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CORDELL HULL MIRĖ

Jis atmintinas ir 
lietuviams

Liepos 23 mirė buvęs valsty
bės sekretorius Cordell Hull, 
būdamas 83 metų. Mirė nuo 
kraujo išsiliejimo smegenyse. 
Kraujo spaudimas jau seniai jį 
kankino.

Cordell Hull buvo vienas iš 
pastoviausių valstybės sekre
torių — nuo 1933 iki 1944; 
pasitraukė tik ligos spiriamas. 
Jo politikos kelias labai verti
namas. Jis siekė taikos ir ieš
kojo priemonių jai išlaikyti. Jis 
vienas iš Jungtinių Tautų su
manytojų, kartais vadinamas 
Jungtinių Tautų tėvu. 1945 jam 
buvo pripažinta Nobelio taikos 
premija.

Vidaus politikoje jis stengė^ 
si sukurti ir išlaikyti bendrą 
abiejų partijų užsienių reika
lų politiką. Jis nutiesė JAV 
gerus santykius pietų Ameri
kos valstybėm. Jis stengėsi pa
kelti tarptautinės politikos mo
ralę.

Lietuviam jis nepamirštinas 
ir tuo, kad tik po dviejų dienų 
nuo “liaudies seimo” balsavimo 
Cordell Hull spaudai pareiškė 
aiškų nusistatymą nepripažinti 
Baltijos valstybių okupacijos ir 
jos padarinių. Tas 1940 liepos 
23 jo pareiškimas suformula
vo Amerikos nuomonę, kurios 
pagrinde yra moralės reikalavi
mas ir kuris tebegalioja ir 
šiandien.

' '-•--***---------■

“Per paskutines kelias die
nas sukti įvykiai, kuriais mažų 
Baltijos respublikų — Estijos, 
Latvijos, Lietuvos — nepri
klausomybė ir teritorinis nelie
čiamumas buvo panaikinti vie
no iš jų didžiųjų kaimynų neva 
jų laisvu apsisprendimu, grei
tai atriedėjo į savo išvadas.

“Nuo dienos, kada šitų res
publikų gyventojai laimėjo ne
priklausomybę ir demokratinę 

** valdžios formą, Jungtinių Vals
tybių tauta stebėjo jų nuostabų 
savarankiško valdymosi pažan
gumą su giliu ir palankiu susi
domėjimu.

"šios vyriausybės (Amerikos. 
Red.) politika yra visiem ži
noma.

“Jungtinių Valstybių tauta 
yra priešinga grobuoniškiem 
veiksmam, ar jie būtų vykdo
mi smurtu ar imurto grasini
mu.

'Tokiu pat būdu ji yra prie
šinga bet kokiai intervencijai 
valstybės, nors ir kaip ji būtų 
galinga, į vidaus reikalus kitos 
suvereninės valstybės, nors ir 
kaip ji būtų silpna.

"šitie principai yra pagrin
dai, kuriais remiasi santykiai 
tarp Naujojo.. Pasaulio dvide
šimt vienos suvereninės res
publikos.

"Jungtinės Valstybės laiky
sis tų pačių principų, nes A- 
morikos tauta yra įsitikinus, 
kad jeigu doktrina, kurioje yra 
įkūnyti šitie principai, negrįš į 
santykius tarp tautų, tai išmin
ties, teisingumo ir teisės dės
niai, kitais žodžiais, pats mo
derniosios civilizacijos pagrin
das — negalės būti išsaugo
tas."

• Vokietija paruošė jau u- 
liformas būsimajai kariuome
nei — skirtingas marinam, jū
rininkam ir sausumos armijai, 
‘/leno kario uniforma atsieis 
1500 DM. Sausumos kariuome

nės uniforma labai panaši į a- 
inerikonišką, tik labiau mas- 
Irnota.

PREZIDENTO EISENHOWERIO pirmas pareiškimas tik iš lėk
tuvo išlipus: “Malonu būti namie”.

INICIATYVA BUVO EISENHOWERIO RANKOSE
BET RUSAI NUO SAVO REIKALAVIMŲ 

GIRDĖDAMI" IR
NENUSILEIDO., EISENHOWERIO SIŪLYMŲ "NE
TIK KARTODAMI SAVUOSIUS

Ketvirtadienį Ženevoje buvo 
svarstomas nusiginklavimo 
klausimas. Pirmininkavo So
vietų Bulganinas. Jis pakartojo 
Sovietų siūlymą JT nusiginkla
vimo komisijos posėdžiuose ge
gužės mėn. Londone. Svarbiau
sias tada siūlymas buvo — pa
sižadėti nevartoti atominių gin
klų bet kuriom aplinkybėm.

Prez. Eisenhoweris, taręsis 
prieš tai su savo iškviestais ka
riuomenės štabo žmonėm, šia
me posėdy padarė staigmeną, 
kurią rūpestingai lig tol slėpė. 
Norėdamas parodyti, kad Ame
rika neturi jokių užpuolimo 
minčių ir karinių paslapčių, jis 
pasiūlė:

Sovietų lėktuvai gali stebėti 
iš oro ir fotografuoti Amerikos 
karines bazes. Jis tiki, kad tas 
pačias galimybes suteiks ir So
vietų Sąjunga Amerikai.

Prezidento siūlymas rado di
delio atgarsio is susižavėjimo 
vakarų spaudoje. Jam pritarė 
Anglijos ir Prancūzijos min. 
pirmininkai. Sovietai į jį neda
vė tada atsakymo. Tai pa-

Prasidės ilga vidaus kova Belgijoje
Belgijos senatas liepos 21 

pritarė parlamento priimtam į- 
. statymui, kad privačiom kata
likų mokyklom būtų sumažin
ta piniginė parama. Lieka dar 
patvirtinti karaliui Baudoui- 
nui.

• Jugoslavijoj įtempimas 
tarp Tito valdžios ir Amerikos 
karinės misijos. Misijai Tito

PIRMASIS TOKS VANDENY: Donald OsmpbeU (dalinėje) Anriljojė valtim per valanda 
vidntinltkai 202 myline; laimėjo rekordą Jo valtis kaštuoja 70,060 dol

didino tik 
turės būti 
dienį.

susidomėjimą, kuris
patenkintas šešta-

UŽDANGOS PAŠALINIMAS
Penktadienį pirmininkavo 

prer. Eisenhoweris. Svarstė pa
skutinį ketvirtą klausimą — 
geležinės uždangos nukėlimą. 
Eisenhoweris dėstė, kad Sovie
tai labai griežta uždanga atsky
rė vakarų pasaulį nuo, rytų. 
Pripažino, kad amerikiečiai 
nors ir labai švelnia siena taip 
pat atsiribojo. Tai padėčiai baig
ti Eisenhovveris pasiūlė:

sumažinti varžymus idėjų ir 
informacijos apykaitai tarp tau- 
ty;

sumažinti varžymus civiliniam 
gyventojam keliauti ir susitik
ti vienas su kitu akis į akį;

sudaryti sąlygas, kurios įga
lintų vyriausybes duoti laisvę 
tarpusavio prekybai.

Prezidentui pritarė Edenas ir 
Faure. Po tokių siūlymų, ku
rie rodė, kad Eisenhoweris per
ėmė propagandinę iniciatyvą 

nenori leisti kontroliuoti, kaip 
jis suvartoja Amerikos duoda
mą ginklavimosi pagalbą.

• Senatas nutarė pastatyti 
paminklus prezidentui Roose- 
veltui ir šen. Robertui A. Taf- 
tui.

• Pijus XII priėmė privačio
je audiencijoje Amerikos at
stovę Mrs. Luce.

Ženevoje susiderėjo toliau vėl
Baltųjų Bumų spaudos sek- PERDAVĖ TARTIS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIAM DĖL- 

retorius po .konferencijos spau- . ..........
dai pasakėį “Galiu tik vieną 
daiktą 
sais pi

i — susitarta vi-

Ką tas" “susitarta” reiškia, 
aiškėja iš komunikato. Jame 
šalia žodfių apie norą atleisti 
politinį įtempimą pranešama, 
kad toliau tęsti derybas pave
dama užsienių reikalų ministe- 
riam; įla susirinks.. Ženevoje 
spalio mėn.

Jiem pavedami svarstyti Vo
kietijos sujungimas, Europos 
ryšių tarp Rytų ir Vakarų plė- 
saugumo mitalas, tolimesnis 
timas (kiti 'klausimai, vadinas, 
iškrinta). .

Ministerių konferencijai ko
munikatas duoda instrukcijas 
atskiriem klausimam spręsti.

DĖL EUROPOS SAUGUMO 
PAKTO:

įsipareigojama nesusipratimus 

kovoje už taiką ir sugyvenimą, 
dar labiau pakilo nekantrumas 
— ką gi atsakys Bulganinas. To 
laukta vėl šeštadienį, paskuti
nę konferencijos dieną.

Penktadienio 'vakarą buvo

Eisenhovveris privačiai kalbė
josi su Žukovu; Edenas vaiši
nosi su Bulganinu.

šeštadienio rytą užsienių rei
kalų ministeriai ieškojo, ką 
konferencija galės pasakyti vi
suomenei — rašė komunikatą. 
Po pietų susirinkę “didieji” pa
sakė paskutines kalbas: Ede
nas, Bulganinas, Eisenhoweris, 
Faure.

Bulganinas daugiausia kalbė
jo. Išdėstė sovietų pažiūras į 
visus keturis svarstytus klausi
mus. Neužmiršo apgailestauti, 
kad koferencijoje nebuvo ‘-^ir
stytas Kinijos ir Indokinijos 
klausimai. Bet užmiršo pasisa
kyti dėl prezidento Eisenhnve- 
rio siūlymų nusiginklavimo 
klausimu.

Eisenhoweris po Bulga-r.no 
pasisakė kalbąs tik dėl to, kad 
jo tylėjimas nebūtų palaikytas 
pritarimu Bulganino mintims, 
o taip nėra. Amerikos pažiūrų 
neaiškins ,nes jos žinomos, o 
pačią konferenciją įvertins is
torija ir po jos einančios užsie
nių reikalų - ministerių konfe
rencijos pasisekimas ar nepa
sisekimas.

Tik baigus konferenciją, Ei- 
senhoweris tiesiai nuvyko į 
lėktuvą ir iškeliavo namo. Dul- 
ląs išskrido, net konferencijos 
galo nelaukęs.

VOKIETIJOS SUJUNGIMO IR SAUGUMO SPALIO MĖN.

der
sprendžiant nesiimti jėgos ir 
agresoriui neduoti pagalbos; 
sumažinti ir kontroliuoti gink
luotas jėgas, sudaryk tarp ry
tų ir vakarų zoną, kurioje gink
luotų pajėgų buvimas priklau
sytų nuo bendro susitarimo 
(Edeno, siūlymas Sovietam pa
tenkinti).

DĖL VOKIETIJOS SUJUNGIMO 
instrukcija “saliamoniškai” su
sukta — Vokietijos laisvais 
rinkimais sujungimo klausimas 
turi būti suderintas su natūra
liais vokiečių tautos interesais 
ir su Europos saugumu (Duo
damas pagrindas Sovietų pre
tenzijom kelti).

Vokietijos sujungimo klau
sima svarstydami; ministeriai 
gali pakviesti kitus “suintere
suotuosius” svarstyme dalyvau
ti ir atsiklausti jų nuomonės 
(šis sakinys aiškinamas kaip 
nuolaida Bulganinui, kuris rei-

GEN. BYRON E. GATĖS, bu
vęs aviacijos bazės Chanute 
komendantas. Jam prikiša, kad 
darės protekcijas valstybiniuo
se užsakymuose.

SENATORIUS JOHN McCLEL- 
LAN, pirmininkas senato ko
misijos, kuri tyrinėja, ar aviaci
jos sekretorius H. E. Talbott 
nevarė šalimais asmeninio biz
nio.

• Saaro 
spalio 23 b; 
Saaro krašti 
kiama teigia

• Ouemo 
nuteisti šeši

PAGALBA RUMUNŲ POGRINDŽIO VYT
Šiame puslapyje yra atsi

šaukimas fondo, kuris organi
zuoja pagalbą penkiem rumu
nų patriotam, esantiem Šveica
rijos kalėjime ... Prisimena- 
name, kaip jie ten pateko.

Rumunijos pogrindžio gru
pė gavo žinių, kad Maskva pa
siuntė naujas instrukcijas savo 
agentam vakarų Europoje. Vie
nas iš tokių agentų buvo Ru- • sėsdami į policijos automobilį 
munijos atstovybės šveicarijo- minios akivaizdoje jie dar pri- 
je šoferis. Penki pogrindžio vy
rai išsirengė žygiui. Vasario 14

Broliai Kristuje, kreipia
mės į jus, kad pagelbėtu- 
mėt apginti penkis jaunus 
patriotus, kurie rizikavo sa
vo gyvybėm ir laisve, kad 
iškeltų aikštėn bedieviško 
komunizmo niekšybes.

Vadovaujami jauno Ro
mos kataliko, šiais metais 
vasario mėn. jie užėmė ko
munistinę atstovybę Berne 
Šveicarijoje ir atskleidė 
Maskvos šnipų veiklą prieš 
vakarus. Jie davė priesaiką 
savo veikla išlaisvinti iš 
komunistinių kalėjimų rau
donosios tironijos aukas, 
tarp kurių yra didvyriška
sis katalikų vyskupas Su- 
ciu.

Tie jauni patriotai dabar 
laukia - teismo Šveicarijos 

kalavo, kad derybose dalyvau
tų ir rytų Vokietija).

DĖL NUSIGINKLAVIMO 
sutarta, kad toliau tuo klausi
mu dirbtų J. Tautų nusiginkla
vimo komisija. Tos komisijos 
posėdis pasiūlytas rugpjūčio 29 
New Yorke. Ir vėl instrukcija:

nurodyti sav 
misijoje, ka 
didžiųjų sug

DĖL TOL 
sutarta išsti 
kurios palai] 
tvaras tarp 
įgalintų Jais 
kybą.

Ko nesuta: 
tartis “maži

Ką derybos davė — tepdrod
Prezidentas Eisenhoweris 

grįžo sekmadienį ir lietui pilant 
šypsodamasis pareiškė: “Kokie 
bus konferencijos vaisiai, to 
niekas negali pasakyti. Parodys 
artimiausi mėnesiai”. Tačiau 
pridūrė, kad pasauly esama ge
rų ženklų.

Sovietų Sąjungos min. pirm, 
pirmasis pavaduotojas Mikoja- 
nas pareiškė, kad Ženevos kon
ferencijos rezultatai esą “geri”.

Sovietų agentūra Tass skel
bia iš vieno Washingtono laik
raščio žinutę, kad Dulles ma

žai pasitiki 
ginklavimo

N. Y. Tir 
rencijos ger; 
įspęja: “M 
ginkluoti. IK 
pasjtikėti & 
geležinė užd 
laisvė neįg 
žemėje... Be 
nis karas n 
dimas. Modi 
minis dalyk; 
tos pragaišt 
jį (modus vi 
tį priartėję”

KAI! 
ADE

• Vokieti] 
ąueris ir pc 
sakė, kad & 
laiko. Vyriai 
tenkinta, ka 
simas sujun 
Opozicija iši 
vai prieš A< 
mokratai rai 
dabar turi < 
sheką ir Rh( 
nebereikalin 
tais reikalav

vakarą jie įsilaužė į-atstovybę, 
šoferis pasipriešino ginklu ir 
buvo nušautas. Užimtoje atsto
vybėje rumunai išsilaikė 42 ir 
pusę valandos, nors buvo ap
stoti nuo ryto 200 šveicarų po
licininkų, paskui batalijono 
karių ir grasinami tanko. Tik 
po ilgų derybų su policijos vir
šininku vyrai pasidavė. Prieš 

kalė prie atstovybės sienos 
laisvosios Rumunijos iškabą.

ATSIŠAUKIMAS ...............................
kalėjime. Toli nuo savo šei
mų, nuo namų židinio, nuo 
tėvynės tie bėdini vyrai ne
turi, kas juos paremtų jų 
teisiniame apsigynime, iš
skyrus jų bendraminčių 
krikščionių širdis.

Prašom, ištieskite mums 
pagalbos ranką artėjant jų 
bylai — taip, kad jie nebū
tų vieni prieš savo kaltin
tojus komunistus, ir teisin
gumas bus užtikrintas.

Auka, nors ir maža, bus 
didelė parama, kurią pri
imsim su dideliu dėkingu
mu. Prašome siųsti

Mrs. F. M. Gunther, 
Foundation to Defaat 

Communism,
2813 Oliva Ava., 

Washington D. G

<

Bet vieno 
jau nebuvo, 
anksčiau iš 
apie jį nebi 
giau nieko, 
fondas prasi 
bėję tikrai 1 
nėjimo centi 
gų radijo s 
tiniai šautui 
tų. Apie do] 
tus, dar nes

Bylai paf 
tų. Iš Ameri 
siųsti du ac 
gali virsti k 
mtmistų kon 
maskuos tuo 
liūs Žodžius, 
kalba Ženev

Karščiai S]
Karščiai p 

pagavę Ame 
peratūra bi 
York® peni 
darbą dėl I 
nutraukė a 
vietų gresi; 
50—80 dien 
Hamburge, ( 
trūko vahdei 
ti automobil 
les, vartoti 
mo baseinan

Karščiai t 
nuo sekmadi



reikalu

KAIP PASIEKT!

sprend&a, 
kiek jų 

Visai ko-

Ateik prie stalo, — ęa- 
u balsu pakvietė pulki-

Argentinos diktatorius išvijo savo Beriją

- Matas atsistojo priešais 
>mąji stalą. Pulkininkas paė- 
pistoletą ir. nukreipė vamz-

1 Natūrali.y Dad’s going to get the spėriai gift 
that he’s been hinting for iatefy. Būt this year he’s 
also going to get a gift that won’t cost' him any 
money. In fact, it will return his money with 
interest. ’Cause Mom and I are giving him a U. S, 
Savings Bond.”

Pamokslas apie pamokslą nuo kalno

kiek buvo kunigų, bet kiek jų 
reikia Jų gi. kaip atrodo, dar 
ir šiandien Lietuvoje pilnai pil
nai pakankama”.

Vadinas, Bimba 
kiek kunigų reikia, 
galima '‘sunaikinti, 
munistiškai. Kaip toks” speci
alistas” kunigų reikalais, jis tu
rėtų vykti į Lietuvą ten užim
ti “kulto reikalams” valdinin
ko vietą. Kodėl jis nerepatri
juoja iri>ekto»'Michaitovo7

Bet kai Bimba pasakoja* is
toriją apie s»ro tėvą, iš kurio 
kunigai kasmet po vežimą iš- 
riyrtltivę visokių gėrybių, tai 
geriau jis papasakotų apie sa
vabrolfc[M kurio Bimbos drau
gai komunistai ne lik gėrybes 
išsivežė*' ^nubuožino”, bet ir

LAUKSIM PAAIŠKINIMO 
IŠ VOKIETIJOS

Naujienos liepos 20 parašė, 
kad su Vokietijos lietuvių ben
druomenės ^kartoteka, kuri 
buvo būrelio 25—26 išvogta, 
dingo taip pat “Vasario šešio
liktosios gimnazijos aukų bei 
aukotojų sąrašas”. Laikraštis 
rašo, iar nebus kas suintere
suotas, kad aukotojų sąrašai 
išnyktų drauge su kartote
kom?”

Bus geriausia

■terašė, laišką■- ' jBąyękariųin-?? šia, 4ups ausin, bet ne — pa- 
H^lpvastine kaceto »tvaria. stūmė į kėdę. Matas žlegterė- 
■M^ nuyedė jj tMąbū pąs jo.

jgydai < išeiti. Matas Hko yie- ; kambarį Paskui 
|F;pas duris. Ant rašomojo 
■&> pamatė savo laišką, šalia 
^pistoletą. „ 
^Stovyklos viršininkas buvo 
IkŠČBS ' padžiūvęs prūsas, pir- 
Mb didžiojo karo pulkinin- 
Įįįš. Persenęs ir. negalėdamas 
ištapti prie kariuomenės, sa
ldo sau darbo koncentracijos 
išvyktoje. Tikras malūno pri- 
teėtojas, kuris nedrebeda- 

gali sukti mirties girnas.
Viršininkas pasižiūrėjo į at-

POPIERIZMAS AMERIKOJE
Heoverio komisija išaiškino, 

kad Amerikoje 938.000 ame
rikiečių pereitais meto sėdė
jo, ir rašė pranešimus, vyriau-

Ką tai reiškia? — rūstis 
lė į laišką.
Nieko nežinau, — atsakė

— Dabar pasikalbėkim. Ką 
reiškia?! — jo balsas buvo 

tas, akys blizgėjo lyg ere-
- Įpratęs visur grasinti, ma- 
,Įr dabar greit išplėsti pas-

ir neofašistai. Už kr. dem., de
šinieji socialistai, respubliko
nai ir liberalai.

Virttafnte' prfcfcpyrė 
būt sužinoti, kaip pateko į 
koncentracijos stovyklą, kokie 
jo ryšiai su armijos karininku, 
kas jis toks, ką veikęs anks
čiau. ‘ *

Prasidėjo Įkyrus tardymas, 
grasinimai. Buvo padėtas pisto- 
fttas ir lazda, bet vėl paskui 
priėjo prie cigarečių, kavos, 
konjako. Matas .išgėrė kavos

VISKAS AUKŠTYN KOJOM
Šveicarus stebina, kad Sovie

tų bosai važinėja po Šveicariją 
visai ne taip, kaip namie. Jie 
nevartoja nė automobilio su 
neperšaujamais langais, važi
nėja atviruose automobiliuose, 
juokiasi ir mojuoja šveicaram. 
Priešingai Eisenhoweris ' — va
žinėja šarvuotu neperšaunamu 
automobiliu, apstatytas šveica
rų ir amerikiečių sargybinių.

Argentinoje perversmas dar 
nesibaigė. Peronas mėgina 
mesti iš laivo savo talkininkus, 
kad tik ilgiau pats nenuskęstų. 
Bet dabar aiškėja Įdomių da
lykų apie tuos, kuriuos jis jau 
išmetė iš savo -laivelio ...

Svarbiausias Iš tų išmestųjų 
tai jo vidaus reikalų ministe- 
ris ir jo padėjėjai. Jo vardas 
Argentinoje skambėjo taip:

Dabar spauda atkreipė dėmesį, 
kad Urugwayuje, kur jis at
vyko, priverstas iš Argentinos 
išsinešdinti, jį “sveikindama” 
minia šaukė:
“Borlensky", o jo^ dviejų pava-

Kada puipiktini ir vergija
I Rusaioie*
■ % .- f

“•Liepos 21 tas pats laikraštis 
piktinasi, kad “kai kuriose ara
bų valstybėse po šiai dienai 
dar pardavinėjami žmonės tur
guose kaip kokie gyvuliai... 
Net tūlose Lotynų Amerikos 
šalyse dar nėra panaikinta ver
gija, nors forma ir šiek tiek 
pakeista”.

Komunistinio laikraščio pa
vyzdžius dar reikia pratęsti: 
Rusijoje vergija grąžinta ir tai 
daug šlykštesnė nei arąbų vals
tybėse, nes arabuose gyvuoja 
tik-pirkimas ■— pardavimas, o 
Sovietuose grąžintas žmonių 
vogimas, grobimas ir gabeni
mas į vergiją perskiriant šei
mas. Kaip senais laikais gro
bė negrus, ir gabeno į Ameri
ką, taip dabar grobia visokias 
spalvas ir gabena, i Sibirą. Juk 
dabar tai daroma valstybės ir 
milijoniniu mastu. Ar ir dėl 
šių vergijos formų taikomas 
kbm. laikraščio pasipiktini
mas: “Argi ne gėda civilizuo
tam pasauliui nieko nedaryti, 
kuomet milijonai žmonių ver
gijoje kenčia? Ką tuo klausi
mu daro Jungtinės Tautos?”

Tai labai panašus pareiški
mas Į žodžius Bulganino, ku
ris kalbėjo Ženevoje. Gražiais 
žodžiais pridengti piktus dar
bus yra išmėginta taktika.

Dabar Borlengbi vadinamas 
Argentinos Berija. r

Dabar tas Berija turėjo 
griežė prieš. skubiai išvykti iš Argentinos. 

Jis jau buvo New Yorke. Ar 
jis neatsidurs ten, iš kur ki
tados buvo atkeliavęs į Naują
jį pasaulį?

ka toto noto&^'
—- Mafi juokai, —Nugąsta

vo vist —Kuo fagt baigsis?
, Vieną dieną įMovyklą įva
žiavę didelis kalėjūna sunkve
žimis, lengvom mašinom su
plaukė keletas ^nklnotų geš- 
tapo vyrų.

Šiurpas perėję stovykla. Da
bar tai bus! f b. d.)

mirusioji Evita būtų pripažinta 
ir paskelbta šentąja.

Boriinghi kovai prieš katali
kus ir BažnyčS|'.-vertėsi provo
kacijom. .■

Per Diėvo Kūno šventę, kai 
buvo rimišėS7j^e$ų£eginta Ar
gentinos vėliava, liudininkai da
bar parodė, kad Buriinghi jiem 
pats davęs Įsakymą tą vėliavą 
sudeginti. Paskui kaltę vertė 
katalikam. Buriinghi priskiria
ma kaltė, kad revoliucijos mai
šaty buvo sudeginta ir išplėš
ta dešimt bažnyčių, tarp jų ir 
katedra Argentinos sostinėje^ 

iš praeities, 
kaip opozicijos žmonių vadai 
Argentinoje staiga iš po nak
ties dingsta ir paskiau ran'da 
juos kur nors nužudytus ar vi
sai neranda. Bet vidaus 
lų ministeris Boriinghi 
kalbėjo, kad ,

“visokia prievarta

vaftšdejo po 
priėjo prie 

stalo ir iš stalčiaus ištraukė 
•gerų cigarečių dėžutę.

— Rūkai? Prašau cigaretę.
— pasiūlė vokietis.

Matas paėmė vieną, pats vir
šininkas uždegė.

— Gal kavos, konjako?
— Nee....
— Pasakyk, ko atvykai, — 

prašė, viršininkas geruoju.
— Aš nežinau. — atsakė Ma

tas. — Prašau išsiųsti tik 
laišką, tai svarbu. * i

Vokietis pakėlė voką, per
skaitė laišką.
' — Manai, kad aš nesupran
tu, kaip stovyklos gyventojai 
rašo laiškus?

— Tai jūsų neliečia, pulki
ninke.

— Gerai, prilipysiu 12 pfe- 
nigių pašto ženklą. Bet žinok: 
reichui nė vienas pfenigis ne
žūva. Jei bus koks nors melas, 
tai aš pats tave pakarsiu. Aš 
tave atsiminsiu, nepaspruksi.
— Jis prilipdė pašto ženklą.
— Išeik!

Stovyklos viršininkas laiška 
išsiuntė. Po kelių dienų vėl 
Matą pakvietė. Atėjo atsaky
mas. Karininkas rašė, kad esąs 
užimtas, tuoj negalįs atvažiuo
ti ir jo pasiimti. Reikią pa

šare to appreciate.
And a Bonjl is one gift that grows more valuabte as 
it gels older. It earns 3% interest, compounded semi- 
annually, if held to maturity. So by the time this 
gift is 19 years and 8 monthsold, each $1.00 you 
invested will be vorth $1.80!

Besieles that, a U. S. Savings Bond is one of the 
finest and safest tovestments you can malte, because 
it’s an investment in thė future of America. So 3rop 
in at ycrar ittnk today and purchase a Bond for 
/ourDad.

AMERIKOS MASES?
Draugo liepos 19 Vytas Var

dys rašo apie būdus, kaip mū
sų informacija geriau galėtų 
pasiekti ir paveikti amerikie
čių plačiąsias mases. Esą tinka 
tam reikalui kongresiniai ko- 

esanti mitetai — tokie kaip Kersteno 
komitetas. Antras būdas tiem,

Want your interest paid as eurrent 
iocome? Invest in 3% Šerto H ‘

ViaUd Sifics CmvmmaU Šerta H Bonde oiV to 
tfauto ix(Nne Botos m toomoMtums of B5O& to

tu Ifr* da&r i-“??®“?1 ■_■ ‘ miaiisia visototo ehtą —
•r*• ■ '-pre-' 

'iRtoisiBį^-stoMnteose 
“aukštuose” sluoksniuose, ku
rie visuomenėje žinomi ir turi 
pasitikėjimą. Trečia, leidiniai 
turi būti leidžiami ne savo fir
ma, bet vietos respektuojamų 
leidyklų, nes visa kita telaiko
ma propaganda ir nepaskaito
ma.

This young fellow bas a mighty good idea—and one 
that might help you. Since Dad’s biggest concern 
is his faniily’s security, a Savings Bond is a gift he’s

iĮlpC Ponas pulkininke, nieko 
Ilsi nereiškia. Jūs turite tik 
giadžką persiųsti, — pamažu, 
^Jjjtkvieną žodi sverdamas, at- 
i^tkė Matas.- \

— 'tylėk! — suriko vokie-
. itis. — Aš matąu, kas ten para-
rjĘJta. Aš galiu tave Į dulkes su-

Iti. Tuč tuojau pasakyk.
^to atvykai i stovyklą?!
|||Matas tylėjo. Vokietis niršo!

Tu esi šnipas. Ko atvy-
I^Įąą-?! — jis daužė kumščiais
hajtaią- — Manės, mūsų tvarkos
OĮlipinėti? Tu iš čia gyvas ne-

prisipažink!
|š®et grasinimai žodžio neiš-
š ;’fyaukė. Tada pulkininkas padė- 

pistoletą ir priėjęs griebė jį 
krūtinės, supurtė. Tikriau- “Angel Gabriel Borlengbi

'Abra- 
movič". Net spėjama, kad 
Borlensky esąs iš Lenkijos ki
lęs žydas.

Argentinoje tas vidaus rei
kalų ministeris

Borlenghi palaikęs labai ar
timus santykius su Sbvtetu at
stovu Raznovu.

Dvi dienas prieš perversmą 
Argentinoje pats Rezanovas pa
sisakęs bendradarbiam, kad 
jis sergąs. Tai tas pats. Rezano
vas, kuris prieš kiek laiko su
vaidino neaiškią rolę Kolumbi
jos kruvinoje revoliucijoje ...

Berlenghi išsilaikė Argenti
noje 9 metus. Jis stengėsi Į- 
kalbėti Peronui, kad prieš jį svetima jo dvasiai' 
labiausiai kasasi “Katalikų Ak
cija”, kuri norinti Įsibrauti Į 
profesines darbininkų sąjun
gas, kurios buvo Perono tvir
tovė. Garbėtroškai ir trumpo 
proto diktatoriui tai buvo dide
lis argumentas pritarti egzeku
cijom prieš katalikus. Jis pats 
labiausiai dantį
Bažnyčios hierarchus dėl savo

nes Argentinos vys
kupai ir kunigai buvo visai šal
ti Perono pastangom, kad jo

klausimą, kur yra dingę Uto* 
rosimi
na“ ir dar kefi. Apie jtofurė- 
tų daugiau žinoti Londmie 
“Baltic Lloyd”. Mano, kad tuo 
Lietuvos turtų turėtų, susido
mėti Lietuvos • konsuliarinės 
įstaigos. .

Km suorganizuos?
T. Žiburių liepos 13 nr. Ged. 

Galva rašo, kad vakari^ Vokie
tijoje ir kitur yra daugel pro
gų pasirodyti su lietuviškos 
kultūros apraiškom — muzika, 
menu, literatūra.. Vokiečių ra
dijo siųstuvai prašo kamerines 
muzikos, paskaitininkų, vaidi
nimų ... Bet jų negalima pa
tenkinti, nes individuali inicia
tyva, kuri lig šiol daugiausia 
reiškėsi, negali atstoti infor
macijos, kurią galėtų duoti 
plačiai ir planingai organizuo
tas darbas. O tokios neturime, 
nei Įstaigų tam turim daug.

Ir Peronionoi mažiau garbės
Argentinos diktatoriaus Pe

rono žmona, žinoma Evita,-pa
raše knygą “Mano gyvenimo 
prasmė”.' Penkios dienos prieš' galėtina T” Pamr^iin ifįhif' 
Evitos mirtį švietimo mfaiste* vo pritrenkta* atsakymo: 
rija įsakė knygą laikyti visų tikrai, ganytojau...
mokyklų bibliotekose. Dabar na, kuri liko irao pereito *ek- 
įsakymas panaikintas. nūdienio”. . .

|AŠ NIEKAD GYDYTOJO
NEBUVAU APŽIŪRĖTAS...”

Vis dar yra daug asmenų, nef šiame šviesiame amžiuje, kurie 
■-MbnigiasS ir giriasi, kad jie niekad nebuvo gydytojų išsamiai ap- 
į>ifir£ti. Dėl saviškų protavimo ir didžiAvimosi jie ignoruoja jtatikrini- 
kĮBUS savef sveikatos. Nesistengia sužinoti, kaip jų organizmas vei- 

kaip veikė* kaip jis gali veikti esamose sąlygose. Nesistengtą 
Nėbnot. ar ts umprt kuku kūnas l.nksta i maža nogalavitna ar : dide- 

ne tik tp nežin/, bet tuomi <?er didžiuojasi. Jie prilygsta 
iNąsikaltėliams, kurie didžiuojasi, kad jie. nepagauti, niekad nestojo 

teisėja, kad jų rekordas nebuvo ištirtas.
Jiė bijo, kad jų rekordai būtų išegzaminuoti, kaip nesuimtas 

^jjęMikaltėlis bijj. kad jo rekordas nebūtu patikrintai.
Išdidumas, gyrimais, ignoravimas, baimė tai visa yra neišmin- 

P&ilBa Šiais moderniškais GEROS SVEIKATOS VISIEMS LAIKAIS, 
tu esi tas vietyts. kuris niekad netym savo sveikatos, tačiau 

tob nenorėtum sužinoti, kad- tavyje nėra nė šaknų nei priežasčių 
moti ligoms.
Kt.' Be niedieimško ištyrinėjimo tų negali to žin<>tl. Tu ga’i tik 
£į»pėMoti. tikėti, girtis, kad niekad netikrinai savo sveikatos ir tik tuo 
pHBtt savo viyj. kad esi sveikas. Protingas žmogus remia sftvo vilti 

pasigyrimais, bet tam tikru žihojimu. Jis pasitikrina. Tu gali at- 
^jfkratyti abejonių. •
B D R. D E R U II A .
>5 1Z» E. Mtfc MTBKrT YORK CITY

Leaington Avė. požeminio traukinio stoties. J.engva privažiuoti 
visur. Atskiri, laukimo kambariai vyrams ir moterims. Kasdien 

1O--2.
; Tjmtingaa domėsis kreipsimus | vyrų ir moterų ilgas, nerrguiiaru- 

nualpimus. Pilnas tyrimas, įskaitant kraujo tyrimų, *3.

• Italijos parlamuntM Itopos 
18 pareiškė pasitikęjiųią nau
jam min. pirm.vSegni 293 bal
sais prieš 265. Prieš balsavo 
komunistai, kairieji socialistai

minęs P&bafeė pamokto 
tą Sekmadienį jis vėl jį 
to paties, jau pasjttoys 
“Taip Viešpats tom 1 
duonos
tUotanaiK
danukis pridėjo: *O Mm 
l» kUiBytojm. ir fcjfc

<
e.



-Alį'*.

IRKOS TRAGEDIJA

mės. Irta pagautomis akimis 
žiūri į saulutės namą. Ak, jo 
grąžomasT Visa* auksini*, ank-

nutėlaičiai glosto jį savo 
te rankele te, vėl atsžki 
į žvaigždeles, tęsia tolia 
pasakojimus. ; ji

Dabar mamytei su re 
išvažiavus , jai nebėra i

Nesvarstom, ar Eisenhoweris pavergtųjų kraštų klausimą 
iškėlė tik vidaus reikalam, kaip minėjo “Le Monde”. Svarbu, 
kad iškėlė, kad pripažino juos svarstytinus. Viešajai opinijai 
jis patvirtino, kad klausimas yra gyvas, skaudus ir apie jį ne- 
palima nešnekėti. Ir tai jau žingsnis pirmyn. •

Tėm, kad ^išbūtų iškeltas, nuopelnas priklauso ir paverg
tiesiem, irspecialiai lietuviškiem veiksniam, if 'Ažherikos kon- 
gresmanam. Jie visi klabino duris — prašyte prašė, reikalaute 
reikalavo... <

5 nartas) ur jienK pavesti to- pagandą, informacinių
ktes posfu^ĄX£' * ' '-Y“■

l) vadovavimas, Lietuvių Stud. Sąjungos “Li-
atstovavimas, bendruomeninė tuanus” ir kt.), Informacijos 
informacija; Komisija (ar Biuras).

nes apylinkės turėtų rūpi 
ko plačiausiai lietuvišką ka 
mūsų masėse paskleisti. i 
pat būtų pats laikas 
kiek pvz.. kasmet lietuvių 
gia mokyklas ir kur kol 
yra sąlygos lietuviškam ųj 
muisi (dabar čia daugiai 
klaidžiojame visiškame 48 
nojime). Ir t t. -

tęsianti melstis, tai ir išmoksia- 
tt Bet kad ji-dabar nori, kaip 
kiti vaikai kad daro.
> Tuo tarpu visai- subrėško, ir 
kelios žvaigždutės žvilgterėjo 
pro langą. teta skubiai klosto 
lėles 'kį paėmusi Džimą, kurs 
jau tavo besnaudžiąs savo pin
tinėje, kelia jį ant lango, o 
paskui pati įsfūposi sėdas gre-

Šitokioj schembj tepatiktų 
šiuo metu tik dvi apygardos— 
Chkagos ir New Yorko, o kitų 
visų vietovių bendruomeniniam 
reikalams svarstyti ir spręsti 
reikia įvesti rajoninius suvažia
vimus, kuriuos pagal reikalą ir 
aplinkybes organizuotų pati 
centrinė Bendruomenės Valdy
ba. Šitaip šį klausimą išspren
dus, atkristų daugeliui apy
linkių nereikalingos išlaidos 
dirbtinai suorganizuotoms ar 
tebeorganizuojamoms apygar
doms išlaikyti. .* •

jįenevoje pirmą k/mfprenęjjgg dieną prezidentas Eisenho- 
vreris teizrodė šešis svarstytinus punktus. Tarp ją buvo trefias 
—demokratijoste laisvės grąžinimai komunistų pavergtiem 
Europos kraštam; ketvirtas — komunistų diversijos sustabdy- 
mąta laisvuosiuose kraštuose.
'Po j© kalbas prancūzų spauda labiau susirūpino Eisen- 

hoaveriu nei Hy1g»r»imi Laikraštis “Le Monde”' rašė: “Jeigu 
Ikeatvyko į Ženevą Imtis didžiosios ofenzyvos šių dviejų punk- 
tų kiyptiim, tai konferencija baigsis nepasisekimu. Vaisingų 
dkdrasijųnuočia negalima pradėti”. .

Y Laikraštis betgi tikėjosi, kad Šitie du Eisenhoverio punk
tai esą skirti tik Amerikos vidaus reikalui, ir “šita karšta gele
žis nebus palytėta” -

Laikraščio viltis pasiteisino, ries jau antrą derybų dieną 
Įlomių * reikalų ministeriai abudu tuos punktus iš darbų tvar- 
kos išėmė. Pasitvirtino ir spėjimas dar prieš konferenciją: kad 
Amerika imsis taktikos spręsti ne visus klausimus iš karto, 
bet dalim, pradedant nuo lėngvesniųjų.. Pavergtieji prie leng
vesniųjų nepriklauso. Jie nesvarstomi. Tai buvo nuspręsta iš 
anksto. Ir numatytom lietuvių stebėtojų delegacijom buvo 
duota suprasti, kacį, jom ten nebus ko veikti. f/

__ __ ____________________
tvarko BedaketaB KomWją Vyr. red. & SaSedffii 

■■ - \te ta«*ąrui*uata« 
MvitejjįWi|jii;z<Jiiiir KratauM *tei

kia iš vieno kambario į kitą, 
žadindamas miegančius baldus. 
Jie bunda, pertos ir tiesias, 
tikėdamiesi su džfanganfaga 
viltim tuojau-ką nors ant jų 
atsisėsiant, į juos atsiremsiant^ 
šiltą, gyvą ranką ant jų padė
sianti- mktoufai tais nasaetažė- 
siaut, laukdami tuojau išgirstą 

Įbėgus j kalnelį .sodno gale somas, taksas ilgo melanebo- SįįliJ*
fr pamačius, kad saulė jau tik fingu veidu ir ausimis ligi ite. ** *“ ttista.

puse<veido tebežiūri pro savo 
auksinio rūmo angą, Įrita sku
biai surinko savo lėles ir nuė
jo namo. Ji niekados neuž-

reikėtų palikti junginiam 
imtiems phSą organe 
apįmtį (pvz. Bendhruoi 
Taryba, Kultūros Fondo < 
ba ir pa.), tuo tarpu apyg 
ir apylinkės turėtų ten 
steturemiės apimties konte 
komitetų terminais (pvz 
cagos apygardos šviethno 
sija, Clevelando apyhidE 
suomeninių ir .socialinių ■' 
lų komisija ir pu.). <<

Po šio nukrypimo į org 
dnės terminologijos sriį 
reikalu taip paįt teuktitej 
rybos pasisakymas) vėl 
gr^ti prie bendruom 
rūpesčių te darbų. s': ■

mūsų visų) darbas nesibaigia, rei
kia, kad ir ministeriai negalėtų praeiti pro pavergtųjų klausi
mą. O tai įvyks tada, kad viešoji opinija juos dar labiau spaus; 
kai pavergtųjų«klausimą reikės kelti ne tik vardan ramybės 
nuo pavergtųjų šauksmS; ne tik vardan balsų tų Amerikos 
piliečių, kurie yra kilę iš tų pavergtųjų kraštų, bet vardan ra
mybės tusų amerikiečių.

Reikia klabinti tol, iki visos Amerikos tikėjimu pavirs 
“American Journal” vedamojo žodžiai:

“Jeigu rusai nenorės duoti laisvės pavergtom tautom, ku
rias ije laiko tikroje vergijoje; nenorės sutikti su Vokietijos 
sujungimų, atsisakyti nuo agresijos grėsmės prieš savo kaimy- 

sustdbdyti subversiją laisvuose kraštuose, tai jų rodo
mas draugingumo šypsnys yra tiktai kaukė”.

taryba, tai tarybai dera aptarti negavo. normalios ei-
ir nustatyti fe.' valdybos darbo tms, spauda^ metate tandka, Eok kai riršūtase .dėl jos buvo 
gaires. ■’ V’;L ;V teatras, mokriaą, iportaą, jau- 'abejojama «

Valdyba^ vaizduojuos tokia, atgatatae^ps (san- apačioj atefrado iniciatyva ir
kur Hansiipai visų narių tykid ąu Lietuvybės ryžtas pdUett ,4 lMųwlruogneniių
svarstomi pmežffiHnęs*1', bet te- ■ 
fiau kiekvienasnarys jau yra -«'-airiirf faMroo ufetad LIETUVYBĖS
atsakingas ^ijam pavęstą fr Kultūroą Fondas*. nebebuvę fr Lekui ateito- LIETUVYBĖS K<

7> nariui Mūrinei infer- b«drwm^s. pnešaky. 
; Dėl to te organizacinėj bend- 

ruomenės santvarkoj daug kas 
daręsi savaime te be visų susi
tarimo. Turi būdu pvz. tarybos 
atsirado ne tik apygardose, bet 
ir kai kuriose apylinkėse. Eili
niams lietuviams pamdarė tie- 

. siog sunku ir susivaikyti tų vi- 
• šokių tarybų mišiny: Amerikos

Su šia komisija, 
anksčiau minėta, gi; 
kontakte dirbtų ir vie 
daliai išskirtas Ęendr 
Valdybos narys (tai 
veiklai susisteminti ir 
syvinti).

(Bus daugiau)

- * Imt ’ "
^7 *• ’ įHJMįįfcl ■ Ir «*•

skaitomyhė (tautinio ; solidaru
mo įnašai fr L: L>, ; nario kny
gelės te žeukldiai, valdybos 
turtas; ..Į.į-‘ ;;;

tas, te ji važiavo į Kaimą su kumnd atynžtaos tėvdis? Jau 
tetule Brone. Su tėvefiui matė taip šeiriai reniai yra buvęs . 
kinematografe butą fe dramblį kd atvė^-rtfemį ^ tuomet 
gfeė tekio raičiaus Šokolado buvo pavasaris, fe Juodū ėjo 
cukrainėje. Paskui tevefis vėl į mišką, o dabar jau su Džumi, o vakaore ta

Diedulio Mmnyte m

atžvilgiu nusistatyti? /,

Be kabėjo, yra jų šalininkų. 
Kitate >6 nebūtų aplinkraš
čiuose atsiradusios, kitate ne
būtų buvę skatinama baigti jas 
organizuoti, šatiritakai paties 
ir konkrečių Adomėnų jų reika- —. ——-7^7.— - --- - — 
lingumui įrodyti. atsakomas «t|jąm pavęstą ir

> ' patikėtą 7d^pta r «ritį Todėl
Aš pate dėl dabartinės spy- kiekvienas turi gauti nurifeb žinių (anigta 

gariH schemos esu skeptikas, konkrečias pafegas. vią kalba) pateiktas viešu-
Mano supratimu, į apygardų VaMybą siūlau sudaryti iš mm, tava su klateSnga fe ten- 
organizavimą rrikia ęiti iš pa- . . . - '
ties reikalo. Chicagai ar,New 
Yorkui apygardas retina turė
ti, nes ten reikia bendruomer 
nink> organo, apjungiančia vi
sas apylinkes. Clevdandui ar 
Detroitu! apygardų organų ne
reikia, nes ten tėra po vieną 
apylinkę, galinčią atlikti taį 
ką atliktų te apygardos Valdy
ba. Apygardos valdyba šalia 
apylinkės valdybos čia būtų tik 
nereikalingas paraldizmas, 
sunkinąs organizacinį bendruo
menės gyvenimą. Todėl

ttidosmę vietovių apylinkių 
valdybos puikiai gali atlikti 
tuos uždarinius, kurie afitekty 
apygardai, o visoms apytink«n 
ir seniūnijoms, kol nėra 
dar daug, reikia ''palikti tiesio
ginius santykius* su centrine 
Bendruomenės Valdyba.

o stogas rausvas, 
mfežta teleidžiama būti sodne kaip rožės žiedas, o Įtaigai vio- 
fig saulutei nusileidus. Kartais lėtiniai, lyg žibutės. Priež ta- 
dar uotų darbo prie name no mą vartai ĮvainasptlVMa, apm
arini taip tanų gera dar valan- .duliuota karūna papuošti šyie- 

palakstyti su Džimu, bet su, linksma turi būti tame na- __ _.v.. .. r v
ką padarysi? Mamytė taip lie- me. O Irius namai štai tokie Gaustai guldyti lėles, nes vai- Irta myli te kites—
pla, o mamytės klauso visi niūrite fe tamsės, ir tašti... kąns nesvetima gulti vėlai, pa- sfe^mteto lalko, 1
numdagta vaikai. Antra vertus, feamytės nėra, tad pryžaktoės teistas joms~ tavas, Idėpdo do nuo Lfadvės, kad
tetai malonu daryti ką nors durys užrakintos ir Iria gauna
drauge su saulute. Saulutė, eiti aplintai.

Ji buvo suorganizuota 
Yorke prie apygardos 
liau perėjo Lota -tarionl 
žinių, ar Lokas jos patartai 
mais naudojos. Tačiau itjtei 
tų būti labai svarbus busta 
sios Bendruomenės Valdji 
organas. Į jo darbų srit| ta 
tų įeiti visa, kas tik susiję 
gyvuoju lietuvišku gyveni 
ir lietuvybės išlaikymu, Ka® 
knygos ir apskritai špatai 
meno ir mokslo, šviettam 
auklėjimo, papro&ų ir trad 
jų reikalai — visa tai 
misijoje turėtų būti svari 
ma, sprendžiama ir visai be 
ruomenei perteikiama. Tta j 
tų ne tik studijinis, bet 
praktinės veiklos darbas. * 
komisija pvz. kasmet gal 
skelbti ir vykdyti

lietuviško* knygos mfaį 
kurio metu visos bėndruoi

~ ........
■ė ee aseeud rita* nattee «t Bradta** te' Z. May M, M51, 

< btorch & 19ri crigtafly oHared to tteond tos matter
- to Beatoj IteaSv Septcmber 12;’1915.
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KULTŪRINE KRONIKA

Putina*

Bet' kam gi tu» Audra* Dtorafi m*m» 
Prie lygaus kaito rūposteHu rymai* 

^^^g*s*i*Įfe*įlŠ^lj- što^r -^^8l^gMi. tRorj^aiii 
Vtoni nar dienas dūzau^mni vrikšto.

tografuojami į mikrofilmus, o 
šiems vietos reikia visai mažai. 
Lengvai jie ir panaudojami.

g ItopaidM^aa baletas gaatro* 
tavo Nev Yarte ir tepta 21 
šoko Lmatebsu stadįjono kon
certe. Kopenhsges baletas yra 
vienas S Mfeosią Europoje,

nemaža 
kuriuos^ 
tyrinėji-

Kai su knygom lengvai susi
tvarkoma, laikraščiai ilgai bu
vo lyg pagalys vežime. Jų for
matas didelis, nepatogus. Kai 
dažniau pavartai, popierius

ui nrysaus baitą* yra uz R 
sędfesoiSv ViMB
iis yra tusbkojo uauumo Dū
lėto įtakoje.

tojai, kurie prie lauko .riečia 
visokias istorijas. Ir kaip įdo^ 
rnu vaikams pasiklausyti, pa
matyti pievas, pergyventinak- 
tis, klajoti miškate. -

J Karališkių pievas nukeliau
ja vienas berniukas kartu su 
savo dėde, ton susitinka kitą 
draugą. Jiedu kartu pagyve
na nemkža nuotykių: paklysta 
miške, susitinka stirnas, pa
mato vilką, skaičiuoja dangaus 
žvaigždes, užklysta L čigonų-ta
borą, ieško paparčio žiedo.

tetekąs. Taip jos nepaprastai metai numeriai sudaro didelę 
išaugo. Didžiausios pasaulio- lentyną. > 
bibliotekos yra; Kongreso „bib
lioteka Washingtone, Britų 
Musė jaus biblioteka Londone 
ir Nacionalinė biblioteka kry
žiuje.

Jų . didžiausia — Kongreso 
biblioteka. Šiemet gegužės mėn. 
turėjo 10 milijonų knygų. .

ĮL1 Gutenbergas, atspausdinęs 
fe Bibliją, nė pats nenujautė, ką 
I žmonijai duos jo išradimas. 
I'iteyga vis kas kartą plito. Ap- 
^fkaičūiojama, kad nuo Guten- 

bergo laikų atspausdinta kny- 
Bgi| per 35 milijonus, 
į?’. Daugiausia prirašyta šv. 
F Rašto ir religiniais klausimais. 
rToteu rikiuojasi istorinės as- 
įmenybės. Štai apie Orleano 
^Mergelę iki 1900 metų buvo 
eteetta 12.000 knygų. Tūkstan

čiai tomų buvo prirašyta apie 
^Cromvellį, Linkolną, Mykolą 

Angelą, Dantę. Veikalai apie 
iGoethe vieni sudarytų gerą 
'biblioteką, jų yra apie 20.000. 
^pidžiąusm dėmesio susilaukė 
i Napoleonas; iki antrojo pasau

linio karo apie jį buvo išleista 
|'70.000 knygų.

Per motus visame pasaulyje 
fe abapauscKnama apie 200.000

Mark Twainas, kurio tikroji • VekfoBę fitffiauris IHera- 
pavardė buvo SamuelL Cle- turas premija, finansuojama 
mens, mirė 1910 metais. Tuoj' vienos Duesteldorfo leidyklos, 
pat buvo sudarytas specialus 25.000 DM už šiuos metas pa- 
fondas, į kurį telkė visus tiono- skirta Gertrud vos te Fort, ka
rams. 1912 m. fondas turėjo talikei rašytojai. Karta paskir

tos tapybos, skulptūros, archi
tektūros ir mutakos premijos.

įrengimas 
atsiėjo 750.000 doL' Veikalų 
pastatyme ypatingas dėmesys 
krpipįamąp į kalbą, čia nornna 
įrodyti, kad ir ataerikie&ai su
geba taip pat gerai perduoti 
poetinę dramą kaip ir Angli
jos aktoriai f

Berkshire, N. H., garsusis 
muzikos festivalis baigiasi rug
pjūčio 14. Programą išpildo 
Bostono simfoninis orkestras, 
šiemet ypatingas dėmesys 

skiriamas Beethoveno muzikai

įkurta tik 1800 metais. Po dvy
likos metų sudegė. Tada tuoj 
nupirko iš Thomas Jeffersbno 
privačias kolekcijos 6.487 kny
gas. 1825 ir 1851 metų gaisrai dktopedijo*. Tačiau gitesnėm 
vėl apnaikino. Atstačius, kas stadijom to per maža. Prieita 
buvo galima, telkta ne tik Ame» prię bibliotekos spausdintų ką-, 
rikoje, bet ir kituose kraštuo- talpgų.
se pasirodančias vertingas hihftatėkns' kaitaogą sudaro 
knygas. Greit pirmieji rūmaiv keliolika temų. Jie taip sutvar- 
prisipSdė, ' 1939 m. pastatyti 
bibliotekai antrieji.

Per metus biblioteka gauna, 
apie 300.000 knygų bei įvairių 
brošiūrų. Ji renka taip pat ir 
įvairias kolekcijas, pvz., turi 
Gutenbergo Biblijos egzemplio
rių, Stradivarijaus smuikų 
rinkinį, perka pasižymėjusių 
grafikų kūrinius, rengia įvai
rias knygos parodas. .

B ritas** 50. malę kūrybos 
sukaktam apdvalginė paroda 
surengta Fuylluja. Muses dės 
Arte Decuratffs tetaryti jo ta
pybos darbai, o Mtotteąue 
Nationate — jo grafika. Nėma-

vena Kalifornijoje, ir dukteriai Ne* Ysrto Mtatenteju M.mo 
išmokėjo 21,869.85 doL mažėjus.

• Informacinę brošiūra vo
kiškai “Christenverfolgung in 
Litauen” išleidžia Informacinė

’į- Prie jų dar pridėkime perio- 
dinę spaudą. Prieš antrą pasau
linį karą kasmet išeidavo apie 
10.000 žurnalų ir 40.000 laik
raščių.

r Knygom daugėjant, jau se
niai kilo klausimas, kur jas 
dėti, kad būtų visiems lengvai 
prieinamos. Praeito amžiaus 
gale ir viduryje, išsivysčius 
laikraščiams, tas klausimas dar 
labiau paaštrėjo. Kur sudėti 
spaudą? . Kaip ją sutvarkyti? 
Išmesti negali, nes ji istorijai 
išsaugo dabartį.

Spaudintą žodį krovė į bib-

numerata metams 1 doL adre
sas: 602 Harvey St, Dąnville, 
UL). A. Kupstas

kyti, kad gaji greit 
visą medžiagą. ' 

Bet pasaulyje yra 
specialių žurnalu, 
paskelbiami naujausi 
mat Kartais ir bendroje spau
doje pasitaiko reikalingos me
džiagos. Tai kaip ją panaudoti?

Prieita prie specialios biblio
grafijos; pvz., chemikai turi 
toki lėktini. , t

kuris iš 300 pasaulio chanu 
jos žurnalų padaro straipsnių 
santraukas.

Per metus tie žurnalai at- 
spaucHna apie 18400 straipsnių. 
Visų jų santraukas rasi tame 

plyšta, nyksta komplektas. Be bibliografijos leidinyje.
to, kiek tų laikraščių išeina; -o-
vieno The New Yorko Times , Pirmąjį knygų katalogą iš-

kteos Kai
reteą šiąnaoli,. ^nsaą ketonas 
važmojh kaitą. Tep paristai^ 
p^iapfoes ir pilniria visai sa- 
yaft^ Įrt’ne tik nupjauna, bet 

Lietuviškąją bibliografiją ir išdžiovina, sugriebia šieną, 
aptvarkė' ir atskirais tomais iš- Ten suvažiuęja garsūs pšsako- 
leido prof. VacL Biržiška. 
Dabartinę spaudą ir knygas 
registruoja Uetavių Bibliogra
finė Tarnyba, kurią tvarko A. 
Ružancovas. Tarnyba leidžia 
ir leidinį “Knygų Lentyną’*, 
kurioje atžymima visos lietu
viškos išeinančios knygos, 
duodama ir htikraščiuosę pasi- 

Seniai galvota, kaip vienu rodančių straipsnių tėbtegra- 
kurite klaaateu grota surasti Lentynos” pre-
visą medžiagą Trip 18 amžiu
je pradėta leisti didžtostos en-

Prieš kokią dvidešimt metų 
buvo baiminimąsi, kad naftos 
užteks jau tik 30 metų. Bet 
tada buvo idealas kastis į že
mę bent iki 1900 metrų. Dabar 
prisigręžiama į žemę jau per 
keturis ir daugiau kilometrų. 
Nesibaidomą, kad bus pasiekta 
ir iki dešimties. Ir dabar jau 
skaičiuoja, kad naftas užteks 
dar 50 metų...

Naujausiom, mašinom jau 
per dieną prlripįttaina į, že
mę iki 300 metrų gyte, tiek 
per minkštą žemę, tiek ir per 
uolas, kurias naujieji grąžtai 
ir-kuju daužo ir gięžte gręžia.

Naujų naftos laukų ieško
ma dabar ir lėktuvais. Apačio
je lėktuvo yra pakabintas prie
taisas, kuris reaguoja į plotus 
su nafta. Jų aptikta ir jūrose. 
Ir dėl to šiandien ant vandens 
galima užtikti plaukiančių til- 
tq, inuTBOoe pritaisyti srarMiai 
siurbta brangųjį skystimą iš 
gelmių po jūros dugnu.

GEOLOGŲ IŠKYLA 
; Prfocutono uritveroiteto gou- 
IPMaI šią vasarą daro iškylą 

?tatoo Kanados tolimosios šiau
rės Iki Venecuelos ir Pueno 

Iškyloje tyrinės žemės 
' tatelraukšlėjimą. Jiems pi^et 
bte dar 40 studentų. Vieni iŠ 
|ų važiuoja tiesiai į šiaurę, ki- 

jau triūsia Amerikoje, o tre
mtoji grupė iškeliauja į pietus

kiečių įtaka. Nesiribojama tik 
dabartine rašomąja kalba, bet 
darbui panaudotos taip pat se- 

lietavių literatūros ir 
pačios moderniosios lytys, be 
to, išryškinti lietuvių kalbos 
etimologiniai santykiai su sla
vų ir indoeuropiečių lytimis.

• Literatūros leksikoną, ku
rį prancūzų kalba leidžia Ple- 
jaden leidykla Paryžiuje, bus 
įvairių tautų literatūrinės ap
žvalgos, jų tarpe ir lietuvių. 
Skyrius apžvelgs . pagrindines 
lietuvių liter. sroves, idėjų sin
tezę, sujungs su pasauline lite
ratūra, iškels europinius lie
tuvių literatūros atžvilgius, 
duos pačius svarbiausius* var
dus bei veikalus, gal — chro
nologinių įvykių lentelę. Visa 
tai (be lentelės) turi sutilpti 
į 9 mašinėle rašytus puslapiui. 
Vliko Inf. Tarnyba šiuo reika
lu kreipėsi į prof. A Maceiną, 
kuris sutiko apžvalgą paruošti. 
A. Maceina yra parašęs lietu
vių . literatūros apžvalgą ir 
Vienoje išleistame literatūros 
leksikone “Die Weltliteratur”.

pajamų 53,830 doL Visi didžio
jo humoristo veikalaiLtarėjo 
Copyrights teisę, kuri *Ži me
tus apsaugo autoriaus veikalus. 
Vėliau vėl galima prailginti 28 
metams. Pirmieji veikalai, iš
leisti prieš 56 metas, jau išėjo 
iš tos apsaugos teisės. Bbt da- jo Miete* itoite 338 
lis raštų buvo jau tuomet , par
duota fifanų bendrovėm ir taip 
liko nepaskelbti. Praeitais ma
tais fondas iš knygų teflyr.l i, 
filmų bendrovių turėjo paja
mų 11,665.82 dol. SMa suma 
yra didesnė už daugel gyv jjų 
rašytojų metinius bononrus. 
Praeitais metais fondas Mark 
Twėiao žmonai, kuri dabar gy-

skylė duona nanos. SBatauoja- 
ma, kad H 9 sfcyBų tik vtena 
pataiko į naftos , gyslas. H 

berge. Nmnatoaia ifieteti 10 1054 mrfais išgręžtų 54-000 
sąstavfai'fc sąMnte kaštuos 000 > nedo€ naft08

., Atitartus ataka sklandžiai ir 
vatad&ti pasakoti, ypač graži 
pradžia, kur per nuotaikingus, 
pgosingus vatedus įveda gar
sius štemutajus. Gaila, kad 
šiam pasakojimam nedavė 
tvirtesnio turinio.

Iliustracijas ir viršelį piešė 
Vyt. Ignas. Kaip knyga yra 
grynam realistiniame stiliuje, 
taip jis pasuko į modernizmą, 
kuris vargiai bus jaunimui pri
einamas.

r SOMĖTŲ RELIATMZMO 
TEOEUAI

Šiemet sueina 50 metų, kaip 
grot A. Einšteinas paskelbė 
roiiativizmo teoriją. Ta proga 
Šveicarijoje, Berne, įvyksta 
tarptautinis fizikų kongresas, 
kuriame dalyvaus apie 100 fi- 
t&ų iš įvairių Europos kraštų, 
taip pat ir iš Sovietų Sąjungos, 
Aanerikos ir Japonijos. Prog
ramoje numatyta daugel pa
skaitų, kuriose bus pasikeista 
nomonėmis apie naujausias 
fteflm problemas.

Lenkijos, komunistinės Kini- tivalis vyksta Atėnuose, Grai- 
jos, Jugoslavijos. Kitą metą kijoje, ^udaurus teatre. Vai- 
pažadėjo atvykti ir Maskvos dinamos Sofoklo' ir Euripido 
Didysis Teatras su Čechovo ■ tragedijos atviram danguje, 
veikalais. Amerikos teatralų Teatras yra milžiniškas, vaidį-

specialiai nupiešė 
Aušręs Vartų Madoną. Mindau
gu portretą, papuoštą bran
giais akmenimis, padarė ar- 
gentinietis dafl. Cesar Patrone 
pagal Košubos skulptūrą.

s- t E. Frenkelis, kurį laiką 
profesforave Kauno universi
tete, dabar gyvenąs VbŠdėtijo- 
je, tetariu kalte* žinovas, pa
ruošė lietuvių etimologinį žo
dynu pavadtatą mtausetes

IroOOTutnNCii • 
žodyną tektea Cario Winter

Tarnyba. Brošiūra turės apie 
80 psL, skirta vdkiečių spau
dai, ' visuomenininkams, dvasi
ninkams, komunistų* pradėti 
tikinčiųjų persekiojimai, ap
rašoma, kaip klastojami gany
tojų laiškai ir t t. Protestan
tams skiriamas atskiras sky-

tžekipyro festivalis Stratfor- 
lyvavo 10 tautų su savo tauti- <je, Conn., eina su pasisekimu 
niais chorais ir šokių grupė- Specialaus teatro 
mis.

Ftoroucųeįa jau pasibaigė 
muzikos festivalis, kuriame da
lyvavo 7 tautos. Festivatyje 
didelis dėmesys skiriamas ita
lų muzikai, bet šiemet kaip 
tik šitoje srityje buvo silpniau-, 
šia. Geriausiai pasirodė vo
kiečiai, atvežė Berlyno ir 
Frankfurto operas. Festivalyje 
taip pat dalyvavo ir New York 
City baletas.

Senosios gAiky dramos fo^

(L. Dovydėnas — Naktys 
Karališkiupse, apysaka jauni
mui įleido Terra, 168 psl., 
kaina 2 dol D. Kr.

M ylątMpĘgRViKUEi 

■/ Jannimni >;yfrįrtą *Pysąką- 
Dovydėnas pavadino “Naktim Idai. Juos jungta tik tos Kari- gimtam 

.. _ _ .. šienaptofeo mufe- -HEtonr
tafta.' Brt ar to užtenka jauni
mui? ■ ' •,

■laimimą pirmiausia pairau- 
ktii iuteyga, o jo* kaip tik ir 
ppgjgėndame Šie maži nuoty
kiai tikrai nepagaus skaityto
jo, pesukels smalsumo toliau 
skaityti. Gali * sudominti pati 
pasakojimų medžiaga, bet joje 
— per daug etnografijos, ku
rios jaunimas jau ' nepažįsta. 
Sunku jam ir prieiti prie senų 
laikų, juos suprasti.
* Iš visos knygos susidaro į- 
pūdis, kad autorius neturi ko 
pasakyti, o nori būtinai knygą 
parašyti, štai pradžią ištęsia 
iki begalybės. Net pusė kny-

operos ir po keletą kartų pa- mieste, Wales provincijoje. Da- 
B kartojamos, šiemet keturis 

kartus kartojo trilogiją “Nibe- 
lango žiedą”, keturis kartus

* ^Parcifalį”. Dainininkai su
traukiami ne tik iš Vokietijos,

’ bet ir iš kitų kraštų. E New 
Yotko šiemet dainuoja: Astrid 
Vaniay, Ramon Vinay ir Hans 

t Hotter. Publikos ir šiemet lau-
* kiama iš visų laisvųjų Europos 
’ kraštų.

Paryžiuje, Prancūzijoje, 
vyksta tarptautinis teatro fes- 

f tivalis, kuriame dalyvauja 21
* tautos teatrai iš visų pasaulio
* kraštų. Pažymėtina, kad šis 
r ■ tarptautinis restivaus jau vyks- 
fr 4* antrą kartą, šiemet atvafia-

teatrų ir už geležinės už- 
PtoBCOB, iš Rytų Vokietijos,

Marija PečkauskaHė-iatrijos 
Ragana mfrė prieš 25 matus, 
1930 liepos 24, Židikuose. Gi
mė 1877 kovo 24 Medingėnus 
se. Susitikusi su lietuviais in
teligentais, pasidarė susipra
tusi tetuvaHė, uoliai bendra
darbiavo draudžiamojoj spau
doj, vėliau — įvairiuose laik
raščiuose; mokytojavo Mari
jampolės "‘Žiburio" gimnazi
joje. Savo raštuose žadino tau
tinę sąmonę, kėlė liaudies 
švietimą, mokslo pamėgimą, 
pasiaukojimą, altruizmą, tei
singumą ir kitas dorybes, smer
kė pakrikusias šeimas. Dėl sa
vo idealizmo, Pečkauskaitės kū
rybą ypač pamėgo jaunimas.

25 metę mirties . sukakčiai 
paminėti spausdiname '“likos 
tragediją" — vieną iš geriau
sią jos kūrinię, kur per Irutės 
pergyvenimus parodoma šei
mos tragedija.

• S. Būdavas parašė naują 
romaną anglų, kalba “A Fog 
On The Highway” (Rūkas ant 
didžiojo kelio).

• "Altorię šešėlię" trečią 
laidą išleido Literatūros Mėgė
jų būrelis Chicagoje. Knyga 
turi 631 psl., kaina 6 dol.

B?; Europoje vienas iš seniausių 
f/muzikos festivalių vyksta 
Į^ Bayreuthe, Vokietijoje, kur gy- 

veno ir mirė Richardas Wag- 
neris. šiemet jis prasidėjo lie- 
pos 22 su “Lekiančiuoju olan- grupė vaidina “The Skin of nimų žiūri 14 tūkstančių, ta-

K du”, baigsis rugpjūčio 21 su Our Teeth”. čiau teatro akustika yra to-
|gj:“T!annhaeuser”. čia pastato- Liaudies dainę festivalis kia tobula, kad nereikia jokių 
Cį mos beveik visos Wagnerio įvyko Anglijoje, Leangollen garsiakalbių.

• Baltę - vokiečię draugija 
Stuttgarde lapkričio mėn. ruo
šia baltų dienas ir parodą, ku
rioje svarbiausią vietą užims 
menas; taip pat bus ir spaudos 
skyrius.

• T. Zikaras, skulptorius, 
Melbourne, Australijoje, su
ruošė savo darbų parodą, ku
rioje išstatė 25 piešinius ir 
14 skulptūrų. Jis iškalė figū
ras ir prie Australijos Nežino
mojo Kareivio paminklo.

• Religinio meno f paroda, 
kuri atidaryta liepos 18 d. Rio 
de Janeiro mieste, Eucharisti
nio kongreso metu, sutelkė ne
maža eksponatų: per 200 kry
žių, bažnyčių, Vilniaus liau
dies meno ir individualios kū
rybos pavyzdžių nuotraukų, 
dievdirbio A. Trumpio origi
nalių darbų, dafl. A. Varnas 
Atsiuntė 4 paveikslus, tarp jų 
ir Mindaugo vainikavimą. Da
lyvauja visi Brazflįjos lietuviai 
dailininkai; V. Stančikaitė-Ab- 
raitfenė



Statomas
zius

1940 m., prieš 15 mėty, Lie
tuvoje dr. P. Kazlauskas išlei
do studiją “Lietuviu akiy spal
va". Prisimenant šį lituanistinį 
veikalą, duodamos čia to tyri- 
nėf m© išvados. XRed.) ...

Kiekvieną 
nas kunigas 
mišias.

Šv. Petro parapijos Bostone choras, yad. komp. Jer. Kačinsko f r *
Tautiniai šokiai; dainos, įvairus Sportiniai žaidimai — atlieka vasaros rtOTryHmr bsnĮlinkai ftnlrime 
Ona Ivaškienė. ‘ w v ~ r j

iiia v itriišiuiiiwkB 
etatovus 

kiošdĮHds ^mtoaiueeeT
— Kai tamsta ragr^įBrook 

lytaĮ* pamatysijfcnpdanSus

me fabriką ir traukiame atgal 
| Custer, kur baltuoja graži pa
rapijinė bažnyčia, kur dabar 
statoma nauja pradžios mokyk-

LIETUVHKI ŠORIAI
SKRENDA f NEW YORKĄ
Žmonefcū, pasimeldę . para

pijos ar tose mažytėse misijų 
bažnytėlėse, automobiliais grei
tai parvyksta namo, kur ant 
pietų stalo jau laukia lietuviš
kas sūris. O skanus ir visus vi
lioją šitas lietuviškas sūris: ji 
gamina' lietuvūHcų sūrių “bara
kus” Jonas Andriulis, gyvenąs

kad absoliutine datų 
kuolių buvo plačiave 
čiagalvių žmonių, vi 
lietuvio ūgis 164—11 
žemesni dzūkai, au! 
maičiai ir aukštaičia 
lygūs, šviesūs. Tas 
kuriomis. sutaria ir < 
lausko aidų spalvų t) 
charakteringas varta 
tų baltų rasei ,

vą.O tos išvados įdomios. Pa
aiškėjo, tarp ištirtų mokinių 
buvo 46,4%'mėlynos akių spal
vos, 10% žalsvos, 11,3% miš
rios, 11,6%. pilkos, 20,1% ru
dos, Juodos. Pakoregavęs 
anketos duomenis, autorius pri
ėjo išvados, ’

kad lietuviai apskritai yra. 
švioriaakial;

sekmadienį daž- 
čia laiko trejas

68% akys yra mėlynos, pil
kos, žalsvos, tik 20,70% yra 
tamsiaakiai (rudos, juodos 
spalvos); 11,3% yra.tamsiaakiai 
(rudos, juodos spalvos 11,3% 
yra mišrios spalvos.

žalsvaakių aptinkama dau
giausia vidurio ir šiaurės Lie
tuvoje — Šiauliai, Biržai, Ro
kiškis, Zarasai sudaro įspūdį, 
kad čia gyveno to paties tipo 
akių spalvos atžvilgiu žmonės. 
Mažiau žalsvaakių yra dzūkuo
se. Juodaakių apskritai labai 
maža, bet daugiausia Trakų ap.

Pastebėta, kad
vyry akys bent kiek tamses

nės kaip motery, miestuose taip 
pat tamsesnės, kaip kaimuose.

Viena iš priežasčių galėtų 
ir vakarų Lietuvoje — Kretin- būtį kraujomaiša. Į miestus 
gos, Telšių, Mažeikių ir Taura- daugiau kaip į kaimus įsibrovė 
gės apskr. Mažiausia jų yra , svetimo elemento. Lietuvių vių kaukuolės, plaukų, ūgio at- 

spalvai, daugiausia įtakos gale- žvilgiu. Jie buvo konstatavę,

— Labą dieną. Padėk, Die
ve! Kaip sekasi risi darbai? Aš 
esu iš ĮEhookĮyno, kur taipgi 
viri mielai laukia ir ieško jūsų 
gaminamų 5 lietuviškų sūrių. 
Iš kur jūs^ tokius didelius kie
kius pieno' sutraukiate?

— ftūsų “karalius” Jonas 
Andriulis yra pądaręą su rie
timais ūkininkais sutartis vie-

■;^WcagM- i ■ Brookiyną, jeigu' 
\ kišenė, padangių debe-

aė»ų ĮwHn gvj«w ««namn”
v Autobusų stotyje Detroite 

r iteriBtfniinfh spūstis. žmonės įvai- 
y&taįlliR kryptimis traukia tarsi 

i, į paskutinį teismą* visi susirū- 
: neramūs, nervuoti stori
^Ūgoseeilėse ir laukia autobu-. 
>> «ų. Tarnautojas pašaukia kelei- 

vtasjau ir į mano autobusą, 
aūiantĮ | taidingtnną, Mirhiga- 
ne. . Kartu su minia įsiveržiu į 
autobusą ir nusigąstu: daugu
ma keleivių barzdoti vyrai, pa
našūs į Volgos burliokus ar 
Wiliamsburgo žydelius Brook- 
lyne. Kas jie tokie? Klausausi, 
kaip jie kalba: rusiškai ar heb- 
raiškai? Geriau įsiklausęs pa- 

% tyriau, kad jie šnekasi mano
1 "gimtąja anglų” kalba, pamar

ginta kiek michiganiečių tar
me. Tai daugumoje ūkininkai 
ir darbininkai, dirbą miestuo
se ir savaitgaliui vykstą namo.

* Vėliau dar sužinojau, kad jie 
' kilę iš Michigano valstybės,

Mason apskrities (county), ku
ris šiemet švenčia 100 metų 
jubilėjų. Ta proga apylinkės 
vyrai auginosi barzdas ir per 
iškilmes, kurios truko liepos 
16—23 dd.,stojo į barzdų ilgu
mo konkursą: ,

kienp barzda, bus ilgiausia, 
tas gaus premiją.

Taip dalykams paaiškėjus, 
jau buvau ramesnis, kad čia 
važiuoja ne Rusijos kacapai, o 
ramūs' ir šnekūs ūkininkai ir 
darbininkai, kilę iš Michigano.

Autobusas rieda per Michi-

mažytės, bet jaukios ir jose 
gražiai liejasi nuoš^džios ūki
ninkų, darbininkų maldos ir 
giesmės Dievui Mknigane es
ti gilios žiemos ir ne kartą -ši
tie lietuviškieji misionieriai Į- 
klipsta pusnynuose ir nebegali 
pasiekti misijų bažnytėlės. o 
kartais patys žmones paskam
bina telefonu į parapiją, pra
nešdami: “Tėvelį ir ncmanyr 
šiandiena mus pasiekti — už
pustyti visi (keliai ’. Tokiose

kai, tarp kurių didžiausias ele
mentas yra tamsiaakių. Jeigu 
mūsų liaudies dainose žmonės 
pastebėjo charakteringą lietu
vių mergaitės akių spplyą — 
nielsVaakes,' tai Stovų tahfeerf- 
koje dažnai kalbama apie juo
das akis. Slavų įtaka labiausiai 
ir pasireiškė dzūkuose ir apskri
tai pačioje rytinėje pietinėje 
Lietuvoje, tame lietuvių tautos 
avanposte.

Seniau lietuviai ,turėjo būti 
dar švieMsniy ,akiy.

Tik tarptautiniai konfliktai, 
gausingi karai okupacijos, ko
lonizacijos paliko Lietuvos teri
torijoje kitos rasės žmonių, 
kurie įsimaišė į lietuvių tarpą. 
Kraujomaišos dėka turėjo pa
kisti, patamsėti ir akių spalvos.

Lafviy, esty ir apskritai 
Šiauresnių tautę akiy spalva 
yra šviesesnė nei lietuviy.

Lietuvių šviesiaakių (mėly
nakių ir .pilkaakių drauge) yra 
68%, latvių 83%, estų 95%, 
suomių 78%, švedų 87%, gudų 
tuo tarpu tik 59,6%.

Dr. P. Kazlausko tyrimai pa
remia prof. J. Žilinsko, prof. 
Avižonio ir kitų tyrimus lietu- ‘ kueny* tw rataAJ

Parapija nuo rudens laukia 
seselių kazimieriečių, kurios 
dirbs naujoje parapijos mokyk
loje ir auklės jaunimą, mėgs
tantį pertraukų metu pasistip
rinti lietuvišku sūriu, žaisti, 
dainuoti ir rengtis gyvenimui, 
kuris žydi Michigane, ežerų it 
miškų-krašte, kur dienos grei
tai prabėga, kaip tos iš miške
lių išbaidytos stirnos ar brie
džiai ..,

šiandieną palieku tyru oru 
kvepiantį Michiganą ir jau pra
dedu galvoti, kaip gyvena ir 
vasaros karščius kenčia brook- 
lyniečiai, palikę miesto kait
rose. Ką išdarysi,—visus tinka 
lietuviškoji išmintis: “namai 
pragarai — be namų negerai.”

vardą argrnrtnū/ių tat| 
....... - ,/ j

•' UetyviaĮ ėluiuMHJl 
Pan - Padfiko tirpte 
skautų stovykloje, Hm 
Australijoje. Lietuviai a 
te proga parodėlę. į

• Australijos Liat. fc 
menės pirmininku vistą 
traukusio L. Karvelio— 
tas V. Skrinska, vicep* 
kais: V. Simniškis ir W 
la, sekret St. Pačėsa,. 
Grina, nariais M . Pete 
Pr. Nagys.

Taigi, mėlynakiu daugiaūsia jo turėti slavai — rusai ir len- 
yra žemaičiy,

net 51,4%. O Kretingos ap
skritis pralenkia visas kitas;
Tuo* tarpu 'tamsiaakių ten ma- 
Žįąugia rų^aakių tik 15,3%.

Tamsesnes akis "turi Rytų 
Lietuva, o

už visus tamsiausios akys — 
dzūky.

Ten daugiausia yra rudaakių, 
o mažiausia mėlynakių. Aly
taus apskritis pralenkia visas 
kitas. Ten net 23,5% rudaakių, 
o mėlynakių mažiau nei bet 
kur kitur.

dvejas mišias at
laiko parapijos bažnyčioje, o 
po to automobiliais greitai 
spaudžia į misijų bažnytėles, 

Jau yra keletas aukotojų, įųj- jau laukia susirinkę ūki- 
kurie didesne ar mažesne au- ninkai. Tos misijų bažnytėlės 
ka prisidėjo prie to kryžiaus. 
Jei būtų daugiau norinčių pri
sidėti prie to paminklo kertan
čiai Lietuvai prisiminti, būtu
me labai, dėkingi

iš akię spalvos galime nu
spręsti, kuriai rasei priklauso 
lietuviai.

1939 m. per švietimo Minis
teriją autorius kreipėsi į pra
džios mokyklų vedėjus su an
keta: kiek jo mokykloje yra 
mokinių (berniukų, mergaičių) 
su tamsiai mėlynomis, mėlyno
mis, šviesiai mėlynomis, žals
vomis, mišrios spalvos, pilko
mis, tamsiai rudomis, rudomis, 
šviesiai rudomis, juodomis aki
mis. Atsakymus gavo iš 2157 
mokyklų, kuriose buvo patik
rinta 230.022 mokiniai (117.- 
487 mergaitės ir 112.535 ber akių,, daugiausia 
niukai). Tai sudaro apie 10% 
visj Liet gyventojų. I. jų akių 
spalvos padarytos išvados ap- gės apskr. Mažkuma jų yra , svetšno elemento, 
skritai apie lietuvių akių spal- Rytų Lietuvoje.

Kad įsimylėjęs žiūri į akeles 
— suprantama, bet kam to
kiais dalykais susidomėjo dr. 
P. Kazlauskas? Kokios spalvos 
lietuvių akys? ... Pasirodo, kad 
atsakymas į tokį klausimą gali 
turėti mokslinės vertės:

Tarp tų šviesiaakių labiau
siai išplitusi mėlyna ir pilka 
spalva, tarp tamsiaakių dau
giausia ruda spalva ir tik ne
žymiai juoda.

Įdomu, kad atskirose srityse, 
apskrityse yra taisyklingai pa1- 
siskirstę gyvento jai su tos pa
čios spalvos akimis. Nors visur 
persveria mėlynaakiai, nors 
svyravimas nedidelis, bet vis 
dėl to jisai galima pastebėti. 
Antai mėlynakių, arba melsva- 

rasta šiaurės

junb" RdestaliiiB^ taAnAc rango- vietiniai
aivgffių ‘ pakraittivnis
Trio ke&ų afcęrta sodybos, ja
vų lauku, ganori gyvrtial Ne
mažai, ir betuvių čia įsikūrė. 
Tik atvažiavus iš Lietuvos, daž
nas lietuvis sunkiai dirbo ang
lių kasyklose Pennsylvaiiijoje, 
o vėhau, pradėjus agentams vi
lioti žmones į ūkius, lietuviai 
patraukė Michiganan, nusipirko 
ūkius ir dabar tenai gyvena. 
Jie dar gražiai prisimena “ar
klių gadynę”, kada visus ūkio 
datibus dirbdavo arkliais, į baž
nyčią sekmadienį važiuodavo 
arkliais, tie patys jų žirgeliai

išveždavo dukteris į marčias 
per plačiuosius Michigano lau
kelius,

kur skambėdavo lietuviškos 
dainos ir juokai. Dabar jau vis
kas ir čia pasikeitė: automobi
liai išstūmę vestuvinius žirgus, 
o traktoriai išvarė iš dirvos 
darbinius arklius.. Tik kur ne 
kur padirvonyje /ganosi kele
tas arklelių, paliktų prisiminti 
“žilajai senovei”.

3:00 — Lietuvių dienos pregrama; 
Dainos

Kryžius bus tikrai gražus ir 
byks visiems apie mūsų mei
lę kertančiam Kristui, Mari
jai, šv. Jurgiui šv. Kazimierui, 
šv. Pranciškui kurio statulos 
bus meniškai įpintos į tą kry
žių ir visiems primins niokoja
mos Lietuvos kančią.

LIETUVIŠKI 
MISIONIERIAI 
MICHIGANE

Autobusas sustoja Custer 
miestelyje, kur klebonauja lie
tuvis kun. Benediktas Marči- 
lionis, talkinamas kun. Jurgio 
Riaubos. Čia, švč. Marijos pa
rapijoje, ir man teks padėti du 
sekmadienius pastoraciniame 
darbe. Klebonas išvykęs atos
togų, o dabar čia bosauja Vika
ras kun. J. Riauba, atvykęs iš 
tremties ir. jau išbuvęs 5 me
tus Michigano krašte. Tose pa
čiose Michigauo apylinkėse dir
bą apie 12 Sėtuvių kunigų 
tremtinių, , kuriems tikrai tinka 
misionierių vardas. Jie gražiai 
įsijungė į Grand Rapids vysku
piją, buvo paskirti į parapijas, 
pažino vietines pastoracinio 
darbo sąlygas, žmonių papro-

tono su sūnumi išRį 
Los Angeles, KaMf^ :ii| 
guos “Lietuvių Dienas?.

• Lux Cferisti, bHM 
spausdina šiuos atidi 
vysk. V. Brizgys — 
reikalingi mūsų savk^ 
dr. V. Balčiūnas — jį 
armija; Z. Ivinskis — 
bės restauraciją 
kan. V. Zakarauskas 
rystė ir šeima kttrtgo | 
cijoje, dr. J. Gutes 
kų paruošimas PrąiĖj 
dr. P. Celiešius —Pąd 
mas ar pasiryžimas, jį 
P. Brazys ■— GyvenąąH 
mė ir t. t. Leidžia ALi 
nigų Vienybė, redaguoji 
V. Rimšelis, MIC. |

chorvedis, ilgesnį laiką | 
Argentinoje,, ųifrė. Bra 
iš Miroslavo. , J

• Kun. Antanas 4^
liepos 24 d. Angliją}^ 
no šy. Kazimiero -1n^| 
atlaikė pirmąsias mĮhdį 
nazįją baigė Lietuvoį 
metu buvo fronte. K«i 
tų dirbo Angtijoje, -dįjl 
įstojo į Marianą kpajį 
ir Romoje Sėjo mokstgi 
nigus įšventintas RaaR 
pos 3 d. ,

• ■■ Pasaulio Liet. Aį 
įgaliojo kun. A Jušką,; 
jantį po P. Ameriką, 
rįnkti medžiagą. .

pristato už
sakymus mums, o me& tada jau 
jpyrinnčiūme ąūriys tiems ku
rie jų hnikią ir' mėgsta valgyti. 

' Trip nuoširdžiai pasikalbėję 
_____ r__________irį gavę ^ar doyanų po gražų, 

ti^' yįta ne vien keleivius 
aįr jįlBĖŪr. laiškelius, bet ir - 
mūsų' gamintai lietuviškus sū
rius. Į Nevv Yorką pristatome 

~_____ ________ sūrius lėktuvais.
nitams. ir teškia Ir ką tu pasakysi! Lietuviš-

Kennebunkporte pranciško
nų vienuolyno parke yra stato
mas didelis lietuviškas kry
žius. Planus tam kryžiui paruo
šė p. J. Mulokas. Jį daro J. 
Ambrazaitis iš Middlebury, 

medines 
statulas daro D. Cibas. Pikniko 
metu, rugp. 14 d., tuoj po šv. 
Mišių (bus iškilmingas to nau
jojo kryžiaus pašventinimas.

11:00 Iškilmingos JubilČ^us Mišios — T. Benedikto Bagd
Lietuviško naujai pastatyto kryžiaus pašventinimas 

12:00 — Pietūs ? .



HELP W. MALĖ

Four Slide, Maciūne.

Only Experienced Apply.

WANTED

riešu atšaldo gryčią, 
karvė kas baisaus?! 
ni ;M į ledaunyčią, 
i pieno bus tuojaus..

ąs Toks tuojau pašoko: 
kvailu mane laikai’ 
kalbu aš*ne ant juoko 
įg technikos laikai!

tm sviestą, dirbsim mostį 
z ją draugės ir draugai 
alėti pasiguosti, 
kultūrai tarnavai...”

Nauji gyventojai
Praeitą savaitę susilaukėme 

naujų gyventojų iš Vokietijos

100 m, 200 m, 1000 m, 4x100 
m estafetė, šuolis į tolį, šuolis 
į augštį rutulys (12 Ibs.), dis
kas (jaunių), ietis (jaunių). ’■

gracinių įstaigų atsijotų lie
tuvių. Jųjų vardu mes kreipė
mės š. m. birželio mėd..5 per 
spaudą į tuosius, kurie prieš 
emigraciją gyvc.io Muencbene, 
prašydami piniginės aukos lie
tuviškai . bibliotekai ■_ Muen- 
chene įsteigti. M~encbeno lie
tuviai yra per biediū, kad ga
lėtų nusipirkti naujai pasiro
dančių Betuvtffai knygų.

kalbos”—tarė Tokis, 
paveikė tave, 

nį tai žinokis — 
t šaldytuve!” 1500 m, 3000 m, 4kl00 m es

tafetė, 3x1000 m estafetė; šuo
lis į tolį šuolis į augštį trišuo- 
lis, šuolis į augštį su kartimi, 
rutulys, diskas, ietis, 3000 m 
ėjimas. '

padėti įsigyti mums lietuvišką 
biblioteką. šį kartą kreipiamės 
mes ir į visus mielus Tautie
čius, kurie yra jautrūs kultū
riniam lietuvių tremtinių gy
ventam. Padėkite mums įsteig
ti lietavišką bibtioteką,kurio
je Muėncbenepasakę lietu
viai galėtų gauti pasiskaityti 
lietuviškų knygų, žurnalų ir 
laikraščių ir tuo būdu palaikyti 
savyje tautinę dvasią ir ne
leist užgest sugrįžimo vilčiai.

for Experienced Men — Gopd

Amerikos ir lietuvių sporto žaidyn

kų knygų arba pinigų (jų rri- 
fcfa knygoms įrišti, Vokietijoje 
išteistoms knygoms ' įsigyti)!

tt ttomnuces

y gravėres šaldytuvą, 
grūdo žmoną ir vaikus: 
tegu verpia, ten ir siuva, 

supras naujus laikus.

veiklą kalbėjo pats L. Sagys. 
Jam, šokėjoms ir kaikuriems 
svečiams tėvų komitetas įteikė 
dovanas. Malonu buvo išgirsti 
Grandinėlės seniūnės . D. Jur-> 
gutavičiūtės kartu rimtą ir 
kartu jautrų padėkos žodį Vai
šino Gulbinienė, Eimutienė, 
Mazilionienė ir kt ponios.

Buvo pasidžiaugta Grandinė
lės laimėjimais; Bet ji nežada 
ant jų užmigti. Galvoja virsti 
jaunųjų ansamblio, kurio pro
gramą, be šokių, sudarys taip 
pat dainos, deklamacijos ir kt 
šia kryptimi ir pradžia jau pa- 
daryta: Alg. Bielskus dainų mo- 
kymą jau yra pradėjęs.

Geriausios sėkmės!
St. Barzdukas

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819

sąnįįn 29tradiefaname Cleve
lando tautybių f^tivaly, vasa
rio 26 Lietuvos nepriklauso
mybės Šventės minėjime Akro- 
ne, yasario 27 Clevelando skau
čių surengtame Vasario 16 mi- 
nąjtae, baL pĘ6 lituanistinės 
mokyklos parengime, geg. 13

Clevelande . rengiamas bene 
pirmą kartą. Reikia tikėti, kad 
Clevelando lietuviai tinkamai 
įvertins jaunųjų menininku 
pastangas ir ypač gausiai atsi
lankys įslovėnų auditoriją. Į 
vakarą nuoširdžiai kviečiamas 
visas jaunimas. Kadangi sekan
čią dieną prie Clevelando pra
sidės studentų ateitininkų va-, 
saros stovykla, vakare dalyvaus 
ir gausus būrys (virš 100 žmo
nių) jaunimo iš kitų kolonijų. 
Jau iš anksto rezervuokime 
rugsėjo 4 d. šiam puikiam ir 
pirmajam rudens sezono pa
rengimui

Po programos, grojant pir
maeilių! orkestrui vyks šo
kiai ir veiks bufetas. V.

Mirė
Mūsų. parapiją aplankė ne

lauktoji viešnia —mirtis. Mi
rė Monika Laurinovičienėi Ji 
paliko tris supus ir vieną duk
relę. M. Laurinovičienė ne tik 
pati priklausė prie mūsų para- ties

• Atsižvelgiant į kongreso pasau
linę reikšmę, dienraštis The Chicągo. 
American kasdien spausdino šio 

Ilginio įvykio aprašymus.

SĖKMINGA GEGUŽINĖ 0MAH0JENEBRASKA 
pijos,bet ir jos visi vaikai ku
rie jau turi savo šeimas, irgi amerikiečių publikai Ir. visur 
priklauso prie mūsų parapijos. 
Vienas iš jos sūnų gyvena ga
na toli nuo mūšų parapijos, 
bet sekmadieniais atvyksta į 
mūsų bažnyčiąir, be to, tenka 
pabrėžti, kad visi jo vaikučiai 
"irgi pas mus yra krikštyti.

Taip pat nelauktoji viešnia 
pas save pasišaukė Praną Lu
ką, kuris jau buvo sulaukęs žk 
-tos senatvės ir Vincą Ciženavi- 
čių, tams sulaukė vos 42 metų.

Nauji namų savininkai
Mūsų, kolonijoje jau mažai 

bematyti tuščių sklypų, bet tie, 
kurie nori dar suranda. Da
bartiniu metu ponai Ribokai 
statosi namą prie savo nuosa
vos krautuvės. K. Puodžhiky- 
nas irgi statosi namą. Teko 
girdėti, kad p. Šulskis ir J. 
Stundžia irgi nusipirko namus 
musų rajone. Naujiems namų 
savininkams tigrių geros klo-

Ytotinis.

tik **- < Jane pestivaa bHeifo 12 šv 
Jurgio mokyklos 'mokslo metų 
haigtov* iškilmėse, birželio 14 
Grotto suruoštoje programoje 
------------------stadione, birželio 
19-JS Lietuvių dienos progra
moj; birželio 22 dienraščių 
“Piain Deator” ir “News” kon
kurse, birželio23 WXEL tele
vizijos stoties Magie Wulf pro
gramoj, birželio 25 Clevelando 
miesto muzėjaus Iškilmėse (Mid 
— European Street Fair), bir
želio 28 George Gobei'progra
moj Clevelando arenoj ir paga
liau liepos 10 tautinių šokių ir 
dainų popietėj šv. Pranciškaus 
seselių vienuolyne Pittsburghe. 

AštumMika pasirodymų per 
sezoną! Ne tik griuvių, bet irMūsų parapiečiaĖ Vincas ir BrazOįjos: Jš Vrioetijąs at- 

Vainiūnas, Richardas bokaitis, vyko Juozas Žatiausfcas sų žmo- 
Pranas Totilas, Pranas Odinas na Anele^ ir sūnumi jooį. lįį- 
ir Vyt Vaiskūnas jau geguži- liauskų šeima apsigyveno 
nės išvakarėse, £ y. liepos 
9 d.,. gražiai sutvarkė ir iš
puošė aikštelę, šokiams iš lep
tų padarė platformą, o sekma
dienio rytą G. Veli&a, J. Jab
lonskis ir kiti vietą gegužinei 
visidrai sutvarkė.

Tuojau po pamaldų lietuviai 
kurie turėjo nuosavas mašina?, 
pradėjo transportuoti; žmones 
į gegužinę, nes autobusu pa
tekti į gegužinę buvo nepato-! 
gu. Transportacija vyko regu
liariai kas pusė valandos; to
kiu būdu, kas tik norėjo, "tas 
turėjo galimybės dalyvauti ge
gužinėje.

Kotryna Navickienė su savo 
dukrele, p-lė Tamasiewicz ir 
Votek pavaišino gegužinės da
lyvius skaniais užkandžiais, o 
Navickas,- Albin Flere ir Pr. 
Totilas vaišino gaivinančias 
gėrimais. Po vaišių buvo šokiai 
kur grojo labai gražiai orkes
tras. LHBbaigai lietuviai labai 
sutartinai sudainavo keletą 
lietuviškų dainelių, kurios pa
darė gana gerą įspūdį į ameri
kiečius. Dalyviai buto labai 
patenkinti gegužine ir taip pat 
jos pelnu, kuris yra' skiriamas 
mokyklos skolų dragūnui

Teko nugirsti, kad ateityje 
yra dar numatytos dvi geguži
nės. Viena iš jų įvyks liepos 
mėn. 31 d. ir kita rugpiūčio 21

Žaliauskienės motiną p. Kudir- 
kienę. , I

Iš Brazilijos atvyko Jurgis 
Vilkis su žmona. Vffltis jį peo-- 
fesijos yra skulptorius. Brazili
joje jis darė šventųjų fibras 
ir jas remontavo. Vffltiud , Bra- 
zilijoje klimatas. buvo kenks
mingas ja sveikatai ir jis tu
rėjo iš ten išvykti. Ten jis yra 
netekęs net savo šešerių metų 
vaikučio. Omahoje J. Vilkis 
dirba Hutcheson studijoje, o 
jo bnona šv. Juozapo l^oninė-

1. V-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių žaidynių H-ju? rato 
varžybos įvyks mgpiū^o .20— 
21. d. Clevelande. S. Ameri
kos Liet FASK-to pavedimu 
žaidynes vykdo ; V5d ’■ Vakarų 
Sporto Apygardos K-tas, su
kvietęs šiam reikalui pagrindi- 50 m, 100 m, 41100 m estafetė, 
nius vykdomuosius organus — šuolis į tolį šuolis į augštį ru- 
Organbadnį ir Varžybinį ko- tulys, diskas, ietis.

d. Nepamirškime šių dviejų mitetus. žaidynių reprezentaci- ' ’ Jauniams:
gegužinių! Rengėjams iš savo nis organas yra Garbės K-tas, 
pusės linkėčiau geros sėkmės! sukviestas iš vietos visuomeni

ninkų bei kultūrininkų tarpo.
X
•) Laėgvoji atfofika-

■ “ ’T- tet7lv*iy» svarbi yra ir Aleksandra

- ■ - dėka Granc^nėiė prasiskyne
kelią į amerikiečių visuomenę.

Liepos .? Grandinėlė- oficia
liai brigė sespną. Iškilmes suor
ganizavę -. lituanistinės vysk. 
Valančiaus mokyklos tėvų ko
mitetas. Susėdus prie vaišių 
stalo, atidaromąją kalbą pasakė 
tėvų komiteto pirm. H. Idzelis. 
Toliau iškihnėms vadovavo mo
kytos vedėjas J. Žilionis - 
Grandinėlės darbu pasidžiaugė 
ir jaunąsias šokėjas sveikino A. 
Tamulionis, dr. Ad. Danftišis, 
St Ra rudukas, St Maziliauskas

chane galbūt nėra gyvebę. Po
nai j. ICanįs, ir V. Alantas at- 
riuntė Muencheno Valdybai sa
vo veikalų, ponai P. Gudas ir Stųakite Valdybos 
J. Skersys — pinigo fr keletą adresu: Mrs. V. Mykolaitienė, 
gražių knygų bei g»M laikraš- Muenchen 54, Smaragdstr. 
čhį Mes jiems tiriamp nuoMr- 17/S. B anksto dėkojame Jums 
dų ačiū! Bet ar 
giau, kurie stjta

Ik pats nūsiautė į byčių. 
Kojas ištiesė smėly, 
Ik pajuto iš netyčių, 
kad kultūrą dar gili...

*• STASYS PIEŽ A, Chicago 

American religinio skyriaus vedėjas, 

pasiųstas aprašinėti Tarptautinį Eu
charistinį kongresą, kuris įvyko Rio 

de Janeiro mieste Brazilijoj Tepąs 

17-24 dienomis.

'knrščtes tft ^enas šaltas 

įąs jautis lyg praplautas, 
tivins-bmėiras jausmus” 

ma tarė: ^Pirkti karvę,

Termofilų riteriai Amerikoje
Amerikiečiai kilimo iš Grai

kijos turi savo draugiją vardu 
“Termofilų riteriai’’. Jie dabar 
sudėjo 50.000 dolerių, kad bū
tų pastatytas paminklas kara
liui Leonidui kuris buvo ko
vos prie Termofilų laimėtojas. 
Paminklas .birželio paskutinę 
dieną buvo^ pastatytas^ir da
bartinis Graikijos karalius da

lyvavo jo atidaryme.

n» pieno bus šilčiau..

: tinai kad karvė pečių 
IBrim dobilais, 
įvesi ją ant dačų, 

tie karščiti atsiims”.

tarauk ją velnias, tą kultūrą” 
dbteua išpučia akis, — 
B^arva prakaitas per skūrą, 
srit vaikai neatlaikys.
kirkti karvę! u—žmona niršta, 
$Kokis tratrilas baisus! ' 
itito melžimo tinsta pirštai— 
lĮftrfctas pienas toks pigus!” 

ikonas Toks piktai atšovė:' 
^Kwštis štormą visus!* 
Įtižr. tada tautos gerovė, 
|n^u saugosi pirštus?!

pri turėtum žalmargę, 
Jkasimelžtum bet kada,, 
^nelauktum išvargę, 
aSf. atveš kas su tačka.

Meno ir literatOros vricaras, 
rengiamas Clevelando studen
tų ateitininkų, įvyks rugsėjo 4 
d., sekmadienį slovėnų audito- 

1 rijoje. ^Programą išpildys jau
nieji žodžio, dainos ir baleto 
talentai — studentai at-kai iš 
Detroito, Chicagos, Baltimorės, 
Bostono, New Yorko ir kitur. 
Pirmą kartą Clevelando visuo
menei patirodys pagarsėjęs 
studentų trio (Zaranka ir bro
liai Polikaičįai) iš Detroito.

Panašaus pobūdžio vakaras

Vyrams: 60 m, šuolis į tolį šuolis į aug^
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, (Nukelta į 6 psl.)

startihg wages piuJs Overtime 
Set-iip Men — Experienced on

Kas išgirdo Muencheno lietuvių balsą?
Kadaise Muencbene gyveno me rriktie būtų pasiruošę pa- 

daug lietuvių. Dauguma jų iš- dėti. Mes todėl dar kartą krei- 
enrigravo, ir šiandien Muen- piamės į Muencbene gyvenu- 
dtetie tiko tik keli šimtai eini- sius tiettnrius, prašydami jų

su pelnytu pasisekimu. Visur 
su lietuvių šokėjų vardu. -

Tai gražus .lietuvių tautinių 
šokių pristatymas ne tik savie
siems, bet ar svetimietians. 
Tai reikšminga lietuvių tautos 
reprezentacija ir jos vardo 
garsanhnas. Juo labiau džiugu, 
kad tai atlieką mūsų jaunimas, 
pats Jaunasis mūsų atžalynas, 
lietuviškos mokyklos mokinės. 
Jos yra nusipelniusios ir vie- 
šai visos paminimos. Nuo pat 
pradžios Grandinėlėje (toks 
yra šios šokėjų grupės vardas) 
šoka: D. Benokraitytė, V. Gul- 
binaitė/G.- Maciulevičiūtė, G. 
Mariūnaitė, M. Maziliauskaitė, 
V. Steponavičiūtė, V. Titaitė, 
R. žagarskaitė, N-. ŽSionytė. 
Vėliau į jos gretas įsiliejo: A 
Alkaitytė, A. Balčiūnaitė, J. 
Gailiušytė, A. Gelažytė, R. Jan
kauskaitėj N. Jankauskaitė, B. 
Juozaitytė, D. Jurgutavičiūtė, 
L Kasperavičiūtė, J. Kava
liauskaitė, V. Orintaitė, Ir. Sta- 
saitė, D. Striugaitė. Dvidešimt 
dvi šokėjos! Tarp jų vieninte
lis berniukas — V. Malcanas 
(Grandinėlės, šokio kerojas!). 
Nepamainomas čia akmrdeonis- 
tas — Eg. Žilionis.
' štai tos (ir tie), kurios kon

krečiai reiškiasi lietuviškoje 
veiktoje. Tačiau Grandmėlės 
siela yra Liudas Sagys. Juo 
Grandinėlė remiasi ir la&osl 
Jis ne tik tautinių šokių moky
tojas — jis ir įkvepia,*ir paguo
džia, ir pagiria, ir reikale paba
ra. Kam teko iš arčiau Grandė

■ •
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VACATO^į VACATIONS BUS OPPORTUNITY SEAL ESTAISVACATIONSTO PLACE,

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

CALL LO 3-7291

CatholicVACATIONS

K.!'
|W'

19S5 m. liepos 26 d. no. 53

(atkelta iš 6 p.) 

štį, rutulys, diskas. 
■' b) Plaukymas.

Vyrams:
100 yd. laisvu stiliumi, 400yd. 
laisvu stiliumi, 100 yd. krūtine, 
100 yd. nugara.

Moterims:
50 yd. laisvu stiliumi, 100 yd. 
laisvu stiliumi, 50 yd. krūtine, 
50 yd. nugara.

c) Lauko tenisas
vyrų vienetas ir dvejetas, mote
rų vienetas ir dvejatas ir miš
rus dvejatas.

d) Futbolas (soccer).
3. Dalyvių kvalifikacija.

Žaidynėse turi teisę dalyvauti 
kiekvienas Ijetuvis 
kas, nenusižengęs sportininkų 
mėgėjų drausmės 
ir per atatinkamą 
gardą registruotas Š. Amerikos 
Liet FASK-te bei turis nusta
tytos formos sportininko regis
tracijos kortelę.

Jaunių ir mergaičių gimimo 
datos riba yra

1937 m. sausio mėn. 1 d.
4 Dalyvių aprūpinimas.

Visi laiku užsiregistravusieji 
žaidynių dalyviai bus aprūpin
ti nakvynėmis ir maistu. Kelio
nės išlaidos nebus padengtos.

5. Dovanos.
Visi, tiek individualinių tiek 
ir komandinių varžybų laimė
tojai gaus.dovanas ir visi 1—2 
ir 3 vietų laimėtojai — diplo
mus. žaidynėse stipriausia pa
sirodęs sporto klubas vyru ir 
moterų klasės gaus Ministerio 
Stasio Lozoraičio pereinamąją 
taurę o pajėgiausiam klubui 
jaunių ir mergaičių klasėse 
teks Š. Amerikos Liet. FASK-to 
pereinamoji dovana, šie klubi
niai nugalėtojai bus išvedami 
atsižvelgiant Į surinktą bend
rą taškų skaičių visose sporto 
šakose, vertinant pagal FASK- 
to nustatytą taškų skaičiavimo 
tvarką. Futbolo nugalėtojams 
teks Tėvų Pranciškonų paskir
ta pereinamoji taurė.

6. Dalyvių registracija * 
vykdoma per sporto klubus nu
statyta tvarka. Sporto klubams 
nepriklausą sportininkai regis
truojasi tiesiai pas rengėjus. 
Registracijos terminas — rug
pjūčio 10 d. Registracija vyk
doma ir visos informacijos 
gaunamos šiuo adresu:

Algirdas Bielskus 
771 E. 91st St., 

Cieveland 8, Ohio
7. Įvairūs žaidynių nuostatai 

ir kitokios papildomos infor
macijos bei instrukcijos siunti
nėjama visiems sporto klu
bams. Tolimesnes informacijas 
skelbiame sekančiame numerį.

V. V. S. A. K-tas

TRAILS END
VVINDHAM 54 J 3

Excellent food. Running water in 
rooms. Catholic church—all amus- 
ements nearby. Family acccommod- 
ations. Rates $28 to $30. Friendly 
Atmosphere. VVrite Dept. “L”.

MARY McMANUS

Šią vasarą pasinaudokite žirgo 
nuojauta ir sustokite prie 

BELMONT HOTEL 
300 Asbeny Avė. 

Aąbury Park, N. J.
Kambariai užsakomi dienom ir 
savaitėm. Reservacijai skam
binkite JIM CONDOS Prospect 

4-9520.
Atidarą ištisus metus. .

SHANNON VIEW HOTEL 
EAST DUBHAM

• Large, Private Swimming Pool.
• Baths, Showera, Good Food.
• Baseball and Footbkl Fleld.
• Rooms with or wtthout meals.
• Three FuU Meals per Day.
• No Rising gelis
• Restaurants on Premises.
Dancing to,Mike Flanagan’s Orch.
Radio, Televisicm, Fishing. VVrite for 
Booklet Near Catholic Church.

JOHN SLEVIN,City TeL: MO 9-8459
FreehoM N. Y. 74S0.

PLEASANT VIEW 
HOUSE

“On the. WateFs Edge” 
MISOAMICUT BEACH

Five mlles of ocean beach. Modern, 
hot and cold tiater in all rooms. 
Shutfleboard, ’ horaeshoe pitehing

- ...... — ___ ____Church.
American plan. VVrite for rates and 
reservations to Dept “L”. 

JAMES COLLINS, Prop. 
TeL Watch Hill 7167

' BAR & RESTAŪRANT
On Route 9 mad., fully equip- 
ped, 3 rm. living quarters, in- 
come plūs Home, low taxes, 
acres favorable for cabins, 2 
car garage, price $26.000. 
Phone: Garrison 4-3447

sportinin-

nuostatams 
sporto apy-

HIGH PEAK VIEW
Box 93, Acra, Greene County, N. Y. 
New filtered swimming pool. Hot 
and cold water in all rooms. Shuf- 
fleboard. SoftbalL Television. Hal 
for dancing and parties. Horseback 
riding. Bicycles meaby. M’eekly 
moving on premises. Plentiful home 
style American cooking. AU at 
reasonable rates. Short walk to St. 
Edmund’s Chapel. Ideal and friend
ly surroundings. Choice rooms. 
Available lašt tvvo vveeks in August 
and in Sept. VVrite Dept. “L”. For 
raUs. VVrite for Information,

C. SOBRADO
Or phone Cairo 9-9466.

CASIN0 ARCADE
“Pramogos visiems” 

Jodinėjimas — “Pasaulinis gol
fas” ir Howard Johnson geram 
maistui

Ride the Trams!
On the Boardwalk.

Cedar Lake Lodge
Box No. 347, Blairstown, N. J. 

“Right on our owu 1 mile lake” 
For booklet or reservation call GI 7-8202 
or write direct to lodge.

VACATION OR VVEEKEND

THE STRATFIELD 
"Hotel with- Charm, Tradition"

DAILY SPECIALS
Breakfast............... 500 to 1.15
Luncheon

(complete) ..... 90< to 3.00
Dinner (complete) 1.90 to 4.50

INCLUDING SUNDAYS

THE STRATFIELD .
1241 Main St., Bridgeport Conn.

Phone: FOrest 64321

Wood-Rock-in-the-Pines
Modern Oottages—All Sports 

New Filtered Pool 
Italian-American Cuisine

Near Catholic Church. 
Send for booklet “L” 

And sept. Rates $40 up 
Cairo, N. Y.' TeL: Cairo 9-2314 

Mr. A Mrs. Paul J. Legiono, 
Props. KC4

WITH

HOTEL BINNS
SARAH J. BINNS 

56 ATTRACTIVE ROOMS 
PRIVATE BATH.

Moderato Rates. Coffee Shop.
Bathing from Hotel. VValking Dist

ance to Catholic Church. 
VVrite for Booklet “L” 

VVILDVVOOD 2-8061
3900 Atlantic Avė. VVildwood, N. J. 

(One Block from Beach)

or a day in the country 
r

Stay near and make your vacation dollar 
go far. Only 65 miles of easy driving 
froni Staten Island. In the eool mountains 
of New Jersey near the Delaware Water 
Gap.
WEEKLY RATE $45-$52. DAILY $9-$11 

(Children rates according to age)
Incl. meals. rm. swimming. sports. cktail 
lounge, orch, telev. Reservations ,štili 
available for opening Weekend, June 24th. 
2 days $20. Jul. 4th Holiday Wkend. 3 
days $33. Orch every night. Churches & 
golf course 1 mile. Transportation arrged 
for those who desire it.

• HOTEL CARUSLE 
210 Fourth Ave„ Asbury Park 
Block to Ocean and Boardwalk 
Single $18 — Double $25 up. 

European Plan * Free Parking 
Coffe Shop and Restaarant 

PR 4-9580
MODERN ACCOMMODATIONS

DRY CLEANING plant and 3 
Stores. Mušt see to appreceate! 
Harlem area. Mušt sėli.

AU 6-9073

Fire Island, 
Ocean Beach, nuomoti ar pirk
ti 3 miegamieji, tinka 6, 
namasis su židiniu, atviras fr'-Sag 
uždaras prieangis, didelis vak 
gomasis. Arti kat. bažnyčia. 
Tuoj užimti. Betarpiai. 
TE 8-5309

ROUND TOP HOUSE
ROUND TOP, N. Y. CAIRO 9-2773 

NEW FILTERED SWIMMING 
POOL

FIRE PRECAUTION FOR YOUR 
PROTECTION

Beautiful mountain scenary. Modern 
throughout; ideal for hiking, sports; 
golf, shuffleboard and etc. Gernian- 
American cooking, homemade bread 
and cake just likę Mother used to 

make. Catholic Churches nearby.
IVrite for Booklet “L” on request. 

MRS. N. DAUSEND

WyandaiAAf™k;N-
European Pla n. Close to Beach. Ccm- 
fort and convenience at - low cost. 
Walking distance to Catholic church. 
Special June rates. Ownership-Ma- 
nagement. Phone PRospect 5-9206.

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE

Noreen Shea 
Twenty-six North Water Street 
Nantucket Island, Mass. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet "L"

Tek: 720

The Connecticut House 
7 “H” Street 

Hampton Beach,N. H.
. TeL WAveriy 6-3781

ROOMS COTTAGES
Whep vacationing at Hampton 
Beach. pian to stay where you car 
režax and feel at home in a friendly 
atmosphere. Twenty, large, modern 
airy rooms with hot and cold run
ning waier in each room. Located 
in the eenter of all activities; sev- 
enty yards from the water, two 
bloeks from the Casino. Television, 
spacieus veranda and hot showers. 
Rate $15 per person, per week. Ow- 
ner management. Ruth and Rob 
MeKenna. VValking distance to Ca- 
LhoHc Chureh. VVrite for book
let “L”

BAR & GRILL 
Long Island 

$600 wk - Ėst. 7 yr. Low Low 
Rent - 10 yr. Lease - Good 
Neighborhood - Two Steady 
Bartenders - Sacrificing For 
$85.00 - Chance of a Lifetime 

VI 7-3880

PRIVATE SANITATION ROUTE 
FOR SALE

NASSAU & SUEFOLK COUNTIES 
— Ėst 10 yrs. $3000 month income. 
4 days a week- 8 hrs a day. Sacri- 
ficing to right party. Call 
Linden Hurst 5-3350

IRVINGTON—NEW JERSEY 
Luncheonette. Fountain. Modern 
Homemade Ice Cream. Equipment. 
Two room ant. Air Conditioned 
Mederate rent. 10 yr Lease. 6 days. 
'Chaneh of a life time, 
Potential to inerease 
come of $40000 yearly. 
$13000 to right party. 
Esex 2-9834

VVonderfuI 
pres-ent ,in- 
Selling for

FLYNN'S HOTEL
Ocean Bay Park Fire Island, N. Y. 
Vienintelis prie pat okeano hotelis 
Fire Islande. Specialios kainos nuo 
pirmadienio ligi trečiadienio per vi
sas savaites. Informacijom rašyk j 
Dept “L” Rezervacijai skambink: 
Fire Island 4-5865

CRUISE ON A YACHT!
2 Beautiful 90-ft. 
sailing schooners. 
L o n g Island 
Sound to Block 
Island and re
tam, Sent for 
illustrated folder. 
$75 & up per

week. Season June 27 to Aug. 29. 
SCHOONER CRUISES

Box 64 Dept. “L” Pelham, N. Y.

at-

SWEENEY
119 Beach 91st St.

Rockaway, L. L, N. Y. 
2—3 kamb. butas, galimi
skiri kambariai, su ar be viri
mo, į pajūrio tilto pusę, pės
čiom i kat. bažnyčią, pigiai.
BE 5-9350

BARTHALTS MILLBROOK 
HOUSE

Round Top, N. Y. Cairo 9-9833 
High in the Catskills-Surround- 
ed by scenic mountain views. 
Čoncrete pool. Different sports. 
Catholic Church nearby. Run
ning water in all the rooms; 
eonvenient inside $howers. Ex- 
ceilent German - Hungarian 
cooking. Write for booklet "L'’

SMALL RESTAŪRANT. 2 tables. 
13 stools. Ėst. 9 yrs. Low Lon rent. 
Lease 
come. 
party 
29-23

obtaining. $690 vveekly in- 
6 days. Sacrificing to right 
for $6000.

Astoria Blvd. Astoria L. I.

PRESS SHOP.

STATEN ISLAND. Established 5 
yrs. Reasonably priced chanche of 
a lifetime for right party.
GI 2-8369

REILLY'S MODEL HOME'
BROOKWOOD-Musconetcong River 
nuosavybė, pusė mylios šiaurėn n^tb 
Netcong ant 206 Route. Ranch tipo L 
plasterio sienos, kieto medžio grin» 
dys, šiltas vanduo, spinduliuojanti 
iš apačios šiluma. Didelis gyv. kam* f 
barys su židiniu, moderni virtuvu 
3 miegamieji, sujungtas garažas. 
Kaina $14.500. Finansiniai susitari* 
mai. Arti kat mokykla ir bažnyčia.

Harley E. Thompson
Autor, nejudomo turto pard.

TeL: Netcong 2-0556

ELMHURST - Elliott Avė Sech 
ion. Near Asention Church. 
Modern all brick. Attachodfe 
Three bed rooms. Wall to 
carpenting. Excellent condit 
Call: HA 9-1350.

SCARSDALE GREENAC 
Charm 7 rm. 2 bth. Eng 
Perf. cond. slate rf. mod. 
den. Ige. liv. rm. playrm 
terr. Extras. near cat 
school and catholic chu 
$28.500. 
SC 3-7507.

NEW ROCHELLE. Charming 
brick Colonial, 4 bedrooms. 
plot, dead-end Street, built-in 
age, gas heat. Near 
schools and catholic church. 
Call owner, NE 6-8018.

STATEN ISLAND
ONE-TVVO family homes 
$9.000. Summer bungalow 
$3.500. Vacant land from $
Ali property, near catholic institut- 
ions. MANOR AGENCY. " “
GIBLARTAR 8-0870 .

SPOHLER'S FARM HOUSE 
Rt. 23, Cairo 3, N. Y.

‘ TeL: Cairo 9-2361 
German style cooking and bak- 
ing. Recreation ha II, pietų r es- 
que view, homelike atmosphere. 
Lawn sports, Catholic Church 
village nearby. $32 up. Write 
for Sept. Rates and for book-

SUMMER HOTEL. Asbury Park, 
New Jersey 1% blocks from beach, 
66 bedroom now doing business. Buy 
now and get ready for next; sum
mer. Price 50.000. $12.000 cash! 
Contact Geo Lynis. Prospect 4-9554.

MODERN Rungaiow. « rooms, 
baths; garage; fine residential area 
eonvenient to Catholic Ch. Owner 
leaving area mušt sėli premptlYt 
Asking $14.509. Gildersleeve Agefl 
Central Valley, N. Y.
Phone: Highland FaBs—N.Y. 3221

Kur ilgos atostogos 
virsta trumpom ...

THE ESSEX and SUSSEX 
Spring Lake Beach, 

h(ew' Jersey
Garsi pajūrio vieta. Privačios 
maudynės. Arti kat. bažnyčia. 
Rašyk knygutės "L" 

F. L. Abel, ved.
TeL: Gibson 9-7000

HOLTSVTLLE. 6 rooms, custom 
built, fine condition, modern and 
all inprovements, bot water, oil, 2 
car garage, fireplace, fine location, 
bus Service, plot 75x250, a bargain 
at $12-500. Near catholic church and 
catholic school. Mortage arranged. 
Charles P. Ulrich, Route 25, Center- 
each. Rorikonkoma 9-9157.

SUMMER RENTALS Near for

for free booklet “L” Special-

FARMS

DISPLAY

home rtyte meo ls.

Tonikas viduri
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METINĖ NOVENA

GARBEI
HELP WANTED

Alexander’s

— Į,-" -1

Hot-CoH water, Meteles, 
horses. Near Vfflage and 

eatholic church. Resonable 
rates. Open during sept 
VVrite for booklet “L”

smith*s adare manor 
Box 52 Puriiug NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-Nateral swinuning pool.

COOKS * BAKERS 
No experience necessary 

HOURS VARY 
Mušt read and writo englbdi
Meals A uniforma furnished 

SCHRAFFTS 
Company Beneflta 

S« W. 2Srd St, N. Y.

Mrs. K. Goos, 
Mgr., VVtndham 5, N. Y. 

TeL: VV'indham 364 or 365

, V*;
swim-

RETTREMENT FARM. Tunkhann- 
ock, Pa. 9 room house, garage, all 
Utilities, fruit orchard 5 acres, on 
Route 611. Motei side. $7.400. Alon- 
so, 80 VVashington Avė. Dumont, 
New Jersey. 
Dumont 4-0853.

CONNECTICUT. DAVIS FARM. 
Offers Ręst Quiet Comfort and 
good food to refined quests. Near 
Lake. Bathing, and Catholic Ch. 
VVrite for booklet “L” or phone: 
Kentwalker (Conn.) 7-3601. P. D. 
New Preston, Connecticut

G1JEN MARY
385 OtskiH, N. Y.
enough to be eomfortable. 
enough to be homelike. One 
from Catskill village.

Čoncrete

Route 
Large 
Small 
mile
Catholic Church. 
ming pooL shuffle board, lawn 
sports. All home cooking. Special 
Rates September. Send for Book
let “L”
ALICE & GED GAFFNEY. Props. 

Catskill, N. V. TeL: CatskiH 992

LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boardwalk - New York Avė. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, l’į ir 2'4 apart, kamb., 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam, žingsnis i kat. bažn. 
ir mok.

HOLIDAY MANOR
Purling, N. Y. (Cairo) TeL: 9-9879 
Rolling bills, evcellent home cook- 
ing, abundantly served. Modern 
rooms with running water. Show- 
ers, dancing nitely in beautiful, 
spacious cocktail lounge and pa
šino. Sports. Chatolic Churches 
nearby. VVrite or call for brochure 
“L” Mrs. BRYAN McMANUS, Prop.

TeL CAiro 9-2250
DEEPHAVEN LODGE

JULIA SCHUERMAN, Prop.
SOUTH CAIRO, N. Y.

• A nice Vocation Home for People 
who enjoy a quiet Home, Airy 
Rooms, Home Cooking. Near Cha
tolic Church. Modern. Booklet “L”

BEACHHAVEN, N. J. — ‘'The 
Ėvelyn".. Liberty St. Airy at- 
tractive rms. kiteh privileges, 
parking. Near Catholic Church. 
Ask fer Miss “Kay". 
Beachhaven, 3-2202.

2 THE MUITE BBIER
? Oa the Beach at Avalon, N. at the Edge of
2 Jersey's Finest Bathing Beach
J THE VVHTFE BRIER LENUS ITSELF TO YOUR
/ COMPLETE RELAKATION AND COMFORT

Newly BeautifUl TROPICAL Cocktail Lounge
? And Green Room Is Ideal for Dining Pleasure
į Overlooking the Ocean
J Near Catholic Church. VVrite for Booklet “L”
/ AVALON 7-3121

ANN & FRED SPOHLER 
Ūse Thruway Exit No. 23

MT. KISCO — Asking $25.000. 
many children and don’t know what 
to do? we suggest ,this 25-year-old 
colonial with 6 bedrooms. 
baths, situated on 1 aere and 
the St. Francis Assisi School 'L
Parish. Peter Anderson, 221 M 
Main St., Mount Kisco 6-8300 • or 
8337.

In Rip Van 
Wlnkle Land 

Varied program 
sports and activ- 
ities. Golf, swim- 

ming. Modern facillties, carefree, 
casual atmosphtere. Superb cuisine. 
Cocktail lounge, dancing nitely. 
Near Catholic Churches. VVrite to- 
'day

MANOR HOTEL 
VVildwood’s Largest Hotel. 168 Mod
ern Rms. with Private Baths and 

H. & C Running VVater 
$37.50 up per person 
IncL 2 meals daily. 

ENTERTAINMENT AND 
DANCING NIGHTLY 

Top name recording and TV stars 
For reservations call 
WILDWOOD 2-2449 

eatholic chureh. VVrite 
booklet “L” 

2400 Surf Avenue 
NORTH VVUDVV OOD, N. J.

LARCHMONT. Vic. Town of Mam’k 
— More for* your money —1 Buy a 
home with minimum upkeep in and 
out, instaled for summer and winter 
confort and economy, have the be- 
nefits of fine schools and fine com- 
munity with taxes under $609; art- 
istic masohary home, tile ro»f, 7 
rooms, 3J/Ž baths, garage, sleeping 
porch, modern kitehen, powder 
room, in catholic commtmity. Ask

ing $32.500. Call owneFs agent.
THOS. B. SUTTON CORP., 

Larchmont 2-1070, 
179 Boston Post Road.

HIGH IN POCONOS. 4 
Summer Cottage. All 
Convejiiences. On State RoMtr 
Furnished. Unfurnished.
Any Reasonable offer ac© 
ed. Telephone Newfuu 
8343 or write Beutner, G 
town, Pa.

RYE - N . Y. 7 room co
* Den, patio, large pla 

2J/4 baths. Near catholic 
.and catholic church.
125x100. Near beach. Mušt 
seen to be appreciated. 
right.
MA 9-7026.DARBININKĄ perskaitęs, 

duok kitam susipažinti ir pa
siūlyk užsisakyti. Metams 6 
doL Išeina 2 kartus savaitėje.

Kaina metams $6.00. Adre
sas: 680 Bushwick Avė.

1955

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE,

skambink telefonu:
GLenmare 5-7068

Cincilos auginimui
Jas matėte TV, girdėjote per ra

diją, skaitėte laikraščiuose.
MES TURIME JAS

Registruotos. Pedigreed Graded 
Stock. Knygelės informacijai ne
mokamai gaunamos. Rašyti arba 
skambinti.

Prince®* Chinchilla Co. Ine. 
159—23 Northern Blvd. 
Flushing, Long Island. 

IN 1-7550.

NUO LIEPOS 17 LIGI LIEPOS 25 
SV. ONOS ŠVENTĖ LIEPOS 26 D.

SACRED HEART CHURCH
Schenectady, N. Y.

Craig ir Stanley gatvių kampas

KASDIEN TRYS PUSVALANDINES PAMALDOS 
8:00 A. M. 7:00 ir 8:00 P. M.

Pamokslus sako
REVEREND WILLIAM A. ROBBINS, 0. M. I.

Tikintieji ir visi šv. Onos garbintojai kviečiami lankytis

Čia yra 
gyduolė: 
šaknų, žolių ir 
lų. Ji vartoj 
batos formoje i 
šhj ligų: skilvio 
virškinimo, 
(kidneys), odos 

gerklės užkiml 
uždegimo,

DRAY ICE
FOR PICNICS AND ALL OCCAS- 
IONS. OPEN 6:30 A. M. TO 12 
MIDNIGHT. WE ALSO SELL ICE 
CREAM AT VVHOLESALE PRICES.

AMERICAN BAR ICE-CREAM 
125-12 84th rd. Kew Gardens. LX. 
N. Y. VI 9-8300

NORTHEAST 
LODGE 

5911 Pacific Avė., Dept "L

Savininkas - Vedėjas 
Mr. A Mrs. John Gant 

Patogūs kambariai ir butai 
Prieinamos kainos 
Wildwood 2-5064 

WIMwood Crest, N. J.

HOTEL MELROSE 
S«v. Albert Marranzini

AmerUdetiikns planas — 28 kamK, pri
vati maudynė. Spec. kainos savaitėm, j- 
skattant stebuklinga maistu mUsu iy- 
mlam restorane. Blokas su puse nuo pa
mario, laisvas paoiparidnimas. Arti kat. 
bažn. ReeervaeŲon skamh.:

WDdwood MITl
144* E. GarfleM Are. WUdwood, N. J.

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, 
supykimo, šiurpuliavimo, | 
šalimo, dieglių, reumal
bronchito, rožės, riemens t 
ginimo, galvos skaudėjimo, 
narių gėlimo, ir nuo daug 
kitų vidurių ligų, šios 
svaras kainuoja $4.00.

______  HARBOR INN HOTEL and Cottages
MATHTUCK, 1* L ' f PHONE 8992

On the Met of Long Island Sound
A family vacation whare dtildren and aduHa get the utmoA in pleasure. 
The bert Infood and elean, airy rooms. Cotnprising aevgn aere* of grounds. 
Shuffleboard plng-pong, flahlng, hadminton and *w*mming. Near OathoDe 
Chnrrf>. VVrite for Booklet

V___________________ * _

VARPELĮ”. įdomus, naudin
gas, iliustruotas, mėnesinis re
liginis žurnaliukas. Metams tik 
$2.00. Rašyk:

Kennebunk Port. Maine

414 BR0ADWAY 
South Bostou 27.

Užsisakyk “gv 
VARPELI”
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Martynas ir Ieva. Kudaraus- 
kaiBepos 24 d. atšventė 40 
metų* savo vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Jų intencija tą die
ną buvo atlaikytos mišios šv. 
Petro parapijos bažnyčioje.

"The Boston Daily Glob" 
redaktorius ir leidėjas William 
O. Tayior mirė liepos 15 d., su
laukęs 84 mėtų amžiaus.

IŠNUOMOJAMAS Brooklyne 
butas M 5 kamb./ bet tiktai 
suaugusiom žmonėm. Teirautis 
tel.: TAyior 7-0445 •

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
PIKNIKAS

Putotą
tas SUnferd White georginia- 

<1019 a. 
Ctab vardu

paganda prieš save?
DovilTaka Us. Šį kultūrinį

Minkau* radijo 
piknikas įvyks rugpiūčio 7 d., 
Brockton Fair Grounds, Brock- 
tone. Bus L J. Fox drabužių ir 
kailių paroda, gros puikus or
kestras.

- Tėv. Pranciškus
Gedgaudas, 

pranciškonų spaustuvės vedė
jas,' grįžo iš atostogų, kurias 
/.praleido Kennebunk Port, Mai-

- Rengia išvyką
Parapijos sodalietės liepos 

31 d. rengia išvyką į Cape Cod 
pajūrį. Sodalietės sustos prie 
Onšet Beach, Amerikos kariuo
menės majorės A. Mašidlaus- 
kaitės viloje, Buzzards Bay, 
Mass.

Grįžo iš atostogų 
-kun. J. Pakalniškis, Apreiški- 

jKjbo parapijos vikaras, ir kun.
Petrėnas.

Marija Gimbutienė įteikė poe- 
uH \ ; WTMC»K>D1U1 į GOvU^į 5t» 

knygą. Aisišveikinimo žo^ ta
rė ir kan. M. Vaitkus ir mokyt 
J. Strazdas. Bern. Brazdžionis, 
padėkojęs visiems, ta priga 
paskaitė kelis savo dar niekur 
nespausdintus eilėraščius. Braz
džioniu šeima ir toliau lieka gy
venti Bostone.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje bus rugpiūčio 2 d. 
Pirmieji mišparai pirmadienį 
rugp. 1 d. 7:30 v. v. Antrad. 
rugp. 2. 9 v. mišios ir pamoks
las ir 7:30 v. v. atlaidų baigia
mieji mišparai. Pamokslus sa
kys tėvai pranciškonai. .

Klausykite
."LIETUVOSATSIMINIMU*

nis iš Baltimorės lankėsi Wa- 
shingtone. Ten prie jų dar pri
sijungė dr. Kostas Jurgėla ir 
jie aplankė Valstybės Departa
mentą, kur priėmė Imigracijos 

,Kbmisijos viršininkas. Jie įtei- 
Jtė memorandumą, pasirašytą 
Balto, latvių bei . estų pašaipū
nių draugijų. Imigracijos ko
misija pažadėjo paramą naujai 
atvykstantiems tremtiniams. 
(Platesnį pasikalbėjimą spaus- 

Į^asime vėliau.). - /

tėvynės krantų. Intrigą dar 
padidina laivo kapitono (John 
Wayne) sena draugystė su bri
tų karo laivo kapitonu, paslap- 

šnipė (Lana 
užkietėju

sių narių. Filmas spalvotas, 
žiūrisi gana įdomiai, tik gal 
jūreivių charakteriai (išskyrus 
paties kapitono) išėję daugiau 
amerikietiški negu vokiški. 
Filmas netrukus bus rodomas 
mažesniuose teatruose, jb

AUGUST P. GUSTAS, INC.
■ Laidotuvię direktorius 

345 Marcy, Brooklyn, N. Y. 
Koplyčios prieinamos visose 
vietoję. Parodomasis kamb.

278 Marcy Avė/
Augusi P. Gustas — 

prezidentas
EVgreen 7-4774

Bostono skautai
A. Banevičius, R. Šliažas, L. 
Venckus , A. Kriščiūnas, L. Le
onavičius, E. Jakutis "ir A. Ta
mošiūnas vyks į Kanadą, kur 
prie Niagaros dalyvaus tarp
tautinėje skautų stovykloje — 
jamboree. Stovyklon nori nu
sivežti angliškų knygų apie 
Lietuvą, rankdarbių, fotogra
fijų, kad išdalytų kitų tautų 
skautams. Jiems paremti Bo
stone sudarytas komitetas: Ig. 
Končius, Matioška, Tuinyla, Ar
lauskas, Andriulionis, Izbickas, 
Veltoniškis ir kun. J. Klimas. 
Skautai įsigijo naujas unifor
mas, O. Ivaškienė moko juos 
tautinių šokių.

Nauja moderniška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Se- 
miauslotni* kainomis. Kaino* te* 
pačios ir į kitus miestu*.
Bekele laukite: TeL TB S-S4S4

Born. Brazdžionis 
išvyksta į Los Angeles, Kalif., 
kur redaguos “Lietuvių Dienas” 
Ta proga Liet. Kultūros Klu-

W AITRŪS 
FUNEBALHOME 

197 Webster Avarae 
Cambridge, Maus.

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuoto jas 
NOZABT JNJBUO

Areh. J. Okutris, 
kimiam neseniai buvo padaryta 
apendicito operacija, rūpinasi 
gauti architekto teises.

(BIELIAUSKAS) ' 
rUKEBAL HOVI

M. P. BALLAS—DEnktortas

Policijos komisaras
- pasitraukė

New Yorko policijos komi
saras Francis Adams pranešė, 
kad jis pasitraukia, kai tik 
Wagneris suras jam įpėdinį. 
Jo metinė alga 25,000 dol., 
daugiau kaipministerio.

Jo svarbiausias uždavinys 
buvo sumažinti nusikaltimų 
skaičių New Yorke. Dabar esą 
jau 13% nusikaltimų sumažė
ję. Bet dvi nusikaltimų rūšys 
vis dar didėja— prievartavimų 
pakilo net 11,2%, narkotikų 
vartojimas 2,5%. Labai aktua
lus tebėra mažamečių nusikal
timų klausimas; kitas policijai 
rūpestis tai judėjimo tvarky
mas perpildytame mieste.

Per tą laiką Adams, išbuvęs 
tarnyboje nuo 1954 m. sausio 
1 d., padidino mieste polici
ninkų skaičių 1689; dabar jų 
yra 21,529. Adams grįžta j sa
vo advokato praktiką.

Reikalu VeNgas 
MBĖMIBfrttt 
BrodHyu, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Dr. Marija ir dr. Jurgis 
Gimbutai - 

išvyko dviejų savaičių atostogų 
į Kanadą, į dailininkų Tamo
šaičių ūkį.

gali susidaryti uraganai Tuo 
reikalu pasirūpinta, kad kuo 
greičiausiai žinios patektų į 
spaudą. New Yorko metereolo- 
gijos stotis irgi padarė spaudo- tinga keleivė 
je žygių, kad dėl pačių gyven- Turner) ir keletas 
tojų būtų kuo plačiausiai in
formuojama .

Laidotuvię Direktorius 
PETTIT BROS R CLAYTON

Inž. Antanas Pladis
iš Chicagos atostogų atvyko į 
New Yorką ir sustojo pas savo 
gimines Great Necke.

GERA VIETA POILSIUI 
Lietuvaitė tremtine, T’r/Tala- 
laitė, 1947 m. atvykusi į Ame
riką ir ištekėjusi už Leo Pep- 
pel, abu sų vyru šiais metais 
nusipirko didelį vasarnamį 
viešbutį.

“Sayville Shoro aub", 
SayvBle, Long Island, N. Y. 
Viešbutis turi per 100 kamba
rių, labai patogiai įrengtas, 
prie pat jūros kranto, su dau
gel sporto aikščių, puikios 
maudymosi sąlygos, pilna įvai
rių kitų pramogų. Geras val
gis. šokiai kiekvieną vakarą. 
Yra du barat Norintiems iš
mokti šokių, teniso ar golfo — 
yra mokytojai

Sayville yra už 55 mylių nuo 
New Yorko. Automobiliais pa
siekiama Southern State Park- 
way arba Sunrise Highway. 
Traukiniu iš Pennsylvanijos 
stoties iki Sayville. Telefonas: 
SAyvUle 4-2050.

254 W. Broadway / 
Soutti Boston,

WBSEKL BABACEV1ČIUS 
Laidotuvių Direktorius ;
Tel. ANdrew 8-2590

"Laidos" traukinį
Trečiosios Avenue traukinys 

\ bus nugriautas iškilmingai 
jRugpiūčio 1 d., vadovaujant 
burmistrui Wagneriui, bus'tri- 

valandų paradas, kuriame su 
savais kostiumais dalyvaus a- 

ejįįe 45 tautybės.

New Yorko miestas 4uri to
kią įstaigą, kuri vadinasi “Ju- 
venile Aid Bureau”. To biuro 
aiškinimu, apie 1—2% viso 
berimpkanfio jauninto priklau
so daugiau ar mažiau prie jau
nųjų nusikaltėlių ’ rato. Juos 
pastonu į nusikaltimus ne tiek 
mokykla, kiek pati 'šeima, gat
vė, aplinka. Pabrėžia biuras 
didelę įtaką nepadorių .paveiks
liukų, televizijos ir knygpalai
kių. Ojų per metus Amerikoje 
išeina už 350 mfl. doL

Nuo' patvirkusio . jaunimo 
nukenčia pati mokykla. Langų 
išdaužo, baldų prilaužo ir kito-' 
kios žalos per metus pridaro 
už 450.000 doL New Yorke.

šv. Onos ncvena
Angelų Kar. parapijos bažny
čioje baigėm liepoj 26 d. iškil
mingom mišimn 9 v. Po mišių 
Amžinojo Rožančiaus d-ja ruo
šė bendrus pmryčhis, kuriuo
se dalyvavo parapijos kuni
gai ir gausus būrys parapijie-

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMU0TOJAS

maito spalvos ir gera vaidyba 
prisideda prie filmo romanti
nės nuotaikos. New Yorke fil
mas rodomas Astor teatre, 
prie Times sq.

House of Bamboo. Pasirodo, 
kad Chicagos gangsteriai nebe
išsitenka namuose, o pradeda gus, įsisėdęs į auto mašiną, pa
bandyti laimę ir svetimuose sidaro “plentų pabaisa” ir net 
kraštuose. Šiame filme jie dir- žmogžudžiu. Filmas šiuo metu 

New Yorke rodomas priedu 
prie “House of Bamboo”, 
fair teatre, prie Times sq.

The Sea Chase. Pirmą kartą, 
berods, amerikiečiai teigia
mai atvaizduoja vokiečių' did
vyriškumą, kai jie šiame filme 
todo, vieno vokiečių laivo ke
lionę iš Australijos į namus, 
prasidėjus H Pasauliniam Ka
rui Nedidelis laivas prasmun
ka pro Britanijos laivybą, su 
nuotykiais klajoja, plačiuose

Vaikę paralyžium, 
kaip praneša S Washingtono 
Amerikos Sveikatos Tarnyba, 
įskiepjus Salk-Vakzin seru
mu, susirgo 209 vaikai

V. Sidzikauskas, 
^JLėet Laisvės Komiteto pirmi- 
|£hinkas, liepos 29 d. išplaukia 
|^iš Europos ir rugpiūčio pra- 
pidžioje jau tais New Yorke. Eu- 
'.t-ropoje jis išbuvo porą mėne- 
gįšių.

didesnius kiekius mažai tepa^stamo kraMo 
zotika suteikia fflmui naujo 
gyvūno ir ' nuotaikos. Tad 
"House of Bamboo1

"Carroll Club, Ine" 
ištoriįa

Pirmojo pasaulinio karo me
tu majoras lt F. Rady nupir
ko buvusio Cokmy Club nuo
savybę prietMlfatison Avė. 
ir pervedė mvo. frtomri, kuri 
minėtą vietą savo kdiu atida
vė Amerikos-vaMžiaL kad bū
tų įrengtas tep sbmgh| cent
ras, kuriąs Įvykdavo su dah- 
mazs į uzjunus. Katalikėm bu-

talizmą bepuolančius žiūrovus,
išvažiavo atgal į Ohio prie ra- __________
šomosios mašinėlės. Planingas filmą reiktų būtinai' pamatyti 
pasitraukimas! Puikios East- yjsmms liptarviams aiitnmnhflis- 

tams, mėgstantiems pasirody
ti, kad moka gerai ir greit va
žiuoti?. Filmas nėra grynai di
daktinis, bet žiūrovui kalba 
žiauriais ir negailestingai fak- 
tais ir priverčia susimąstyti, 
kodėl šiaip visai padorus žmo-

TeL EVergreen 7-43®

StephenAroiiliskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborios-BsfaMniotojBS
MODBH91BKA KOPLYČIA

423 Metropofitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Mirė
Juozas Avižionis, liepos 23 d., 
laidojamas iš Angelų Kar. pa
rapijos bažnyčios liepos 26 d. 
šv. Kazimiero kapinėse, L L

Antanas Žalys, 66 motę am
žiaus, gyvenęs 154 Bradford 
St, Brooklyne. Mirė liepos 21, 
palaidotas liep. 25 iš Angelų 
Karalienės par._ bažnyčios šv. 
Kazimiero kapinėse Farming- 
dale, L. L Liko nuliūdusi žmo
na, sūnus Vincas ir dvi duk
terys su šeimomis. Amerikoje 
išgyveno apie 47 metus.

švr Jurgio parapijos vasari
nė lietuviška mokykla jau pra
dėjo painokas. Uetuvfi&ai vai
kučius moko seselės Burkman 
ir Sebastianą, Nukry&iotojd 
Jėzaus rieantdės. Į painokas at- 
fluuiKD gražusDurys Berniu
kų ir aMrgašSų. Gražus tėvų 

AAdavo^ dile- pavyzdys, kad savo" vaikučius 
Ę* : • stanria mokytis tėvų kalbos, 
ava arcbitek- • :

VM Ratuviai a

Rsngims Komllutos kyti-

Kun. Jančius, MIC 
^"The Mariau” redaktorius, pa- 
Lsinaudodamas, atostogomis, bu- 
Lvo atvykęs į New Yorką.

T. Bernardinas Grauslys, 
^Poronto pranciškono vienuo- 
?lyno viršininkas, statomos Pri

sikėlimo bažnyčios reikalais 
į lankėsi New Yortfe. ’ *

da reifth
romantikos. Netrūksta jos m 
šiame filme, ypač dar jei žiū
rovas ne vienas. 1. Ne viena "House of Bamboo’ galima 
buvo ir į Veneciją atostogoms « skaityti vienu iš geresnių kri- 
atvažiavusi tipiška amorikietė 
sekretorė (Katharine Hepburn), 
susiradusi sau romantišką 
draugą (Rossano Brazzi). Deja, 
romantika dažnai visai nelauk
tai sukuria tam tikras Įnroble- 
mas ir, anot filmo 
netik “reikia žinoti, kada iš ba
liaus išeiti”, bet dar reikia ir 
gana stiprios valios tam žygiui 
padaryti. Mūsų herojė tuo at
žvilgiu buvo visiškai ideali ir,

Hcrbic}iiway 
disposeof travel 
trashSAFELY

PLEASEtX 
HELP OO.

KEEPOUR K 
cleanMJ

minalinių filmų, kuris sugeba 
išlaikyti įtampą nuo pat pir
mosios scenos (dar prieš prasi
dedant filmo antraštėms) iki 
galo. Vaidyba visų aktorių ne
bloga, bet išskirtinai reikia pa- 

herojės, žymėti jauną žr simpatišką ja
ponų aktorę Shiriey Yamagu- 
chi. Tik kyla klausimas, ar la
bai jau protinga pasauliui ro 
dyti filmą, kur didesnė dalis 

DaiL Adomas Varnas žvilgiu buvo visiškai ideali ir, amerikiečių veikėjų yra gangs- 
SU Žmona ir augintine atvyko palikusi jau bemaž į sentimen- teriat Ar nėra tai kartais pro- 
dviejų mėnesių atostogų į Pr. 
Lapienės vasarvietę.

New Yoiko miestas susirūpinęs vaikais
Vienoje mokykloje per metus 
buvo išmušta 260' stiklų.

New Yorkas turi apie mili
joną besimokančių vaikų, apie 
40.000 mokytojų ir 800 mokyk
lų. Miesto biudžete mokyklom 
skirta 400 mfl. doL, apie ket
virtadalis viso biudžeto. Patvir- 
kosiėm vaikam įsteigta 14 mo
kyklų.

Biuras pažymi, kad mol^rk- 
lose visi papročiai sušiurkštėję. 
Vaikai ateina į mokyklą apsi
taisę, kaip jiem patinka. Mo
kytojam neturi jokios pagar
bos. Net merginos vartojančios 
tokius išsireiškimus, kokių 
prieš 20—30 metų niekas ne
būtų leidęs.

Biuras ir vėl grįžta prie iš
vados, kad labiausiai vaikus pa
veikia šeimų pakrikimai — 
nesantaika tarp tėviį, girtavi
mas šeimoje, persiskyrimai, 

smfaAp eone? eqie 
kada vaikai netenka visai tėvų

"Laisvęs" fondo 
užbaigtuves, kurios įvyko lie
pos 24 d. Laisvės namuose, 
Richmond Hill, N. Y., supiketa- 
vo. Piketas prasidėjo 2 vai. pp. 
ir baigėsi 5 vai. pp. Fondas 
buvo pasiskelbęs surinkti 10,- 
000 dol. Laisvei paremti. Jo už
baigai savo namuose rengė 
koncertą.

Pasirengiama uraganams 
^auŠaid dideliems karščiams,
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