminiais kanalais. teto mokslinių tyrinėjimų kli-

• 'kt ' nįkos vadovavimą per metus 
Belaisvio pastebėtai faktas gauna 90.000 dol. Taip pat ir

nėra visnintelis ar atsitiktinis, dr. Buchatov, vedėjas širdies įstaigoje.
Po padeutinio karo, ją ypačklinikos, kurioje gydosi 

po Stalino mirties, kapitaliz- “tūzm”, gauna ne mažiau, 
i galitoa pridėti mokslinin

kus biologus Mltčurin, Lysen- 
ko ir atominės energjos tyrinė
toją Kapicą.

Trečiajai grupei priklauso 
artistai,' dailininkai ir rašyto
jai. Dramaturgas Konstantin 
Simonov kasmet gauna arti 
pusės milijono dolerių vien tik 
iš autoriaus teisių. . Tryliktą 
procentą turi mokėti valstybei 
taksų, o už likusius įsigijo rū
mus Maskvoj?, vasarinę vilą 
Kryme, liuksusinę jachtą, turi 
tris automobilius, būrį tarnų. 
Jis yra vedęs kino artistę, au
gina sūnų. II. Ehrenburg, pa
garsėjęs žurnalistas, savo pra
bangioj rezidencijoj laiko pasi
kabinęs geriausius Picasso, 
Matisse, Ultrillo ir kitų garse
nybių paveikslus. Jo žmona 
Luba Juzincova, komunistinių 
temų dailininkė realistė, ne
parduoda savo paveikslų pi
giau kaip po 3 ar 4 tūkstan
čius dol. Prie to paties lygio, 
galima priskirti artistes Klara 
Luchko, Tamara Mosova, Na-

kad ji šidiškio išjungimo iš 
VT nepripažįsta ir laiko jį 
VT nariu. Matyt, istorijos apie 
ligas ir pinigų b?i dokumentų 
neperdavimą yra iš viršaus pa
diktuotos.

Naupenos rugp. 27 žin:as a- 
sprau- nės yra gerai apmokami, nie- pje gidiškio atsisakymą per

kas jiems nepavydi. T. k tie duoti pinigus ir dokumentus 
torius Mikojan. Nuo jo neatsi- reiškiniai sugriauna kitą mitą, atvaizduoja taip pat, kaip T. 
lieka prof. dr. Unevič; buvęs būtent — kad kdmunistinėj žiburiai ir dar painformuoja, 
vienas iš Stalino gydytojų. Ne- Rusijoj visi esą lygūs ir nesą kad jau “Vliko posėdyje #.m. 

luomų skirtumo. balandžio 27 d. buvo pąreikš-
Dabartiniaį naujieji turtuo- tas papeikimas p. šidiškiui dčl 

liai ir “liaudies aristrokatai” netvarkos finansų tarnybos 
toli gražu pralenkia carinės dalykuose.. Apyskaita iš psrei- 
Rusijcs ir Vakarų milijonierių tų metų antrojo pusmeč'o ne- 
prabangą h* supuvimą, api? galėjo būti priimta, nes koptro- 
kurį taip dažnai pakalba ko lės komisija turėjo padaryti 
munistų vadai. P—-tris visą eilę įskaitų p. šidiškiuu

iš JAV — geros
nesi 

džiaugti nervemas demokrati 
nio r.uastatymo žmogus, suži- ryS negali būti baudžiamas tik 
nojęs. kad čBdyas pasaulyj? ko
votojas už laisvę — Jungtinės 
Valstybės, — pagaliau išlei
do įtatymą, pažabojantį rau
donuosius kenkėjus.

Tą prieškomunistinį įstaty- 
mą, i.ors neuždraudžiantį “de 
jute” vėikti partijai, abieji 
Kongreso Rūmai priėmė didele 
ba.sų dauguma. Prezidentui 
Eisenhoweriui, kuris galėjbdar gijos. Jie negali būti renkami 
vetuoti. Konkreso rinkimų iš- į valdžios įstaigas, negali gau- 
vakarėse nieko kito nebeliko, ti darbų fabrikuose, gaminan- 
kaip padėti savo parašą po į- čiuose gynybai skirtus gami- 
statymu. r.ius, negali laisvai gauti už-

įstatymas neuždraudžia siemo pasų ir t.t. Partijos na- 
veikti komunistų partijai, at- rra> turi registruotis valdžios į- 
seit. nekiša jos į pogrindį, ta- staigose , o nesiregistravu- 
čiau raudonųjų veikla bus dvi- siems gresia penkeri metai ka- 
gubai sunkesnė ir su dvigubai Įėjimo arba 10,000 dolerių pi

nos atimtos niginė bauda.
Įstatynias atima iš komu

nistų teisę statyti bent kokius 
kandidatus visokiausių balsa
vimų metu, o taip pat būti iš
rinktais. Galimas daiktas, kad 
JAV bankai bus įpareigoti ne
beleisti komunistų partijai 
naudotis jų patarnavimais ir 
nebeleis operuoti finansinėmis 
transakcijomis. Taip pat bus 
suvaržyta veikla ir tų darbo 
unijų, -kuriose ligi Sol domina
vo raudonieji.

Kuo balam KadeuMenis Taigi, raudoniesiems totalis- 
tams jų veikloj represijų daug 
numatyta. Koks bus viso to 
efektas, matysime.

mas Rusijoje pradėjo stipriai 
reikštis. Vien tik Maskvoje su
sidarė apie 60.000 turtuolių e- 
litas ,iš kurių 708 yra milijo
nieriai pilna to žodžio pras
me. Stebėtojai juos suskirsto į 
tris grupes.

Pirmoj — aukštieji partijos 
ir valstybes pareigūnai bei 
karininkai. tSdutinis jų mė
nesinis atlyginimas sukasi apie 
1000-2000 dol., plūs butas, ke
liones ir vaikų neapmokamas 
mokslas. Be to, didieji draugai 
gauna įvairius piniginius t prie
dus, pavyzdžiui 
Malenkavui kas mėnesį gryno 

priedo moka 7.500 doL
Generolai ir maršalai, be 

pagrindinės algos, už kiekvie
ną ant . savo krūtinės nešioja
mą medalį gauna per mėnesį 
100 dol. priedo. Žinant, kad, tų 
medalių generolams netrūksta, 
tai matoma iš jų fotografijų, 

mebil. garažą, sūnui ir jo žmo- p3r metus jie sukala gryno pi- 
“ ‘ nigėlio ligi .100.Q0p dpi., nuo

J kurių nereikia mokėti jokiųIZMO UGOS taksų. Visiškai suprantama, Luchko, Tamara Mosova, Na- Tautininkų laikraštyje. “Pir-
dėl ko taip praturtėjo genero- talja. Medvedevą, kurių mėne- voje” rugpjūčio 26 tautininkų 

r Koniev, Budionny, Voro- . sinis atlyginimas svyruoja tarp vadovvbė skelbia aiškinimus,
FRANYS ALŠČNAS, Karada šaulio vatetybės ir JAV supra- §jĮov jr pirmieji du verčia- 8 ir 10 tūkstančių dol. Tiek pat

to fašis.ų bei nacių partijų arklių lenktynių bizniu, o gauna muzikai Roždesvinsky ir
sos valstybės buvo susirgusios žalingumą, uždrausdamos tom ^^^5'gavo 800 ha me- Katčaturian, balerinos — Le-

džioklės rezervo dvarą. pešinskaja, Stručkova.ir Gali-
Antrąją sovietinių milijoni?- na Ulanova, žymusis arklių jo-

rių grupę sudaro didieji tech- jikas Budarvski.
tai didelės pažangos nepadarė negu visai normaliam žmogui; \:odą spalvą nuo rudos, l^i lyje voras, — komunistų par- nikiniai ir mokslininkai. Kad šie Rusijos didieji žmo- 
— nei veiklos, nei didelio na- Bet kiek mes besislėptum, jokiu būdu negalėjo atskirti tnn — kaip velke, taip ir teoe- ^,3^1 pralobęs ’
rių skaičiaus. Ėmė augti tik paskutiniais pokariniais metais raudonos spalvos. veikia daugelyje laisvu, kraštų 5^^ lėktuvo MIG konstruk-
legalizavęsi ir savo verkiai ga- nebe paskiri žmonės, b? t išt'i- Kitaip tariant. Vakarų pa
lodami panaudoti viešąsias su- . ■.x. . ■ . ~ ' ' į
sisiekimo priemones (tek f o- ' J
nas. telegrafas...). Tačiau ir 1c- ' .lliM
gabzavęsi komunistai dirbo ■,
dvejopai: viešai ir slaptai. Tos .
sirenos jie niekad nekeitė. / 1B

Auksinis komusistų veiklai 0
larkch'j'ĮHS tavo 1933-45. Ta- 1
<Sa Mtipunistai bmo pageklvu- .
jami s’.ečiai geriausiose kom-



VATIKANO VALSTYBEI 25 METAI

PAUL HEYSE

PIKČIURNA
ULi-

prieš valgį, kartu po valgio ir 
kartu su jais sekmadieniais 
einu į bažnyčią.

Pro akis nepraeina faktas, kiek didžiosios valstybės pana- 
šiai kaip šiandien laikėsi dėl anų totalistų ekspansijos. Anglijos 
ministeris Hendersonas darė visas pastangas susodinti Lenkiją 
ir Vokietiją prie derybų stalo. Tačiau Hitleris to vengė, o jei ir 
derėjosi, tai daugiau tam, kad atskirtų Lenkiją nuo jos sąjun-

To paties siekė Stalinas, tardamasis su Londonu, paskui su 
Berlynu dQ ekspansijos j Baltijos kraštus ir leidimo pereiti per 
Leritiją.

.. Karo kibirkštį įskėlė Danzigas ir jo koridorius. Bet paraką 
sukrovė didesni dalykai: dvi augančios ir konkuruojančios galy
bes, Stalino ir Hitlerio, kurie lygiai abu troško ekspansijos. Jau 
gegužės 22 Hitleris kabėjo savo generolam: “Danzigas nėra tik
rasis rrifratsn: mums rūpi laimėti savo gyvenimui naują* erdvę 
rytuose ir ii>iitBrriiili maitinimą.” O rugpjūčio 13 jis pranešė 
jau Italijos ministeriui Gano, kad “žengs senųjų germanų keliu

\ — Ar aš tave myfiu? — 
klausiamai prašnabždėjo An
tanines. — gvenSautioji Dievo 
Motina! Negi mano visas krau
jas ištekėjo pro tą mažą žaiz
delę# Ar tu nejauti, kaip Sr
itis daužosi ir veržiasi į tave.

rę penkiolikos metų-.
Besitempiančioje padėtyje tarp Rytų ir Vakarų vis daž

niau prishnenamoe aplinkybės, kuriose sprogo antrasis pasauli
nis karas; ir randama panašumo tarp šių ir anų dienų. ~ ~

Vakar to karo pradžiai sukako 15 metų. Rugsėjo 1 rytą 
Hitleris per radi ją pasiskelbė “užsivilkęs vėl pilką kario unifor-

452 kvadr. myfias ir turi dau
giau kaip tris mitionus gyven
tojų.’ ' ,

Kitados čia žydėjo senoji 
maya civilizacija. Ispanai Šią 
sritį užkariavo 1524 m. ir val
de 300 metų. Ypač jų kultūros 
įtaką liudija gausios, stilingos, 
masyvios bažnyčios.
Guatemala yra labai kalnuo

tas kraštas, daugelis viršūnių 
yra ugniakalniai, kurių tarpe 
yra ir Tajumulco, toris 13,- 
814 pėdų augščio, stambiau
sias visoj Centro Amerikoj.

Labiausiai apgyventa dalis y- 
ra paliai Pacifiką, kur derlin
giausia žeme. Klimatas karš
ias ,bet pačioje sostinėje —vė
su ,nes mieštas yra apie pen
ketą tūkstančių pėdų augščžau 
jūros paviršiaus. Tarp gegu
žės ir spalio mėnesių tęsiasi 
liūčių laikotarpis. *

Indėnų ir metisų šafis*
Guatemaloje — ispanų kal

ba, bet vartojama ir indėnų, 
kurios čia yra 18 tarmių. In
dėnai ii maišytieji — daugiau

•— Sakykite, profesoriau, 
kaip susiorganizavo ta prieš- 
komimistinė revoliucija ir kaip 
pavyko dabartiniam preziden
tai CastiUo Aimas?

•— Tas sukilimas' prieš ko
munistuojančią yyriaušybę, — 
pasakojo profesorius, — buvo 
pribrendęs. Sukilimo pradinin
kui pulk. Castillo Armas pade- kęs čia. Generolo Ubico tirani- 
jo du pulkininkai broliai Min- jos Guatemaloje visi nemėgo,

— Ne. Vyriausybė dabar 
tvirtai laikosi. Beveik visi yra 
su prezidentu Armas. Žmonės 
yra gerai informuoti apie ano 
komunistinio režimo slaptus 
darbus. Be to kiekvienas 
guatemalietis pasiryžęs gyvy
bę atiduoti už laisvę, ir prez 
Armas šiandien yra laisvės 
simbolis. Jo revoliucijos metu 
padėjo visi žmonės.

ir laukiam pagalbos iš ameri
kiečių.

Arbenz buvo pradėjęs taria
mą žemės reformą, bet dalino 
ją tik dirbti, o paskiau turėjo 
perimti valstybė ir toliau bū
tų kurta komupistmė sistema. 
Armas žemę paskirstys nuo
savybėn. Tas dalykas ruošia
mas ir bus įvykdytas sekančių 
metų pradžioje. Prezidentas 
daug studijuoja ir ruošiasi 
biednuomenei padėti. Jo žmo
na šioj srity jam gera talkinin
kė, daug pasidarbavusi vaikų 
globos srityje.

— Koks guatamaliečię 
nusistatymas religijos atžvil
giu?
. — Aš pats nesu katalikas. 

Aš esu socialinis bet galiu sakyti, kad apie 90% 
žmonių čia katalikų. Katalikai 
šio krašto pagrindinė jėga. U- 
niversitete 95% katalikų. Ma
no žmona, duktė ir sūnus — 
katalikai. Kartu ‘ meldžiamės

— Ar dabartinė vyriausybė 
planuoja kokias reformas?

— Armas yra suinteresuo
tas neturtėliais, visu p:rma— 
bedarbiais.
teisėjas; į kapitalą ir darbą 
žiūrime kaip į dvi ranki, kad 
jos abi būtų sveikos, koordi
nuotos. Tikimės, ateis ameri
kiečių kapitalas, ras čia gerą 
klimatą, padės mums ūkiškai 
pakilti. Mes esame varginga 
tauta, bet su troškimu dirbti,

te kai kandidatavo Arevalo' 
žmonės manė, kad jis, m!;*, 
tas, filjso^as,.vtixg4utoviiv; \. ■ 
tarėjas, bus geras. J s ir ta p 
išrinktas. Vėliau jis, padeda 
mas Arb^’o *r kitu -M- ■ 
K iTiUių ’ ' .-,-Ą

Frandsco Javter Arena, u , 
jis buvo stiprus antifromnnis- 
tas. Klastotų rinkimų pagalba 
Arbenz 1951 m. buvo išrinktar 
preridentu,o jis susodino rau 
donuosius į valdžią, ėmė leist' 

kcąnun’z^’’ atsMuod^nč?-?- *■ 
statymus; kitų partijų neu'dn- 
rė, bet. ėmė persekioti jų vtik’- 
mą. ištrėmė jų vadus, o Ar- 
maso sukilimo pradžioje 
gybę antikomunistų išžudė ka
lėjimuose.

F..r, . B . 4 Tačiau šiuo metu Guatema-
13 mums daugiausiai įdomi tuo, 

Guatemala ya tuojau j pe- įsistiprinusi ko-
munistinė vyirausybė ir ją nu
vertė pulk. Armas.

Besidomėdamas tais įvykiais 
turėjau pasikalbėjimą su Gua- 
temalos universiteto sociologi
jos profesoriumi Luis Gonda- 
lez Batres. Jis taipgi yra ir 
darbo teismo tesėjas, taigi pa
dėtį gerai pažįsta.

Kai Antaninas priėjo arčiau, Nusišluosčiusi ašaras ir kflk 
-jis norėdamas apraminti, $ staiga apsiraminusi ji tarė:

— Dabar aš noriu tave pa
bučiuoti, kad neabejotum, įpg 

Aš negaliu,-kukčiojo ii, karstai myHu 21^ taurei* 
ue8auu’ J f bučiuoja tik tą, kurį mytt te

Krašte daug miškų, net su dvitių išsiskubino f sukilėlių 
kedrais, mahogony. M viso būrius. Guatemaloje esame gy- 
ndtirai užima apie 18 milionų. vastį pasiryžę atiduoti už lais- 
akrų. t vę ir už prieškomuriistinius

principus. Guatemaloje yra 
314 mitiono gyventojų ir apie 
3 mitionus iš jų yra aiškūs 
prieškomunistai. Armas buvo 
karo mokyklos viršininkas. 
Daug apie jį nežinau, tik ži
nau, kad yra geras karys ir 
garbingas žmogus. Jis jau kar
tą buvo kalėjime dėl sukilimo 
prieš raudonąjį prezidentą A- 
revaro. Tada buvo išduotas, 
nuteistas sušaudyti. Berau
dant suspėjo parkristi ir išliko 
gyvas, bet sužeistas. Pagijęs 
kalėjimo ligoninėje išsikasė 
tunelį ir pabėgo.

— Kaip įvyko, kad pirma 
Guatemaloje buvo įsistiprinę 
komuntetai?

— Manau, kad daugiausiai 
č:a nulėmė prezidentas Juan 
Jose Arevalo Bermejo, kilęs 
iš vargšų šėmos, profesoria
vęs Argentinoje, vėliau atvy-

J Pijui IX esant popiežium, niam — Romos popiežiam.
\ Italijos valdovai užgrobė že- Bažnytinė Valstybė išsilaikė

/' 'mes, kurios Apaštalų Sostui ligi 1870 m. Tais metais italų
priklausė apie 1200 metų, karalius jėga užėmė visas že-
Frankų karalius Pipinas, 754 mes/ palikęs popiežiui tik Va-

J S m. nugalėjęs longabardų kara- tikaną, Laterano baziliką Ro-
lių, atėmė iš jo vidurinės Ita- moję ir už miesto Castel Gan-

| H lijos sritis ir perkido popiežiui dolfo pilį. Popiežiai praktiškai
/ Steponui m. Vėliau dar buvo pasidarė Italijos piliečiai. Dėl
J x prijungta Ravenos sritis. Taip to popiežius Pijus IX eksko-

\ J < ■ - susidarė Bažnytinė valstybė, munikavo karalių, visus jo į-
J istorikų vadinama “patrimo- pėdinius ir valdininkus.

; f I nium Sancti Petri” (šv. Petro Tokia nenormali padėtis
} ■ paveldėj’mas). Pats Pipinas truko ligi 1905. Tais metais

J ~ B pasiuntė į Romą abatą Fulra- ekskomunika buvo nuimta,
IeJmBBBBBBHHHHHBBBI^BMI^HHB dą, kuris 20 miestų raktus pa- bet padėtis neatslūgo. Popie-

gen. imtKĖ B. LAWTOK I»i fm kariy kuopa (Semi dėjo po šv. Petro statulos ko- žius buvo užsidaręs Vatikane
į Sierra kalnus Iškasti (fiddi kark* jto wėuruy» 9 luetua Miafiuoatfc, N. IBSa sovietai jomis. Tai reiškė, kad tos sri- ir niekur nesirodydavo. Pople-

tarpridiai ir išvesti visai pado- “*** i " - tys priklauso šv. Petro įpėdi- (Nukelta į 5 pat)

fr Praneūztya laikėsi Maskvai nuolaidų politikos. Ji spaudė 
Lenkiją, kad sutiktų duoti Sovietam laisvą kelią. Bet Lenkija 
priklausė prie tų pirmųjų, kurie išdrįso reikalavimų nepriimti. 
Maršalas Itydz - Snagty prancūzam atsakė: “Su vokiečiais mes 
itefcaajamb parasti laisvę; su rusais mes prarasime savo tie- šia darbininkai. Baltųjų tėra a- 
lą.* " pie 5% ir iš jų daugiausia su-

, % sidard valdančiųjų klasė.
Tiesiog nustebina, kad visa karo pradžia ėjo ne taip, kaip Dauguma gyventojų, apie 

jo rongėjai tikėjosi. Ififleris tikėjo, kad Vakarai nesikiš į jo karą 90%, užsiima žemdirbyste. A- 
-Lenfcijs- Dar ru^šūSo 22 jis aiškino generolam, kad Angli- pie penktadalį dirbamos že- 

jsC.tieteri nei vadų nei ginklų ir kad teitai pakartosią tai, ką jie mes užima kavos plantarijos. 
padarė Miunchene — priimsią įvykdytą faktą. Jis netikėjo net, JAV superka arti 90% viso 
kad Lenkija kariautų. Už tat drąsiai rugpjūčio 29 davė Lenkijai eksporto ir parūpina arti 70% 
tittinmhimą, kad atsiųstų įgaliotinį į Berlyną susitartu Bet iš- visų įvežamų prekių. Guatema- 
Čįįo kitaip. Lenkija nieko neatsakė. O kada rugsėjo 3 Anglija los ūkiniai ryšiai taip artimi 
davė Berlynui idtimatumą, Hitleris nustebintas kreipėsi j Rib- su JAV, kad net jų piniginis 
bendriją: “Ką dabar darysim?” vienetas — guetzal — yra ly-

Bet nebuvo galima jau sustoti. Įvykiai riedėjo toliaiu Tik gus doleriui ir visur gali mo- 
risai ne taift kaip buvo numatę ir suplanavę Hitleris arba Vaka- keti kuo nori: guetzalais ar 
irų vadai. Hitlerio šauksmas, kad jis viską iš anksto esąs įkalku- doleriais.
fiavęš ir viskas tina pagal pianą, buvo tik savęs apgaudinėjimas. Turima jau neblogų kelių.

buvo kita ranka, nematomu tani vedė įvyktus, parodyda- Buvau automobiliu išvažiavęs

- atsinešė indą vandens, gerai
. žaizdą išpiovė ir apdėjo vaisto- — Prisimeni, dėl manęs tu

fnlfinita Paskui apvyniojo dro- .netekai savo apsiausto. Ten 
nesiklausdama laiku ir ko. tu nori? Pagalvok, biniais raikštiais, kurių buvo buvo pinigai už parduotus a- 

taip pat atsinešusi. Antaninas pelsinus. Aš apie tai galvojau 
čia eidama. Aš negaliu jų grą
žinti, nes neturiu. Jie plikiau? 
so mano rootinaL. Klausyk, 
imk štai šitą skiateinį kryželį, 
kurį patiko anas dailininkas, 
padėjęs ant mano stalo. Jis ta
da buvo paskutinį kartą. Aš 
neturiu jokio noro laikyti 
dėžutėje. Imk! Mano motina 
sako, kad už jį galbna gauti 
dvejetas piastrų Ko dar truks, 
užverpsta naktimis ir grąžto- riedėjo per jos paraudusius 
siu. skruostus.

— Ne, ne! — pasipūri Auta- — Kas tau? *Di verid? — 
ninas. — B tavęs man niekas klausinėjo susirūpinęs Antani- 
nepriklauso.

Jis švelniai atstūmė mergai-

_ Kokią savaitę tu tikrai mo migti. štaLčia ir tavo ska- —Metiti tada į jūrą^. 
mgalėsi irklų paimti į rankas, relė! — Ir to negaliu daryti
— kabėjo ji susirūpinus. Antaninai padavė ją mer- tau prftlauso. Tai ntea jokia apsisuko ir puolė jam ant kak-

— Aš manau kitąryt plauk- gaitti, kuri stovėjo nekatileda- dovana. Tai tavo teisė atsOy-
ti. Yra reikalų. Bet ką tu no- ma ir su savimi kovodama. Ji ginti nuostolius.
ri daryti? turėjo dar kažką pasakyti, kas — Eaurtie, — įtikinėjo ją prisiglaudusi prie AntaninO,— .
Netardama ng didžio Laurelė i3* buvo taip sunku. Pagaliau Antaninas, — tu pati sekti ir negabu ištverti, kai tu su ma- 11017 turetl 8870 vy1,11*

ji tarė: aš dabar tam tikiu, kad netu- nūn gražiai Safti. Mano širdis . Antaniną triskart pabuSa-
riu jokių teisių nd į tave nei sprogtų, jei aš taip iš čia išd- . vuti, Laurtiė atsitraukė nuo jo 
į tai, kas tau priklauso. Ne- fiau. Mušk mane, užplak, jei visa švytėdama tarė: 
kalbtic apie jokius nuostolius, nori, ar vesk, jti myli, ir daryk 
nė nežiūrėk į mane, jti kada- ką nori — tik neatstumk ma- 
ir sutikti. Aš tavęs labai pra
šau. Kitaip aš imsiu galvoti, 
kad tu man neatitifi ir prime
ni mano kaltę. ^Labanakt, Lau- 
rtie! & naktis teste'paskutinė.
lAidti ętaiigtaiT

Antaninas paėmė jos pinti
nėlę ir sudėjo į ją skartię ir 
kryželį, Užvedęs dangtelį pa
žvelgė dar į Laurelę ir krūpte
lėjo. Didelės ir sunkios ašaros

Laurtiė įėjo į vidų Nusigau- jti kas tave pamatytų ar čia 
busi nuo galvos skarą, padėjo užkluptų. Tu juk gerai žinai, fcen# vaikas. Sė
ją ant stalo drauge su nedide- kokie $e plepūs... praėjęs jo aptiblau-
te pintintie, te gjfiai atsiduso. — Gafi sau taukšti ką nori, s&nag., ji$ buvo budrus kaip

— Atėjai atsiimti skarelės, — kietai atsake Laurtiė. — dūmą
— pratarė į ją aptiteausęs An- Man nei vienas iš jų nerūpu __ ^s gve].
taninas. — Galėjai tokiu laiku’ Aš noriu apžiūrėti žaizdą .ir atsiprašydamas. — Jei
netiskdbtati te nevargti: aš iš- aptvarstyti ją žolelėmis. Su ta pad^ man ką
skalbiau te įpraSau Giussepe viena kairiąja ranka tu neį- užmiršk visa, kas buvo, 
tau mmešti- Nttūtų dingusi. stengsi to padaryti. negnau, kaip tai attiti-

— — j* nerūpi, — — Aš sakau, kad tai nerti-. fco Tu privalai mane iš galvos
greitai atsakė Laurtiė. —Bu- kalinga, — tebesispyrė Anta- išmesti, nes prisiminimas tave 
vau kalne ir pertekau žolių, ninas. kankintų. Atleisk man te už
jos labai tinka žaizdai atvesm- _ Leisk apžiūrėti, tada pa- miršk!
ti. Sustabdo kraują.... tikėsią

Laurtiė pravėrė pintinėlę ir ’ 
išėmė vaistažoles.

— Galėjai ir dH to nevargti,
— tarė Antaninas kiek minkš
tesniu balsu. — Žaizda gerėja, 
žvmiai gerėja. Pagaliau, ašSfrįSegty. - reikėjo. Tu gy.

Mftn taip įtikėjo... — Truputį patino, — misi- nei, o mane pamokti, kad bū-
Lsurelė pažvelgė į Antanl- šypsojo Antaninas. — Bet vte- aau žmogus. Pastelgei teuto

ną, bet nieko nesakė, o jisai niekai, rytoj bus svei- gai, Laurtiė, visai r "TT"
teidamas jos paklausė: Aš tau už tai esu labai dikte- Kot* A* to^kiyŽtilo ne- galvą į dmų staktą, ji vte <tyti nepažvelgus į tave, kai tu

Sakyk, kO tu ateini tokiu ’ Laurtiė papurtė galvą. gas. O dabar eiki gteteu na- noriu pas save laftytį- kuUUjo. pmtak pro šaQ, Antaninai^

Aš atleidžiu, aš atleidžiu,
Laurtiė prievarta nugriebė _ kalbėjo Laurtiė tartum pati 

Antanino ranką, kurią jis lai- — Bet aš irgi neturėjau 
kė už savo nugaros. Nuvyniojo tavęs siutinti savo šiurteštu- -
sudBūvusiuB raikščius ir klyk- __ pikčiurna^. O dabar ranką su kryžeBu, taffį įi
telėjo: • toji teteda* buvo išsiėmusi iš sijonėlio kl-

— Labanak, mano mielam! 
Eik miegoti! Manęs nelydėk, 
nes aš daugiau nieko nebijau, 
išskyrus tavęs vieno.^.

Mergaitė vikriai pravėrė dp- 
ris ir practingo nakties šešė
liuose. Antaninas ilgai dar žiū
rėjo į jos pusę, beLmatė tiktai 
jūrą, kurios paviršiumi buvo 
pribarstyta tūkstančiai žvaigž-

Laurtie?~ Bet jti mane tik ^Kų.
nori s » Kita rytį sorrento lueDonas

grižo « klausyki vta. „u- 
T”**', Svitęs ir sau kadHdamas:



ŠILUVOS MARUOS IR TAUTOS ŠVENTE MARIANAPOLY

Nuo 1949 Federacijos velki
nas atgaivintas Amerikoje, ir 
1952 korespondenciniu būdu

Ateitį regim tėvynes laimingą;
Šviečia mums Kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsūs į kovą garbingą, 
Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos.

padeda susiorientuoti šių dienu 
žmogui naujoje dvasinėje pa
dėtyje.

Gyvenimas jam buvo dos
nus, sukrovė turtų ir didelį pa
sisekimą, bet jis nesurambejo, 
neįlindo j aukso futlarą. Jis pa
siliko' gyvas žmogus ir gydy
tojas. Keliavo ten, kūr žmonės 
šaukėsi pagalbos. Jis vyko į 
maro apsiaustus miestus ir ten 
lyg herojus stojo į kovą su 
mirtimi. Jis buvo protestan-

Munthe buvo nuoširdus

Prasidėjo tremties laikotar
pis. Tik dalis ąteitininkų čia 
atsirado ir atgaivino organi
zaciją. Bet tremties sąlygos ki
tos ir jos diktavo naujų vadų 
pasirinkimą. Iškilo vadų nau
jas trejetas: Adolfas Damušis, 
Antanas Maceina, Simas Sužie
dėlis. Naujas trejetas savo vei
kimo kryptimi ar palinkimais

akis ne tik ateitininkam, bet 
visai tautai naujos tautinės mi
sijos idealą. Galima buvo jį 
priimti, galima nepriimti, bet 
jisvertė galvoti ir jau tuo pa
čiu didino tautos dvasini ly-

rinko vadu tokį žmogų, kuris 
kaip tik yra vienas tų specia
liųjų moderniųjų mokslų atsto
vas. Tačiau jis parodė savu pa
vyzdžiu, kaip.
specialybės darbą rakis su
jungti su plačiu paHimtffinri 
niu nusimanymu ir pi aktiniu 

visuomeniniu veikimu.

fisjnnlrsto jaunimas aplinku
moj mate naują dvasią — toli 
nuo visuomeninio gyvenimo 
reikalų, nuo bet kurio tekėji
mo idealais ir nertis tik j sa
vo specialybę, profesiją, virsti 
tos profesijos mechanizmo 
sraigteliu, nieku kitu nesido
minčiu. Ar nereikšminga, kad

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina.
Amžiais suvargusios jas ncupiefe — 
Ateičiai dvasios gafifiuus gamina, 
Vesdama*; juos stebuklingais keliais.

do Dovydaičio tradicijas. Net
gi pačioj? Lietuvoje jis išėjo 
Dovydaičio mokyklą — už atei
tininkų veikimą atsėdėdamas 
koncentracijos lageryje.

Damušiui išemigravus į A- 
meriką, Europoje yyr. vado pa
reigas ėjo Antanas'Maceina, 
tarybos pirmininkas. Savo as
meniu jis pratęsia Šalkauskio 
intelektualines filosofines gi
lumas. Bet jame yra ir naujas 
jam būdingas bruožas — šalia 
eurcpiškai rafinuoto intelekto 
subtilus pietinis jausmas. Dėl 
to jo raštai tokie sugestyvūs 
ir pagauna pirmoje eilėj jauni
mą ,kuris mėgsta, kad jam

siog auginimą,
kaip tai išreiškia jo sparnuo

tas ir prigijęs masėse žodis: 
pasukti Lietuvos kultūros laik
rodį šimtą metų pirmyn.

Savo uždavinio Pakštas ne-

— Taip.
—z O Iš kur tamsta žinai,
— Skai&au Axel Munthės 

“San Michele Jcnygą”.
—Nujaučiau, kad šis žodis 

bus magiškas. Jis palies visus.
— Axel Munthe! — atsikvė

pė dailininkas ir nusigręžė į 
langą, tartum matytų iškilusią 
Anacapri uolą ir tą keistąjį 
pasaulio vyrą. Žiūrėjau pro 
langą -ir aš, sekdamas dailinin
ko žvilgsnį, bet mano akys 
mate ne vilą, bet vokišką pi-

7 VAL SV. MIŠIOS IR ĮSTATYMAS ŠVČ. SAKRAMENTO. 
H VAL. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS IR PAMOKSLAS

Šv. Mišias cetebruoja T. STANISLOVAS SAPLYS, MIC.
Pamoksią sako PREL. C. A.. VASYS. '
Šv. Mišias giedos Woroesterio šv. Kazimiero parapijos 
Choras, vadovaujamas IPOLITO NAURAGIO, Lietuvos 
Operos solisto. į.

jis esąs nelegalus karališkos 
šeimos vaikas. Tą patį tvirtino 
ir dailininkas Mackeyičius iš 
anų Kapri nuotaikų. Ar tik ne 
jo brolis sėdėjo Švedijos soste, 

net negalėjo pareikšti 
jokių pretenzijų į sostą.

Pranas Dovydaitis buvo pir
masis ateitininkų organizato
rius, pirmininkas ir vadas, 
paskui garbės pirmininkas. Ne 
tik kilimo, bet ir savo dvasios 
atžvilgiu jis buvo kaimo žmo- 
žus.

Turėjo iki aukščiausio laip
snio išplėtotas gražiausias kai
mo žmogaus žymes: sveiką 
protą ir praktinį veiklumą.

Sveikas protas jį apsaugojo 
nuo tos grėsmės, kuriai dauge
lis ano meto iš kaimo kilusių 
moksleivių neatsispyrė —pri
imti madingas priešreligines ir 
nihilistines mintis. Mokslas, y- 
pačiai gamtos mokslai, sustip
rino ir pagrindė Dovydaičio re
liginę pasaulėžiūrą ir kitiem 

parodė, kad mokslas ir religi
ja ne tik vienas kitam neprieš
tarauja, bet vienas kitą parė

jįs rezistencijos ir sukilimo 
organizatorius — ne dabar, 
bet tuo metu, kai reikėjo tą 
rezistento vardą apmokėti ka
lėjimu, kuris tik per plauką 
paliko jį gyvųjų eilėse. Jis gy
vas pavyzdys jaunimui.

Sveiko proto linija, prakti
niu veiklumu, asmeniniu pasi
aukojimu ir ryžtu Damušis 
praplėtė ir papildė pirmojo va- r

Kur organizacijos vadai yra 
renkanti, per juos atsispindi 
organizacijos valia, tiekimai 
ir polinkiai, kaip augalas atsis
pindi jo Žiede.

Ateitininkų organizacijoje, 
vyriausias vadas renkamas 
kas penkeri metai. Tiek laiko 
užtenka, kad vienas žmogus

no. Jis linksmai sukliuksėjo ir 
gal priminė <jb»iHnihkin anas 
plepias Kapri valandas, kai 
vakaras stfcviesdavo'draugus 
prie kavinių stalų. Dailininkas 
Šypsojosi. Tada jo paklausiau:

— Jūs žinote Anacapri?

- — Ką? Tą didžią uolą? — 
sujudo senukas. .___

suspėtų ,atiduoti organizacijai, 
ką jis turi geriausio. Paskui 
ateina kitas su nauja energi
ja ir naujom idėjom. Organi
zacija' pražysta kiekvieną kar
tą skirtingu žiedu, deramu - nanti, hipnotizuojanti. Ir po tre- 
skirtingiem pakitusio laiko jų savo darbo metų 1930 šal- 
reikalavimam. kauskis vietoj savęs pasiūlė'

ateitininkų konferencijai Kazį 
Pakštą.

Pakštas vėl liaudies vaikas, 
su proletariato atspalviu, su 
aukštaitiška vaizduote, su 
jausmo perteklium, gaivališku
mu, kokį yra pavaizdavęs 
Vaižgantas. Aukštaitinį laku
mą praplėtė vakarų Europos, o 
ypačiai Amerikos studijos 
konkrečiu galvojimu, dideliais 
užsimojimais.

Tokis Pakštas atėjo į ateiti
ninkų gyvenimą ir užkrėtė 
juos dinamikos pasiūgimu, 
veržimusi pagreitinti tautinės 
kultūros ne augimą, bet tie-

Procesijai vadovauja J. E VYSKUPAS BERNARDAS 
FLANAGĄN, vyriausias vietos ganytojas.
Gyvasis rožančius, kurį sudaro Sodalietės ir Lietuvos Vyčių 
kuopų pirmininkai.
Marijos statulos vainikavimas.
Pamokslas, sakys PREL. JONAS BALKONAS.
Marijos litanija. Pasiaukojimas Nekalčiausiai Marijos
Širdžiai. Marijos metų malda Pijaus XH Malda j Šiluvos
Mariją laisvei išmelsti.
Palaiminimas ir pabaiga

V AL. VAKARE PROCESIJA SU RVAKRMIS | LIURDA

Šalkauskis jautė, kad nega
na organizacijai kelius nutiesti. 
Rėkia, kad organizacija ir‘ jos 
nariai imtų tais keliais žygiuo
ti. Tam buvo reikalinga kitokia 
vado dvasia — dinamiška, pa
gaunanti emocijas, suaudri-

— Pažinau jį, — kalbėjo 
dailininkas, ir kas jo nepažino 
Kapri saloje, kurioje jis seniai 
gyveno. Kur kadaise stovėjo 
Tiberijaus vila; ten Axel Mun
the sudėjo savo jaunystės ne
rimą ir pastatė savo svajonę— 
vienišą vilą.

Prieš I pasaulinį karą ps 
buvo garsiausias Europos gy
dytojas,

Švedas, bet nuolat keliavęs, 
pasidaręs Anglijos piliečiu, per 
karą gyvenęs Kapri saloje.

DaflL Jonas Mackevičius su

sipažino sn juo per savo vai-

manti moksleivius, studentus, sendraugius, gyvuoja jau 45 
metai. Per tą laką jos žmonės sudėjo daug aukų lemia
mose kovose dėl tautos gyvybės ir davė daug talentų tau
tinės kultūros kūrybai. Organizacijos didžiausias nuopel
nas, kad ji auklėjo ir tebeauklėja kartas žmonių, kuriem 
šviestų tautiniai ir religiniai idealai ir kurie būtų pasiryžę 
be kompromisų į juos veržtis ir dėl jų kovoti.

jaunimo, paskui tarp darbi
ninkų. Dovydaitis ir virto atei
tininkų, darbininkų organiza
torium, daugelio laikraščių bei 
žurnalų redaktorium. Veržėsi

Jis tiesiog neapkentė vokiečių 
dėl jų mitttarizmo.

Jo nuotaikos prieš vokiečius 
buvo tiek ryškios, kad nuolat 
skundžiasi, jog Kapri saloje 
per daug * germanų, kurie 
drumsčia ramų gyvenimą. Ki
toje vietoje jis rašė, kad pran
cūzai nors ir laimėjo karą, bet 
vokiški švininiai kareiviai — 
vaikų žaislai — užplūdo Pary-

vo beįsigalįs buržuazinis mies
čioniškumas. Apie idealus dar 
kalbama, bet žodžiai ima tolti 
nuo darbų. Tada Šalkauskis, 
Būčys ir kiti jau su rūpesčiu 
ėmė kalbėti apie gyvosios dva
sios reikalą. Tas pats pavojus 
gresia emigracijoje kaip tik 
šiuo metu pagerėjusiose mate
rialinėse sąlygose. Sužiedėlio, 
rytiečio, vilniečio, 
šūkių, pasinešusio į tylią žmo- juos paglostytų 

gaus dvasios kultūrą,—to nau-

1927 Palangoje nauju vadu 
išrinktas buvo Stasys Šalkau
skis, palikuonis senosios lietu
vių aristokratijos, kuri prieš 
jšnykdama panoro pražysti 
paskutiniais žiedais, j kuriuos 
būtų sutelkta visa, ką tas luo
mas buvo turėjęs gražiausio. 
Kaip Šatrijos Ragana iki aukš
čiausio laipsnio reprezentavo 
savimi tauriuosius jausmus, 
kurie buvo išugdyti kelių kar
tų aristokratijos krikščioniško
je kultūroje, taip 
Šalkauskis buvo pats gražiau
sias atstovas senojoj šviesuo
menėj sus&lojaūų inteiekti»-

lmiQ, protiniu
Dambrausko įtrauktas i at- 

eitininkijos gyveiimą, Šalkau
skis ateitininkų organizaciją 
praturtino jos ideologijos su- 
darymu, organizacine struktū- pratęsia ir papildo anuos tris 
ra, pakėlė jos narių ideologinį nepriklausomos Lietuvai atef- 
iArilavinimą į intelektuafines tininkų vadus.
aukštumu. Jis pastatė prieš 1945 buvo išrinktas Adolfai

Mokėsi ir augo užsienyje, 
žmogus, jis a{M?odė dailininkui vedė anglę, bet su ja niekada 

Kai sudedi tuos Xadus i a^eikintonas pris- gyveno. Jivtena sėdėjo lon-
bendrą galerija, jauti optimiz- kj™ graziausų rtm done, o buvojo Kuopoje. J

& J amžiaus galą paliko Kapn sa
lą ir grįžo į Švediją. Jis buvo 
priimtas i dvarą kaip kara
liaus svečias. Ten ir mirė, pa
likdamas didį garsą h* puikiai 
parašytas knygas.

Oras daugiau)

— Mergaitė serga?

Dailininkas trūkčiojo pe
čiais: iš kur jis žino,' iš kur? 
Taip jis pasielgė ne tik su juo, 
bet ir su da*ugel kitų. Todėl 
jis ir buvo Axęl Mūnthe, gar
siausias ir keisčiausias pasau
lio gydytojas.'

ten ir tada, kur nebuvo kas 
dirba, nebijodamas kalėjimo, 
nebijodamas tarnybos netekti, 
nors tas kalėjimas, kuris jam 
teko, buvo lietuviškas kalėji
mas, nors valdž'a, kuri jį išme 

• tė iš universiteto, buvo taip pat 
lietuviška “tautininkiška.” 

Sakoma, Dovydaitis . buvo 
R vaikščiojanti enciklopedija, at- 

tininkų tėvas, o tačiau orga
nizacija pakeitė jį kitu, kada 
pribrendo organizacijoje nauji 
siekimai ir reikalai. Dovydai
tis tada pasitraukė į darbinin
kų eiles su veikimu, ir jie iš- ’ metais. bendrą galeriją, jauti optimiz-
šrinto Dovydaitį Krikščionių .... * mo ir pasitikėjimo ateitimi, Tuomet šis daktaras gyveno
Darbininkų Sąjungos pirminin- gavo atlikti ligi galo 1938 kalbėtų ne tik į protą, bet ir buvo išrinktas Simas Strtiedė- nes organizacija susiranda tin- daugiau užsidaręs, vienišas,
kii, kol 1941 jis virto kariūnių nujausdamas okupacijos grės- į širdį, vaizduotę. fis. kalniausius žmones, kurie ga- bet retkarčiais išeidavo į drau-
— buvo deportuotas... n^’ išvyko iš Lietuvos į Ame- Kaip Šalkauskis davė ateiti- Laikai, kuriais tenka vado- ’ Jėtų,pravesti pro ją momentui gijas. Ir vėl jis susitiko su dai-

riką. Jo vietoj atsistojo Juo- ninkain ideologiją ir tautai vauti Sužiedėliui, turi parale- gresiančius pavojus ir atskleis- lininku Mackevičium. Ir čia
zas Unnanas, tarybos pirmi- tautines misijos idealą, taip lę su paskutiniais bepriklauso- ti jai naujus tam momentui dailininkas netyčia pagyrė vo-
ninkas, kuris eina vado parei- Macdna savo gitiais veikalais mos Lietuvos metais. Tada bu- veikimo horizontus. kiečius už jų tvarką, darbštu-
gas esant vyr. vadui sukfiudy- 
tam. Jam teko toji nelaimė, 
kada okupantas uždarė ir atei
tininkų organizaciją, ugdytą 
tų trijų vadų, kurių vienas ją 
sukūrė ir išvedė į gyvenimą, 
antrasis nutiesė jai kelius, tre
čias davė tuo kebu.jai impul
so. •

mia.
Praktinis kaimiečio veiklu

mas neleido Dovydaičiui ten
kintis knygom ir vien savo 
proto gilinimu: reikalavo pasi
dalinti su kitais, veikti tarp

. Kartą susirgo dailininko 
dukrelė. Reikėjo kviestis gydy
toją. Tada pats dailinįnkas nu
ėjo tięsiai pas Murithę. Pas
kambino prie sodelio vartų. 
Tuo metu Munthe buvo vilos 
bokšte, siankiojo kaip juodas 

šešėlis. Tljoj^jis sujudo ir nu
sileido, atėjo prie vartų su 
daktaro krepšiu.

—Aš žinojau, kad tu atei
si? — tarė jis dailininkui.'

— Iš kur? i-’ -

Jis nieko neatsakė, tik pa
klausė, uždarydamas vartus:

Šie atbėgdavo prie jo vilos 
sodų ir pro geležinę tvorą 
džiaugdavosi daktaro šunim. 
Axel Munthes šunys buvo be
veik tokie pat garsūs kaip ir 
jo šeimininkas, išmintingi ir 
taikūs. Jie sukišdavo savo snu- tas, bet per šv. Antaną proce- 

vengiančio kius prie tvoros, kad vaikai sijoje pirmas eidavo po vysku
po su žvake rankoje. Jis šlovi-

Kartą su vaikais atėjo ir no šv. Pranuku ir pats gyve- 
jo vado veikla šiose metu pasitaikė dar- 00 35 sv^ntasls’ ~ vie'
sąlygose savotiškai papildo ry- kinkas. Užkalbintas jis įsi- naty^e, gamtoje mylėdamas 
tiečio Pakšto dinamizmą — tik vedė dailininką į vilos kiemą Pau^tis w gyvulėlii® 
kita kryptimi. parodyti rožių. Axel Munthe Bes^^lami nuklydome }

buvo surinkęs visą kolekciją 510 
____~ \ , TU, ją. Jo tikroji tėvyne buvo Eu- 

ckspansija b«vo nukreipta į gražių retų -rožių. ropa, nes jis keliavo skersai ir

išorę ir kultūros kuriiną, tiek į. vos jje pasiekė vilos^sie- išilgai, o į Švediją tik retkar- 
Sužiedėlis grąžina ateitininką nas, kaip pasirodė aukštas liek- čiais užsukdavo. Kažkas jį lyg 
j save, į žmogų, kad ps savyje vyras su akiniais. Tai bu- atstūmė nuo gimtojo krašto, 
suderintą žmogiškąsias galias, vo Axel Munthe. Jis tuomet Su juo kursavo gandai, kad 
sustiprintų savyje gyvąją dva- sirgo nemiga, naktim rašė kny- 

gas ir skundės akim. Silpnėjo
Tai pati pirmoji sąlyga bet ir jo akių šviesa. Ir jis nujau- 

kuriam veikimui ir d'namiz- tė, kas jo laukia, ir savo kny- 
miri. Ji ypačiai aktuali tada, gos paskutiniuose puslapiuose 
kai ateitininkai yra įmesti į guodžiasi šv. Pranciškui, kad o jis 
blaškančias ir tirpinančias e- ateis tamsa, sesuo tamsa., 
migracijos aplinkybes.

K
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BALTIMORES ŽINIOS

Real Estate
LIETUVIAM TEKO ŠOKTI MALONI

tautai.

Nainy gamybos frankfartai, dešreles

JONE ŽUKAUSKAITE

BRADINY beauk N. J

svūtttMK proievni mažių <Kuret| 
ir «imrinwmq Labiausiai jam 
krito širdin jų pnt f iškurnąs

514 S. Loomis 
Phone MOnroe 6-7034

S. Raila iš Shenandoah ir kun.
J. Gaudinskas iš Easton.

Šv. Kazimiero seserys taria 
nuoširdų ačiū visiems, kurie

šv. Kazimiero 
įelphijoj vika-

Čiu r Ii o n i s 
skambės Detroite

— Tai tu, tipe, gėdykis! — 
užriko ponas Toks. — Taip ir 
maniau, kad geras žmogus iš 
užpakalio nerėkaus j nepažįs
tamą “kaip tau, kaip tau?”

Ponas toks išėjo į gatvę ir 
juokėsi galvodamas: .

— Apsirikau .bet tiek gera, 
kad klaida man nieko nekai-

Pamėgink mūsų namų gamybos lenkiška dešra. kepenine, 
frankfurtus ir rūkytus gaminius. >

3f»3 PARK PLACE AVĖ.
THrf. PRmpect 4—9652

VASARNAMĮ PRIE ATVIROS 
JUROS

noviškų vežimų, kurie čia ypač 
mėgiami, kaip senovės gyveni
mo išraiška, kai žmonės iš ry
tų keliavo. į vakarus ieškoti 
aukso, nuotykių ir geresnio gy
venimo. Vaidintojų buvo apie 
1500 ir visi, išskyrus kelis pro
fesionalus, paprasti eiliniai 
miesto gyventojai ir darbinin
kai. Vaidinimas buvo kartoja-

Valgiai ir gėrimai
Savo krašto labiausiai įpras

tus valgius bei- gėrimus sten- POREBSKIS NAMU GAMYBOS DEŠROS 
FRontkf S-3811

ntina Juozapo Mari- 
istorijoje. Tą dieną 

rinkę į ketvirtąjį sai-

KaKdojfaiMB
šv. Alfonso parapijoj prasi

deda rugsėjo 15 d. Parapijie
čius lankys visi trys vScaraL 
Visos aukos, ta proga surink-

40 valandų atlaidai
mūsų ‘parapijos bažnyčioje 

bus spalių 17, 18, ir 19 d. Vi
sus atlaidų pamokslus pasakys 
kun. Kazimieras Pugevičius, 

šv. Alfon-

f veido. • • * ' ,
- Tai laikai! Kad šiandien 

- taip darytų bent. visuomenės 
veikė jai! Sutaupytų įtaiko, — 
sprukdamas iš salės galvojo 

įį ponas Toks.
— Na, kaip tau? — išgirdo 

Toks iš užpakalio šaukiantį

Atsigręžęs Tqks žiūri — 
veidas nematytas. Gal priešą 
vejasi, kad. nenutrintas, —pa
manė Toks ir žmoniškumo var
dan tarė:
— Ačiū, neblogai! — Žinai, 

būsi -bagotas, tamstos nepaži
nau.
Antrasis paėmė poną Tokį už 

rankos ir lyg prikaišiojo:
-t- Maniau, kad manęs jau 

nenori pažinti?
— Kodėl aš turėčiau neno

rėti? — klausė Toks.
— Atsimeni, kas mudviem 

nutiko? Džiaugiuosi, kad tam
sta moki užmiršti. Einam, aš 
užmokėsiu, — pasiūlė To
kiam.

Abu nuėjo, paėmė vieną, iš
tuštino antrą kaip reikiant. 
Ponas Toks pareiškė savo 
džiaugsmą, paprašė perduoti 
žmonai nuoširdžiausius linkėji
mus.

— Laukiau ir aš. kad ją pri
siminsi, — tarė vaišintojas. 
Mudu peršnekame apie tams-

WANTED AT ONCE! ■ <

CANDYMAKER 
EXPERLENC&) 

f Starch room—Spedafist 
on cream work with knovvl- 

edge of Mogu] 
Top wages to top mą»- 

Must speak and understand 
English. Apply now!

Sisco Hamilton

REZF.RVUOTIS KAMBARIUS Iš ANKSTO 

(su valgiu ir be valgio!

rodė keliolika tikrai gražiai iš
siuvinėtų pagalvėlių, Vytauto 
portretą, Lietuvos himno tek
stą ir Gedimino stulpus. Mūsų 
paroda susilaukė daug žiūrėto
jų. Dalis P. Laukaitienės siu- 
vinėlių nupirkta. Ne vienas 
kiausinėjo. kur galima įsigyti 
Buračo drožiniu. Mūsų skyrių 
įrengė ir tvarkė Jonas Kairys, 
JpĮija Rastenienė ir P. Laukai
tienė. taip pat pagelbėjo ir K. 
Dūlys.

Daily . S AJCtol* FA 
FREE ESTDUTES 

FUttan »•«» 

SCHREFS 
Screen Service 
ims WWBB AVĖ. 
BUTE BLATO, mi

navo.
Ir ponas Toks nuėjo apsi

trinti veido, nes jo priešas 
buvo dingęs iš akių.

JAUNOM MOTERIM DĖMESIO!!
ČIA GERA PROGA TAPTI REGISTRUOTA SLAUGE 

PRIPAŽINTA SLAUGIU MOKYKLA
Reikalaujama* amžius tarp 17 ir 30 metų; turi būti btfflBtoe 4 me
tų Migti School kūnų. Moterim knygos. urifortnot, tfirikymas ir ki
tos išlaidos nekainuoja priimtom studentėm I rugsėjo Moder
nūs mokslo kambariai, dietos ir chemijos laboratoryoi Ir naujausia 
biblioteka studentėm leidžiama naudotis naujam start Mane.

Rąžyti:

Rugpiūčio 28 miesto centre 
paradavo. 1500 žmonių, o žiū
rovų stebėjo arti 75.000. Pa
radas išsitęsė per 31 bloką ir 
truko pusantros valandos Pats 
policijos vadas stebėjosi ne
matęs niekad Omahoje tiek 
žmonių Eisenoje dalyvavo 60 
vežimų atskirų gabalų —■ gy
vųjų paveikslų, kurie pavaiz
davo, kas padaryta Gjmahoje 
per šimtą metų. Pradėta vaiz
duoti indėnais ir baigta nau-

Lsdšfcas parapšjfeęiams
Rugpjūčio .30 d. prel. L. tos, skiriamos parapijos mo- 

Mendelis. mūsų klebonas, iš- kyklai iSaikyti. plc°°
siuntė parapijos nariams platų" 
laišką, kuriame praneša atėi- 
nančių dviejų mėnesių numato
mus parapijos darinis.

- Rugpiūčio 24 apie 8'tūks- 
tanciai žiūrovų susirinko į 
Aksarben stadioną stebėti 
pramokos ”juokų vežimo”. To
kios programos, kokia čia bu
vo, niekur negalima matyti. 
Ji taip patiko žmonėms, kad 
pareikštas pageidavimas ją 
pakartoti kasmet.

Programoje buvo perbėgta 
Omahos miesto šimtmečio is- mas savaitę.

Svečiai, gražiame sode pa
pietavę, pradėjo posėdį 2:00 
yaL įžanginę maldą sukalbėjo 
kun. B. Šimkus iš Philadel
phijos. Visi dalyviai po to su
dainavo The Star Spangled 
Banner. Nuoširdžiai atsilankiu
sius pasveikino ir pagyrė se
serų gražų darbą mokslo sri
tyje darbšti lietuvaitė ponia S. 
Mankienė, 
Philadelphijos.

Ponas Kavalįauskas iš Phi- 
ladelphijos pirmininkavo, o 
ponia A. Moody iš Shenan
doah, Pa. sekretoriavo. Ponas 
Kavaliauskas pasveikino rė
mėjus ir linkėjo daug pasise
kimo. •

Advokatas S. Mankus iš 
Philadelphijos kalbėjo apie 
reikalingumą , pageltos, kad 
galėtum pastatyti naują ir dar

Detroitiečiai lietuviai jau 
antri metai neturi savo choro 
ir daugelis pasiilgę lietuviškos, 
dainos. Džiugu žinoti, kad 
spalio 16 d. 7 vai. vakare Wes- 

tem High School puikioje sa
lėje išgirsitne CiurHonio an
samblį. Koncertą rengia Liet 
B-nės Detroito apylinkė, yad. 
inž. J. Mikailos.

Čiurlionio ansamblis įsikūrė 
1940 m. Vilniuje, 1944 m. at
sikūrė Austrijoj, po karo 1945- 
49 m. šimtą koncertų .davė 
Vokietijoje, o nuo 1950 m. iš 
Clevelando lanko visas dides
nes lietuviškas kolonijas. Prieš 
3 metus detroitiečiai turėjo 
progos klausytis ansamblio 
dainų. Nebus apvilti ir šiais 
metais ,nes ansamblis per kele
tą metų subrendo, o ir reper
tuarą paįvairino. Visą laiką 
buvęs daugiausia liaudies dai
nų puoselėtojas, dabar gi savo 
repertuare turi ir originalių 
dainų. Tačiau nemeta ir savo 
dūdų bei ragelių. Kanklių ir 
skudučių nuoširdus, paprastas, 
gimtąjį • kaimą primenąs skar- 
dėjimas vėl kutens tėvynės il
gesį. Ansamblio vadovas Alf.

gėsč parodyti 10 tautų atsto
vai Neatsiliko ir lietuviai, šį 
dalyką organizavo ir svečiams 
patarnavo Albertas Juškevičius 
ir Kęstutis Laskauskas su savo 
žmonomis. Reikia stebėtis šių 
žmonių darbštumu, nes reikė
jo mitriai sukinėtis apie 11 va
landų.

Lietuviai gausiai dalyvavo ir 
bendrosiose šios šventės komi
sijose: A. Juškevičius — gene
ralinis iždininkas ir vykdoma
jame bei propagandos komite
te, L. Bekersiriėnė — dainų ir 

šokių komiteto pirmininkė, J. 
Kairys — tarptautiniam komi
tete, Vincas Velžys—- tvarko
majame komitete.

Reikia atkreipti akį į tai, 
kad prie organizavimo darbo šį 
kartą neprisidėjo nė viena mū
sų draugija. Visą darbą savo 
pasišventimu atliko aukščiau 
pasakyti tautiečiai. Nesimatė 
prie organizacinio darbo nė 
mūsų jaunimo., NepasafOde ir , ____ . _
vyrų choras, kuris po savo vie- landos. Tai sudarė epizodų py-
no pasiroidymo figi šiol tyli nę, kurion įėjo visko po tru-

Tautinio meno paroda. Labai gaila, kad taip yra, nes pūtį: dramos, komedijos, juo- pasirodymų buvo žinoma, kad Jangas žengti lietuvišku
Savo skyrius turėjo 35 tau- tai buvo pųžki prįoįga priminti kų bei kitų žmogiškojo gyve- lietuviai puikiai išpildo ir to- k<?Uu Western High School

tos. Tačiau daugumas išstatė kitiems musų tautą ir jos nimo apraiškų. Scenoje atsi- dėl jie palikti užmegzti prog-
ne rankų darbus, bet fabriko kančias. . . < ra** indėnų, arklių, šunų, se- ramos mazgui. Lietuviams te-
dirbinius. Joms rūpėjo ne su Laj&į nnra|dSeato« ''' - ■ ko pašokti Malūną ir padai-
savo tautiniu maiu supazindin- RiKnū&nn r t«e «iriri»mnst nararriioa mo. nuoti. Publika sužavėta ilgai
ti, tik anų kraštų kai kurias 
prekes pareklamuoti. Kai ku
rios tautos iškabino tik rekla
minius lapus. Lietuviai pasi
rinko tinkamą kelią: buvo iš
statyti įvairiaspalviai siuvimo 
darbeliai, mezginiai, audiniai, ' Panųdjos mofcjrkja 
ypač juostos, ir medžio droži- nauji? mokslo metų darbą čia gimęs ir 
niai Dalį jų jau buvo matę pradeda, rugsėjo 7’d. Tą dieną so parapijos 
pereitais metais. Šį kartą mū- parapijos bažriySbje buš moki- 
sų parodą praturtino savo dro- ‘ nfių pamaldos. Prel. L. Mende- 
žiniais Buračas (vyresnysis) jis kviečia visas tiętuviškąsias 
ir Petronėlė Laukaitienė. Ji pa- šeimas Atsiųsti savd vaikučius 

į savo lietuviškąją mokyklą. 
Yra žinoma, kad lietuvių šei
nių dalis, nors ir. visai nežy
mi, savo vaikučius leidžia į ki
tataučių mokyklas. Tai yra 
skriauda mažiesiems ir mūšų

. Mikulskis.
Omahoje gyvenancios tautos Reikia tikėtis, kad Detroito 

t, gi dalyvavo atskirais varne- U(?tuviai 
tais. B ankstyvesnių lietuvių aus ir ms

Visų tanių diena
Baltimorėje jau treti metai 

iš eilės ruošiama “Visų tautų 
diena.” Sumanytojų mintis bu
vo ši: parodyti, kad visų pa
saulio kraštų žmonės, Ameri
kos demokratijos globoje, gali 
šiame 'krašte gražiai drauge 
sugyventi, ši šventė kas metai 
daro pažangą: 1951 metais, 
kada, buvo tas sumanymas iš
keltas, pasižadėjo dalyvauti 
trys tautinės grupės, bet 1952 
metais iš tikrųjų dalyvavo 16 
tautų: šiais metais tautinių 
grupių skaičius išaugo ligi 36. 
Šventė įvyko rugpiūčio mėn. 
29 d. Gwynn Oak Parke. Tau
tų pasirodymas buvo trejopas.

Tautiniai šokiai ir dainos
Šioje programos dalyje da

lyvavę 11 tautinių grupių. Jų 
tarpe ir lietuviai. Jurgis >Gak 
kas (bosas - baritonas) padai
navo: Era mano brangi iš ope
ros “Čigonai” ir Oi kas? iš SL 
Šimkaus “Išeivis”. Akompa
navo L. Bekerskienė (Baker).

gražesnę mokyklą, kurioje 
mergaitę galėtų tęsti mokslą.

jlirieiū£taL Sci Jeigu nor“ne kilnų tika,ą
Pasiekti, reikia munis visiems 

anošfvo .J*\s ti Dievui už sėmingų suvaha-

‘ tiktai tokiu budu )> paseksi- j kOpiytffe kur buvo'au-

teiktas palaiminimas švč. Sa-
- Posėdžių programa buvo pa- “ * - —-- 

įvairinta dainonrs —- Desert 
Song, WaRz in A ir Romain.
Jas meniškai atliko Ona geš- 
tokaitė, buvusi Vilos studen
tė, o Justina Tunaitytė padai
navo Ah! Sweet Mystery of 
Life, Trees ir Mother, at 
Your Feet is Kneeling. Visoms 
dainoms akompanavo M. Ka- 

puščinskaitė,_ vilos alumnietė. 
Dainininkės ir' akompanistės 
kilusios iš-Philadelphijos.

Seimą sveikino dar kun. B. 
Šimkus, pabrėždamas svarbu
mą katalikiškų mokyklų, ypa- 

vicepirmininkė iš tingai šiais laikais, kai tikėji
mo priešai įvairiais būdais 
bando Dievo į mokyklas neįsi
leisti. . , 1'

Ponia S. Mankienė davė pi
nigų apyskaitą. Vilos viršinin
kė Sesuo M. Wimfreda tarė 
keletą žodelių, išreikšdama 
nuoširdų dėkingumą seimo 
dalyviams ir visiems, kurie pa
dėjo jį pravesti.

Loterijos laimėtojai: Milės
— pirmoji dovana; Kissel —

Dr. Vilis Pu emalis
Priėmimo valandos: 

Pirm.-Treč.-Penkr nuo 5 
lijd 8 P. M.

Sl< OVTNGTON’ AVĖ 
(ti«? 70 g-ve.) tarp 2 ir 3 Avė. 

BROOKLYN ». N. Y. .
TeL TEmer 9-7MS 

Važiuoti BMT Sea Beach trauki
niu ligi 59 g-vės. paimti Local 
ligi Bay Ridge Avė. <69 g-tvė». 

Dienom ligi 4 vai. skambinti
l lster 4-ICMl

Personai. Confident^ tatrodurtkui 
Service. Estčblhhed 2$ Ha- 
tional Orgąnkaticn. Open daily 
and Sunday finom H to 7-
137 N. Dearkon, Utaton 2-4M2

Metiriaos nrisijų sesers
prel L. Mendeliui , sutin

kant ir uoliai remiant, rugpjū
čio 15 d. ir dvi sekančias nove- 
nų (Benas, šv. Alfonso bažny
čioje rinko aukas. Surinkta jaisiais ateiviais.
$1,400.00. Rinkėjų tarpe buvo Lietuviai savo vežime pa- 
ir viena lietuvaitė, sesuo An- vaizdavo Lietuvos kančias, 
tonia (Preibytė), kilusi iš Daugelis iš žiūrovų braukė a- 
Chicagos. Šios sesers yra arba šaras. Laikraščiai minėjo, kad 
gydytojos, arba išėjusios kito- tiems lietuviams nebuvo malo- 
kj medicinos mokslą, reikalin- nu vilkėti rusų enkavedistų u- 
gą ligonių gydymui. Jos teikia niformas, bet norėta gyviau 
ligoniams medicinos pagalbą parodyti kitiems, kas daroma 
tuose kraštuose, kur toji pagal- komunistų pavergtuose kraš- 
ba nėra pakankama. J. M. tuose. Vietinis

— Labai malonu iš tamstų 
pusės, — dėkojo ponas Toks.

— Be abejo, nudžiugs ir ji, 
kai pasakysiu: “Vaišinau ta
vo buvusį sužieduotinį Stū- 
mę. Jis tave sveikiną.”

— Ką? Sužieduotinį Stū- 
mę?... Koks aš tau sužieduoti
nis? Koks aš tau Stūmė? Aš 
esu Toks, — perpykęs draskė-

yra prie Clark parko.
Spalio 24 d. 7 vai. vakare 

Art Institute koncertuos kiti 
clevelandiečiai — pianistas 
Kuprevičius ir - smuikininkė 
Kuprevičiūtė. šie du jauni me
nininkai (brolis ir sesuo) buvo 
didžiai vertinami Europoje ir 
P. Amerikoje. Kas girdėjo V. 
Kuprevič’ų prieš pusantrų me
tų toje pat salėje, tas, esu tik
ras, norės ir antrą kartą jį iš
girsti. Tačiau dar liks vietos, 
ir jo negirdėjusiems, salė tal
pina apie 400 žmonių. Koncer
tą rengia Tautinės S-gos Det
roito skyrius.

Ateitininkai—kaip čigonai
Didis judėjimas apsiautę 

Detroito ateitininkus, ypač 
rugpiūčio gale. 24 moksleiviai 
išvyko atostogauti prie Cleve- 

(Nukelta į 7 p.)

ASSUMPTION PARAPIJOJ 
(tik 6 Hą)

3 kambarių plytiniai irtnmi 
Po visais rūsys, orias attejum 
šildymas, beržinės durys ir kabi
netai, plastinės gumos sienos* ke
raminės tile grindys vonioje-, rū
bams spintos.
’FJ&A. statyti ir ftn n rasoti 

Įmokėti tereikia & $3>5O0 
VetenmaM tik IMt* - 

Edw. UŲersu WA
Arba užeik i

WALLS and MATIERA 
12S»S Ss Habted -W

- ModeHd mn» ' ■ 
12612 So. atarai

— Tai, vadinasi...
— Nesivadina niekas, bet 

mane visi Tokiu vadina, —rė
kė išraudęs.

— Jei taip, tai turėjai anks
čiau pasisakyti. — nenusilei
do antrasis. Dabar, kai tiek 
išleidau! Išnaudotojas!... Gėdy-

DEARBORN
TOMžMM 

Melp WANTED ADS. 
ASK FOR ADTAKER



DIDVYRIŲ ŽEME Darbininką?

K and L AUTO COLLISION WORKS

Plūs Extra %% Per Year

naziaf 
ą apie

ffĮll 10 IMI

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£ 

Atlfefcaari viri esBufoa, dažyme ir medų taisymo darini.

į 77 ' • K /k '

jšeph’s Vilią

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
(record changers). , 

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
BOA Instituto. Nev Yorke.

Darbe valandos: IrMdten nua • vaL ryto Bd 8 vaL vak.
plrmadieataUs huo » vaL ryto Hd « vaL vak.

VAITKUS 
FCNEBAL HOME 

197 Webster Avetrae 
Cambridge, Marrrr 

PRANAS WATTKUS^ 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

KopiySa feunriiHnn dykaL 
NOTARY PUBLIC 

fet 80 84US

8442 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Stątiool

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbihgas laidotuve*. 
w - n w» - - m «■KOpiyCMJS 
miesto dalyse; veikia ventfliarf

GERA PROGA ĮSIGYTI NAUJĄ VOKIETUOJ 
VENTOS IŠLEISTĄ KNYGĄ:

! tuviai sportininkai tame sode 
~ prisiglaudę. Taigi, viename 
i piknike net trys piknikai. Ar

■ reikia dar geriau?
žiūriu, renkasi New Jersey 

| ir New Yorko futbolo rinkti-.
■ nes. įsmukau į persirengimo 

kambarį. O čia kaip Kauno 
žuvų turguje: “Ei tiomnas, kur

| man bucai”, — rėkia vienas;
kitas — vėl skundžiasi, kad 
apsaugų neranda. Abu rinkti
nių menedžeriai laksto, lyg 

• gaivas pametę, ieškodami vie- 
: nam bucų, kitam “nakosnikų”, 

trečiam vėl kokią nors futbolo 
aprangos slaptybių.

Pagaliau matau išeina pro 
. duris New Yorko vyrai: Abra- 

mikas, Mockus, Brazauskas, 
į Bagdonas, Laugalis, Atkočius, 
f Nakutavičius, Vakselis, Petri

kas. Juos nuseka rungtynių 
: favoritai — New Jersey žaliu

kai: Liogys (paskolintas iš 
. New Yorko), Kymontas, Pe- 
| tuchovas, Baltutis, Kondrata- 
I vičius, Jokūbaitis, Mėly s, Mo- 
į leris, AętomaVičius, ir Meilus.

WEMTER GARDEN TA VERN, Ine.

8 studentai ateitininkai iš- 
vyta) į studentų »-kų stovyk
lą prie Waterviiet. Detroitie- 
čtam yra pavesta tvarkyti vi
są stovyklas ūkį. 0e to dar pa-

Visi sportininkai ir arti
ninkų bičiuliai, kurie užsiregis
travo važiuoti į Torontą, ren
kasi penktadienį, rugsėjo 3 d. 
6 vai. 30 min. po pietų prie 
Juozo Gintams kavteh, Grand 
Str. ir Union Avė. Autobusas 
išvažiuoja 7 Pavėlavusiųjų

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND

Moterų išvyka
Rugsėjo 5 Maironio darže, 

prie gražaus Quinsigamond e- 
žero, ruošiamą Moterų Sąjun
gos (Mass., Maine ir N. H. ap
skričio) išvyka. Mūsų 5-toji 
kuopa uoliai ruošias, kad tin
kamai priimtų ir pavaišintų 
atsilankiusius svečius. Užkan
džių komisija praneša, kad 
kugelio, lietuviškų dešrų ir ki
tų skanėstų užteks visiems. 
Komisijom įeina M Piktelienė, 
M. Giraitienėj M. Defionienė, O. 
Sidabrienė. Sporto komisija, 
kurią sudaro M. Laslie, M. 
Law ir A. L Palvidka, uoliai 
ruošia įdomią žaidimų progra
mą. Visam, darbui vadovauja 
komisija su pirmininke M. Pu- 
zariene ir jos pagelbininke M. 
Watkins. Nuoširdžiai talkinin- 

jaunatviškos kauja priėmimo komisijos na- 
rės-7- J. Thompson, M. Urmo
nas, V. Liutkus ir R. Pinkus.

DR. ROTHE’S COUKSE
F^eparing Again For 

MEDICAL STATE BOARD
EKABjUNATIONS

Mon - Wed - Fri — 6:00 P.M.
252 W. 73 ST. MO 3-8504

SAVINGSBANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ. 

539 Eastern Parkway at Noetrand Avenue 
Your Deporit* In This Bank Are Fuliy laaurcd

jungą ir įsitraukė į darbą. Bu
vo taktinga su visais, savo pa
vyzdžiu patraukė ir kitas nau
jąsias ateives įstoti Moterų Są- 
jungon, o savo nuoširdumu į- 
gijo daug pagarbos ir pasiti
kėjimo. Ji yra pavyzdžiu gra
žaus tyso tarp senųjų ir nau
jųjų ateivių.

Kuopa, apgailestaudama 
drabščios narės išsikėlimą iš 
mūsų miesto,-įteikė atminimui 
gražią sidabrinę dovaną, kartu 
linkėdama B. Kuodienei ir inž. 
Kuodžiui laimės ir pasisekimo 
naujoj vietoj — Arlingtorf, 
Mass. ,

crito laikų, nuo 
plaučių ligų, 
nuo širdies nesvei- 
taraj, nuo Mukių

SėB CATB0UC Chrfatmas Cards 
Make S5&M easy ta spare tane

Show your friends lovely, new, Re- 
ligious Cards never before offered. 
Amazing values. Sėli 21 for $1.00. Up 
to 100% profit. Ovėr 57 other assort- 

* ments on which you can make easy 
. money fast Start now—write for 

samples today.

Kita kuopos dovana buvo į- 
teikta M. Žemaitienei, buvu
siai protokolų raštininkei, kar
tu pareikšta ir gili užuojauta 
jos visai šeimai dėl tragiškos 
mirties jos sūnaus karininko 
Juozo žemaičio, žuvusio lėktu-

riebui grąžinti. Išvykos rengė
jai maloniai prašo visus susi
rinkti geriau pusvalandžiu 
anksčiau, kad galima būtų tin-

Kiekvienas išvykos dalyvis 
privalo pasiimti tapatybei įro
dyti dokumentus (buvę trem
tiniai žalsvai baltas korteles su 
fotografija), gi visi kelionėje 
nraišklimbi bei klaudmai bus 
tvarkomi isvysos vadovo ą

Poezija 1933-1953 
įrišta. 142 p, kabia $&00

tuvių - latvių rungtynės, ta
čiau čia vėl pasirodė rengėjų 
nerangumas .ir tos rungtynės 
prasidėjo tik po geros valan
dos. Tai ir buvo didžiausi tam
sūs šešėliai šviesioje sportinin
kų gegužinėje.

Rungtynėse prieš latvius iš
vargę, gegužinės rengėjai pasi
rodė (mano akimis žiūrint) už 
išgarsintus “brolius” geresni, 
tačiau stigo bendro komandi
nio susižaidimo; pasigesta po
zicijų pasirinkimo, e gynikų 
bei saugų ir puolikų bendra
darbiavimas buvo tragiškas. 
Latviai laimėjo 3-1, nors tokia 
sėkmė galėjo būti ir geltonai 
žalių naudai.

Po tų rungtynių jau prasidė
jo tikrasis “piknikas”. Ant sta
lų atsirado lietuviškų valgių, 
vietinių ir iš New Jersey gėri
mų, tačiau ir čia pasigedo dau
guma linksmos 
sportinės nuotaikos. Eidamas 
į šį sportininkų parengimą gal- - ----------------
vojau iš jo išsinešti truputį Visos kuopos maloniai kviečia- v0 neJaimeJe-

A Rungtynių -teisėju kolegija giedrios lietuviško jaunimo mos dalyvauti ir prisidėti sa-
i paskyrę Ka^į^kobeiką, kuris, nuotaikos, to jaunimo, kuris vo - darbu ir aukomis.
| mano buvo New taip gražiai pasirodo sporto T_ . . -

Jersey gemblerininkų papirk- aikštėse. Deja, pamačiau, kad _ . .. . _ . ,
—tas-ir todėl tie įvafė vieną vadinamoji gegužinė virto ei- Paskuhmame >tos kuopos

^nelaikomą” (taip sako varti- hniu pilku j^nriku. Gal tai tik susirmkime^aptarus kitas rei- 
ninkas Abramikas). Beje, dar pirmas bandymas, gal ateityje kalus’ 
prieš rungtynių pradžią pasi- spCrtininkai pašalins piknikų su užkandžiais,
rodė rungtynių rengėjų neran- duikes su lietuviškom dainom, su veT^ja
gumas, nes aikštėje šeiminin- Feti aviškais šokiais bei žaidi,- ^P05 nare Brone Kuocliene-
kavo kažkokie “haibolistąi'

igunams, susirin
kimams, etc.

meisteriu German - UngariAns. 
12 vai. matysime mūsų, mažuo
sius ^'jaunučius; 1 vai rungia
si jauniai, 2.30 antrosios ir 4 
vai. primosios vienuolikės. Lie
tuvių vienuolikėje bus bandomi 
nauji žaidikai. * Rungtynės į- 
vyks G. U. aikštėje Metropcdi- 
tan OvąL

ZALETSKAS !
FUNERAL HOME

564 EAST BB0ADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletafcas, F. K. ZMetskae

NUOTRUPOS IS SPOKH- 
NINKŲ GEGUŽINtS

M o 11 o: Buvo gerai, ga
lėjo būti dar geriau.

V. Abr.
Kaip pridera geram sporti

ninkų bičiuliui .tuoj po pirmos 
buvau Bčlros^ sportininkų 
suruoštoj gegužinėj. Vieta 
graži, jaukesnė negu kitos pik
nikų vietos. Jėjęs dairausi, kur 
čia maniškiai. Bandau prisėsti 
prie vieno stalo — pasirodo, 
kitų čia piknikaujama; pereinu 
į kitą pusę sodo, čia dar vie
nas piknikas. Tik vėliau, pri
pratinęs akis prie saulės švie
sos, pamačiau skelbimus (ga- 

tht meniškus), primenančius

oa our 
BASEBALL BATTING RANGE 

New! 18 Hole miaisture GoK Course 

PELHAM PARKWAY 
/ Batting Range

Pefinm P’taray So. & Stfflwefl Avė. 
Bronį

One Block East of Pelham Heath Inn

mais, primins 
kurie neleido rimtom rungty- . Lietuvos kaimo gegužines, 
nėm taiku prasidėti ir laiku Tenerastauja parengimo or- 
pasibaigti. ganiTatoriai už šias mano min- klaidos mus pataiso. Gal ir as

Po tų grandiozinių rungty- tis. Kas nedirba, tas klaidų kiystu sakydamas, kad ne vis- 
nių turėjo sekti eilinės — lie- nedaro. Klaidos mus pamoko, kas ten buvo gerai?

BABASEVICIUS ir SŪNŪS
FUNEBAL HOME

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS'
'' Laidotuvių Direktorius

TeL

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

GraborioB • Brisanmotoja* 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

į 423 Metropolitan Avė.
• Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME 
M. P. KAULAS — DUUuttota 
albbambcnas-baltob

660 Gnrad Street

vių ^orto Klubas
Rugsėjo 12 d. (sekmadienį), 

lietuvių s. k. net keturios vie
nuolikės susikibs su DAFB


