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dėl valdžios ore eina

JŪSŲ DUKTĖ ATVYKO NELEGALIAI

Laurent pareiškė būtų laimin
gas, jei Sovietų delegacija at
vyktų. t

IR INDIJA "LAISVINA

Amerikos įstatymai griežti ir 
kaprizingi... Amerikos pilietis, 
Amerikoje gimęs Jacobs buvo 
kariuomenėje. Jo dalinys sto
vėjo Anglijoje; ten jis vedė an
glę. Ten jam gimė 1952 duk
tė Lesley. 1954 buvo paleistas 
iš kariuomenės ir leistas grįžti. 
Liverpoolyje iš Amerikos kon
sulato gavo pasą ąbiem vaikam. 
Ten jam buvo pasakyta, kad 
be jokios abejonės vaikai lai
komi Amerikos piliečiais.

Jis galįs grįžti, jeigu Amerika 
"ršsiparduos" Azijoje

DEVYNBALSĘ DAINININKĘ 
DOVANOJO POPIEŽIUI

tarpu su kom. Kinija kitaip el
giamasi.

Nauja dvasia .ir nauji ponai?’
Basler Nachrichten rašo, kad 

užsienių reikalų ministerių 
konferencijoj galį susitikti nau
ji žmonės, kurie tiktų naujai 
dvasiai. Esą vėl <kalbama, kad 
Molotovas būsiąs pakeistas ki
tu. Tas pat kalbama ir apie 
valst sekr. Dulles.

šešto tarptautinio astronauti- 
kos kongreso pirmininkas, da
bar pareiškė, kad. po dvidešimt 
metų raketa pasieks mėnulį, o 
dar Šio šimtmečio pabaigoje į 
mėnulį nusileis ir oro laivas su 
žmogum.

Sovietu mokslę akademijos 
narys prof. Leonid Sedov Ko
penhagoje, Danijoje, aiškino 
žurnalistam, kad Sovietai jau

gos patarė jam išvykti į Kana
dą su vaiku ir iŠ ten rūpintis 
imigracijos viza. “Betgi aš ne
turiu tam pinigų”, atsakė Ja
cobs. Jis išdėstė visą savo bėdą 
savo krašto kongresmanui. Tas 
pavadino visą istoriją “kiau
lyste”. Bet vistiek turi eiti per 
Kongresą, kad jis išleistų spe
cialų nutarimą tokiu klausimu.

sako 30,000 amerikiečių auka, 
tai daugelis amerikiečių, ima 
svarstyti ,ar yra verta dalyvauti 
Amerikai NATO (North At-

• Amerikos kalėjimuose, pa
reiškė kalėjimų biuro direkto
rius J. V. Beimet, yra 182,051 
kalinys. Moterų yra mažiau 
kaip 4%.

Gubernatoriai ru-tynęs
miavimą Žemė- 
lapų išstūmė 

kas pir-

PUL’S Xn išvyko i vasaros re
zidencija sustiprėjęs ir šypsoda
masis.

Po Ženevos Prancūzijos par
lamento pirmininkas Schneiter 
atsiminė, kad dar neatsakyta į 
Maskvos kvietimą atvykti į 
svečius. Kvietimas buvo atsių
stas vasario 9. Nutarta dabar 
vykti į Maskvą parlamento de
legacijai rugsėjo spalio mėn.

Min. pirm. Faure pareiškė, 
kad rengiasi pakviesti Bulga- 
niną ir Chruščiovą.

Ir Kanados min. pirm. St.

lantic Treaty Organization);
* Jeigu Amerikos vyrų au

ka ir moralinis tikslas, dėl ku
rio jie žuvo, yra atmetami, tai 
izoliadonizmas Amerikoje ta
rės laimėti daugiau nei 1920, 
kai Amerika atsisakė dėtis j 
Tautų Sąjungą.

A Kylanti taip pat abejonė,

RESPUBLIKONŲ SENATORIAI E. D. 'Mfflfldn (kairėj) ir G. 
AUot (vidury) prašo prez. E3senhoweij, kad sutiktu būti renka
mas 1956. z

• Prancūzijos vyriausybė vėl 
turi sunkenybių dėl politikes 
Maroke. MRP lyderis Bidault 
pasakė, kad jis nuversiąs vy
riausybę, jeigu jos įgaliotinis 
Maroke Grandvalis bent plau
ką patiesiąs sultono Arafos, 
kurio marokiečiai labiausiai ir 
nekenčia.

Po džiūgavimo dėl Maskvos 
komunistų, dabar eina džiūga
vimo banga dėl pasitarimų su 
Kinijos komunistais. Dar ne
seniai jie buvo skelbiami “karo 
nusikaltėliais”, o dabar kalba
ma apie jų “humaniškus” žy
gius ir “taikingus” norus... ,

kintos. Pripažino, kad tarp 
praktinių reikalų, kurie galės 
būti kalbami tarp Amerikos ir 
Kinijos, negali būti Formozos, 
Ouemoy, Matsu klausimas. A- 
merikos 11 lakūnų paleidimas 
galįs reikšti naujus laikus san
tykiam tarp kom. Kinijos ir pa
saulio. Tačiau įspėjo, kad vie
na kregždė dar nepadaro pa
vasario.

pastebėjo, kad dabar labiausiai 
yra skaitomos istorijos iŠ lau
kinių vakarų ir pasakojimai a- 
pie uranijaus ieškojimus.

Amerikoje'Jacobs ramiausiai 
sau apsigyveno Philadelphijo- 
je ir šoferiavo. Dabar jis gavo 
iš imigracijos įstaigos praneši
mą, kad jo dukrelė Lesley, ku
riai dabar dveji metai, atvyku
si nelegaliai ir gali būti de
portuota. Jacobs nustebintas 
nuvyko į imigracijos įstaigą. 
Ten jam išaiškino, kad taip rei
kalauja įstatymai. Pagal įsta
tymus vaikai amerikiečio, ve-

• Brazilijos koriniai sluoks- dusio ne Amerikos pilietę (ar 
niai pranešė, kad tarp Brazdi- atvirkščiai) gimę ne Amerikoje, 
jos tr Britų Guianos šmugelnin- tik tada laikomi Amerikos pi
kai turi apie 80 slaptų aerod- Mečiais, jeigu vienas iš tėvų, 

Amerikos pilietis, Amerikoje 
išgyveno 5 metus po to, kai jis 
susilaukė 16 metų. O Jacobs 
kaip tik šito reikalavimo ne
buvo įvykdęs, nes jis buvo 19 
metų, kai jam gimė dukrelė

ŽENEVOS KONFERENCIJA MAŽAI KĄ SKELBIA
Ženevoje derybos tarp Ame

rikos ir raudonosios Kinijos 
eina slaptai. Buvo pranešta, 
kad deramasi dėl 40 Amerikos 
piliečių civilių, kurie neišlei
džiami iš Kinijos. Kinijos at
stovas pasižadėjo, kad jie bus 
išleisti. Reikalavo savo ruožtu, 
kad Amerika išleistų Kinijos 
studentus. Amerikos 11 lakū
nų buvo paleisti dar prieš dery
bų pradžią.

Valstybės departamentas pa
aiškino, kad po karo Ameriko
je buvo 5000 kinų studentų. 
Apie 120 jų buvo Amerikos su
laikyti, kad negrįžtų į Kiniją 
kaip reikalingi karo ūkiui spe
cialistai Paskui Amerika lei
do jiem grįžti. Bet grįžti iš jų 
pareiškė norį tik 75. Ir išvyko 
tik 35, kiti pasiliko; dalis atsi
sako iš viso grįžti. Tokiu bū
du iš Amerikos pusės nedaro
ma jokių kliūčių grįžtantiem.

Kinijos komunistų atstovas 
nori pereiti skubiau prie politi
nių klausimų — diplomatinių

McCarthy kariausiąs su prezidentu
S*n. McCarthy pagrtožtino rėsime gerus ryšius su Krem- 

savo pareiškimus prieš prez. Ei- lium”. McCarthy tai vadino ne- 
senhoverio politiką*. Ženevoje sąmone ir. amerikiečių jausmo 
esą prezidentas pasiūlė savo įžeidimu.
“draugiškumą tironam ir žudi- Senatoriusi sakė, kad dauge- 
kam”... Eisenhovverio vyriausy- lis respublikonų esą priešingi 
bė prisiėmusi visus pagrindi- Eisenhovverio užsienių politi
nius demokratų užsienių politi- kai. Bet jie gyveną teorija, kad 
kos punktus, o respublikonų be Eisenhowerio jie pralaimėtų 
1952 pareiškimus išmetusi kaip 
sudraskytus popieriukus. Ašt
riai kritikavo prezidento tikėji
mą, kad per “Žukovą mes tu-

• Sovietai pakvietė į Mask
vą Prancūzijos min. pirminin
ką ir užsienių reikalų ministe- 
rį. Pakvietimas primtas.

rOtlTinĮ I 
je iš sparo 
lenktyniarimas ore 
mas nugalės erdvę.

Po Baltųjų Rūmų pranešimo 
apie dirbtinį mėnulį — žemės 
satelitą dabar Amerikos karo 
aviacija paskelbė, kad dar šį 
rudenį bus paleista raketa iki 
60 mylių, kuri apšvies mėnulį, 
ir žemėje bus matyti jo pilnatis.

Raketa būsianti panašios rū
šies kaip tą, kuri pasiekė 152 
mylių aukštį. Jos tikslas, pa
tikrinti teoriją, kad tokiame 
aukštyje galį būti sodos rūšies 
garų.

Amerikos mokslininkas' F. 
C. Durant, iš Leringtono, Mass.,

Anglijoje.

32 dienos po Lesley gimimo 
tas nuostatas buvo pakeistas — 
iš 5 metų palikta tik treji me-

santykių užmezgimo su Ame
rika ir kitų.

AMERIKOS PAŽIŪRA
Valst. sekretorius J. F. Dul

les spaudai pareiškė, kad A- 
merika laukia iš kom. Kinijos 
pareiškimo, jog ji atsisako nuo 
jėgos klausimam spręsti. Bet 
toks pareiškimas nereikš, — 
sakė Dulles, — kad komunistų 
pretenzijos galės būti paten-

Mire kun. Pijus 
Karalius

Liepos 31 Chicagoje šv. 
Kryžiaus ligoninėje mirė 
kun. Pijus Karalius, išgy
venęs 68 metus.
. -Jis gimė 1887 gruodžio 
11 Lankupėnų kaime, Vil
kaviškio ap. Mokėsi Seinų 
kunigų seminarijoje ir Ro
moje įsigijo-teologijos dak
taro laipsnį. Įšventintas į 
kunigus 1914.

Nuo tada dirbo pastora
cinį darbą parapijoje — 
Kalvarijoje, paskui klebo
navo Lankeliškiuose. Dirbo 
mokykloje — Kybartų ži
burio gimnazijos direkto
rius, Vilkaviškio kunigų 
seminarijos prokuratorius.

Prieš antrąjį Didįjį karą 
lankėsi Amerikoje rinkda
mas «aukas ateitininkų sta
tomiems namams Kaune. 
Ateitininkų Federacijos bu
vo išrinktas garbės nariu.

Atsidūręs su tremtiniais 
Vokietijoje paskutiniu me
tu buvo vis su tremtiniais 
Schvaebisch Gmuende. Iš 
ten prieš penkeris metus at
vyko į Ameriką, į Chica- 
gą pas prel. Igną Albavi-

David Rosenstein, Amerikos 
lėlių fabrikantų pirmininkas, 
pasiuntė prez. Eisenhowerari 
protesto telegramą, kam jis

• Sovietų min. pirm. Bulga- Ženevoje pirko užsienines lė- " 
ninas nei Chruščioyas į Ameri- les. Amerikos lėlės esančios te
ką nebūsią kviečiami prieš 1956 
rinkimus. Manoma, kad tekis 
pakvietimas daugiau rinkimam 
padarytų žalos. Į Maskvą pir
miausia vyksiąs viceprezidentas 
Nizonas.

Amerikos spaudos garbei 
tenka pastebėti, kad joje te
beina kova tarp nusileidimo ir 
ištikimybės senajai Amerikos 
politikai, tarp appeasmento ir 
principų. Joje reiškiamas ir a- 
liarmas su toli einančiais įspė
jimais. Tokis yra NYHT ap
žvalgininko David Lawrence 
straipsnis: “Planas išparduoti 
Formozą remiamas Londono ir 
Paryžiaus”.

Autorius žiūri į

RAUDONĄJA KINIJĄ KAIP J 
KARO NUSIKALTĖLI.

“Raudonoji. Kinija pirmiau
sia yra atsakinga už nusikalti
mą”, kad 33.000 amerikiečių 
žuvo ir 104.000 buvo sužeisti 
Korėjos kare, kada Kinijos ka
riuomenė. ginkluota sovietų 
lėktuvais ir pabūklais. įsiveržė 
i Korėją.

Kai naciai ir japonų milita- 
ristai. — sako Lawrence. — 
padarė nusikaltimus prieš są
jungininkų kariuomenę, jų at
sakingi asmens buvo nuteisti 
kaip karo nusikaltėliai. Tuo

TĄ NUSIKALTĖLI EUROPA 
SIŪLO APDOVANOTI.

“Britų ir Prancūzų vyriausy
bės pritaria priimt ją į Jungti
nes Tautas ir palikti savo liki
mui nacionalinės Kinijos vy
riausybę su 500,000 kariuome
ne- Fonnozoje."

Europinės vyriausybės dabar 
linkusios eiti į appeasmentą, 
kai raudonoji Kinija paleido 11 
lakūnų... Pasauly raudonoji Ki
nija laimėjusi propagandinę 
pergalę. “Paleidus 11 lakūnų, 
kurie kelis mėnesius buvo lai
komi kalėjime tiesiogiai lau
žant sąlygas paliaubų, pasira
šytų Panmunjome, raudonosios 
Kinijos vyriausybė dabar svei
kinama kaip “taikinga” ir 
drauginga valstybė.”

Užsieniuose esą taip pat tvir
tinama. kad. Amerikos viešoji 
nuomonė pasikeitusi ir esanti 
palanki priimti raudonąją Ki
niją į Jungt. Tautas.

JEIGU TAIP, TAI IŠVADOS 
AMERIKAI..

Jas Lawrence daro tokias:

pinasi imigraciją 
lengvinti

Washingtone posėdžiavo dvi 
dienas 35 valstybių gubernato
riai ir svarstė imigracijos rei
kalus. Kalbėjo valst. sekr. Dul
les ir nurodė, kad didžiausia 
kliūtis vykdant 1953 imigra
cijos įstatymą tai reikalavimas, 
kad imigrantai iš anksto turė
tų Amerikoje numatytą darbą 
ir butą.

Prez. Eisenhoweris taip pat 
peikė įstatymą ir ragino, kad 
gubernatoriai palengvintų ne
galėti įstatymo sudarytas kliū
tis — parūpindami imigrantam 
darbui ir butam garantijų.

Įstatymas leidžia įvažiuoti iki 
1956 metų pabaigos 214,000 
šalia normalios kvotos. Lig šiol 
vizas gavo tik 31,000, bet įva
žiavo dar tik du trečdaliai vi
zas gavusių.

Tuo tarpu tatai dar 
tik gandai

• USNaWR rašo, kad prezi
dento artimiausi draugai esą 
susirūpinę, jog komunistai gali 
pasinaudoti tais palankiais žo
džiais, kuriuos prezidentas Ei- 
senhoweris yra pasakęs apie so
vietų lyderius. Laukiama, kad 
tuos žodžius komunistai panau
dos įtikinti milijonam sovietų 
pavergtų žmonių, jog Ameri
kos lyderiai daugiau nesiinte- 
resuoja jų likimu.

• Valstybės sekretorius J. 
F. Dulles, praneša USNaWR, 
nesąs taip įsitikinęs kaip pre
zidentas, kad švelnumas su ko
munistais duotų naudos.

1956 rinkimus. Ir dėl to jie ty
li, aukodami savo principus, 
kad išsigelbėtų rinkimuose.

McCarthy žadėjo pradėti tau
toje kampaniją prieš Eisenho- 
werio politiką kaip 1950 jis va
rė kampaniją prieš komunis
tus vyriausybėje.

• Amerikos aviacijos kari
ninkai Neison ir Speny 1954 
su parašiutais iššoko iš 45,000 
pėdų aukščio, šiemet jie nori 
iššokti iš du kartus didesnio 
aukščio.

• Vokietijos k a ne. Adenau- 
eris į Maskvą vyks rugsėjo pra
džioje.

ar Britai ir Prancūzai leis nau
dotis Amerikai bazėm, iš ka
rių galėtų būti Sovietų Sąjun
ga bombarduojama, jeigu ji j
užpultu net Ameriką. Karintao- jj
se sluoksniuose kyląs reikalavi- ’
mas pasigaminti daugiau tarp- 
kontinentinio skridimo lėktų- /
vų, kad būtų galima apsieiti 
be Europos bazių ir iš jos pa- 
sitnuKu.

A Jeigu prez. Eisenhovverio "3
vyriausybė pasiduos tiem sa- j
jungininkų reikalavimam, tai 3
1956 rinkimuose isoliacioais* |
mas gali turėti tokios reikš- B
mės, kokios jis neturėjo nuo |
1920.

O anglų spaudai, kuri ddtar 
skelbia, kad raudonoji Kinija .'3 
dabar (nudėjo taikos poUtflut. .LjS 
Lawrėnce primena, kad ji 
giai taip kalbėjusi po Angina ‘Ąg 

# Jeigu Britų ir Prancūzų kapituliacijos _ prieš IMltj J 
vyriausybių sąžinėm nieko ne- Miunchene. *

po 18 mėnesių paleisią dirbti
nį mėnulį suktis apie žemę. 
Tokiu būdu jie Ameriką ap
lenksią.

Jis rado reikalo priminti, kad 
vokiečiai mokslininkai nedirba 
“satelitą” gaminant Mat, ži
nia, kad Sovietai išsigabeno po 
karo vokiečius sviedinio V-2 
specialistus ir įkinkė į darbą.

Brazilijoj* lfof>os 27 buvo iš
lydėtas šv. Tėvo legatas. Jis su- 
snaukė minios didžiausių .ova
cijų, nes jai buvo pažįstamas 
— 20 metų išbuvo anksčiau 
nuncijum Brazilijoje ir galėjo į 
susirinkusius prabilti portuga
liškai. Brazilijos prezidentas ap
dovanojo legatą Brazilijos du 
džiuoju garbės ženklu — kry- 
Sum, o paukščių augintojai, ži
nodami, kaip popiežius mėgsta 
{aukščius, įdavė legatui par
vežti dovaną popiežiui — Bra
zilijos “giedojimo čempijoną”, 
kanarėlę, giedančią devyniais 
balsais ir apdovanotą aukso 
medaliu. Pačiam legatui įteikė 
kitą kanarėlę, kuri parodoje bu
vo gavusi sidabro medalį.

Indija vis labiau triukšmau
ja, kad Goa, kurią lig Šiol te- 
bevaldo Portugalija, būtų “iš
laisvinta” ir prijungta prie In
dijos. Indijos vyriausybė įsakė 
uždaryti Portugalijos atstovy
bę Indijoje. Lako tik konsula
te. Portugalijos vyriausybė į- 
tefleė Indijai raštą, kad niekada 
nesutiks savo teritorijos per
leisti Indijai, nors Indija ir 
yra ' galinga ir jos invazijai 
Portugalija negalėtų atsispirti.

Ir Anglija Azijoj* braška
Singapūro parlamentas pri- 

^nė reikalavimą, kad Britani
ja leistų sudaryti autonominę 
vyriausybę ir tvarkytis patiem 
gyventojam. Komunistai aten-
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Kongresas išsiskirstė atostogų
Atstovų Rūmai ir Senatas išsiskirstė atostogom, sukrovę 

Baltuosiuose Rūmuose 300 įstatymų Prezidentui pasirašyti. Jis 
taį> pat ruošiasi 6 savaičių atostogom ir; sakoma, nepaliks tos 
įstatymų krūvos gulėti ant stalo, nors nevisi tokie, kaip Prezi
dentas norėjo.

Kongreso jr Prezidento nuomonės, pavyzdžiui, išsiskyrė 
dėl pigiųjų namų statybos, valandinio darbininkams atlyginimo, 
mokesčių sumažinimo, sveikatos reikalų, imigracijos palengvi
nimo, atominio parodomojo laivo statybos, suteikimo valstybės 
teisių Havajams ir kt Vienur Prezidento programa buvo di
desnė, kitur.— Kongreso. Nevisais tais klausimais įstatymai ir 
priimti; jie liko 85 Kongresui svarstyti

Tačiau pastebima, kad Prezidento ir Kongreso nuomonių 
skirtumai nebuvo tokie, kad demokratai galėtų tai panaudoti 
Prezidento populiarumui sumažinti, o respublikonai — jo po
puliarumui pakelti. Nei viena partija neįgijo tokių argumentų, 
kad galėtų jais prieš visuomenę stipriau pasiremti.

Jei prezidentas D. Eisenhoweris vėl išstątytų savo kandi
datūrą, spėjama, jog gali būti vienintelis atvejis, kai Preziden
tas išrenkamas, bet neįstengia savo partijos į Korigresą pra
vesti. Jis palieka tik Prezidentas, o ne savo partijos vadas.

Prezidento ir Kongreso sutarimas bent esminiais klausi
mais, anot šen. Lyndon B. Johnson (D ), esąs demokratų vado
vybės nuopelnas; ji galėjusi Kongrese ir kitaip politiką vesti, 
nes rėmusis dauguma, bet siekusi vienybės. Tuo tarpu senatorius 
William F. Knowland (R.), pareiškęs, kad tos “vienybės ir lai
mėjimų” būtų buvę dar daugiau, jei respublikonai būtų' kon
troliavę Kongresą; esą demokratai “daugeliu atvejų” siekė Pre
zidentui koją pakišti. Nėra abejonės, kad tie partijų lyderių pa
reiškimai jau taiko į 1956 metų Prezidento rinkimus. Kai jie 
ateis, iš -priimtų įstatymų bus išpešiota visa, kas ir kurios par
tijos pasiekta arba prakišta.

Užsienio politikoje abiejų partijų nuomonės beveik vieno-' 
dos ar bent vienodas pasitenkinimas, kad tarptautinis įtempi
mas lyg ir atslūgstąs. Spaudoje nurodoma, kad griežtesni balsai 
šen. McCarthy ir šen. Knowlando, respublikonų, kurie reikalavo 
stipresnės linijos prieš bolševikus, nutildyti arba ignoruojami. 
Ypač ta “palaimintos ramybės” dvasia prasiskleidė po Ženevos 
konferencijos, kurioje susidarė įspūdis, kad su bolševikais gali
ma susikalbėti ir reikia tuo keliu eiti. Pastebima, kad preziden
tas D. Eisenhoweris jau turįs čia praktikas: pasiekęs Korėjos 
karo paliaubų, nestojęs ginti Indokinijos, tik užsikirtęs dėl 
Formozos ir iškėlęs Vokietiją. Kur nors esą reikia ir užsikirsti, 
bet ne taip, kad jau ginklu žvangintum. Kongresas aiškiai pri
tarė tai prezidento D. Eisenhowerio politikai, bet pritarė ir plojimas ir pasišūkavimas, kad 
ginklavimo programai. Kai Kongresas sumažino pagalbą užsie- prieš rusus vergiškai lankstėsi, 
niui 563 milijonais dolerių, tai 302 mil. surado Pentagonas sa
vo buhalterijos knygose “nepastebėtus” ir jie leisti panaudoti.

l. MASKVA DŽIŪGAUJA • RUGPIOČIO 3 SUĖJO 15 METŲ, KAI MASKVOJE Binto SUVAIDINTAS LIETUVOS PRIĖMI 
SUSILAUKUS MAS | SOVIETINIŲ SOCIAOSTIN1Ų RESPUBLIKŲ “ŠEIMĄ”.

“ICIansykis Kaimas, Viįniiis, 
Šiauliai Alytus, Marijampolė! 
Kalba Maskva! Kalba Maskva!” 
— šaukė Maskvos radijas, o 
jam “Darbo Lietuva”, bolševi
kinis laikraštis, atsiliepė:

“Mes girdėjome tave, Mask
va, tavo entuziazmą, sutinkant. 
Tarybą Lietuvos atstovus! Gir
dėjome sveikinimo kalbas, 
griausmingas ovacijas” (Nr. 
28, 1940.7.31).

Tai buvo liepos 31, kada 
Maskvoje pasirodė

20 juokdarių iš Lietuvos.
Jie buvo ta “liaudies seimo” 

delegaciją, kuri važiavo į 
Maskvą parvežti “saulės”. Jiem 
vadovavo Justas Paleckis. Kiti 
buvo tokie — Liudas Ądomaus- 
kas, Matas Mickis, „ Antanas 
Venclova, Karolis Didžiulis, 
gen. Vincas Vitkauskas, Liudas 
Gira, Motiejus šumauskas, Pet
ras Cvirka, Kazys Petrauskas, 
Pranas Zybertas, Juozas Demb- 
skis, Stasė Vaineikienė, Ado
mas Viktoras Ditkevičius, Pra
nas Petrauskas, Marija Kutrai
tė, Birutė Abdulskaitė ir Sa
lomėja Neris Bačinskaitė. '

Jie išvažiavo lydimi palaimi
nimų iš “Darbo Lietuvos”, ku
ri diena iš dienos, kiekviena
me puslapyje kartojo panašius 
žodžius:

"Lietuvos iškankinta ir pa
žeminta liaudis tiki, kad jos 
nuoširdus prašymas bus iš
klausytas, kad Socialistinė Lie
tuvos Tarybų Respublika bus 
priimta laimingųjų tautų ir 
respublikų šeimon, kad nuo 
šiandien nebedrįs kruvini im
perialistai kėsintis į mūsų gra
žų, iš plutokcraių jungo išva
duotą tėvynę ir žeminti, niekin
ti bei persekioti tik dėl to, kad 
ji buvo nedidelė" (Nr. 30, 1940 
rugpjūčio 1).

Tuos žodžius rašė Jonas Šim
kus, . buvęs. - rašytojas, buvęs 
demokratinio -laikraščio “Lie
tuvos žinių” redaktorius, dabar 
niekinąs Lietuvą.

Panašiais žodžiais rugpiūčio 
3 Lietuvą niekins Justas Pa
leckis, agronomas Mickis, Liu
das Gira ir kiti, niekins So
vietų vyriausios tarybos sep
tintoje sesijoje akivaizdoje tu, 
kurių imperializmas paglemžė 
tą nedidelę Lietuvą...

Suprantamas buvo Maskvos

nės opinijos sudarinėtojai — 
spaudos žmonės, poetai, rašyto
jai. Tai buvo panašu į vidurinių 
amžių vergus juokdarius, ku
riem besikvatodamas nuo juo
ko viešpats atgalia ranka nu
meta dar nebaigtą nugraužti 
kaulą...

Jų kalbų nei vardų daugiau 
nėra reikalo nei minėti. Akis 
labiau traukia imperialisto, ag
resoriaus ir nugalėtojo Molo
tovo kalba, pasakyta toje cere
monijoje. Jis aiškiai pasakė, 
kodėl rusai, o ne Lietuva tik
rai gali džiūgauti...

Čir Molotovas, pasakė prie
žastį, kodėl sovietai taip džiū
gauja ir kodėl jie taip stengėsi, 
kad Rumunija, tfooma, pati 
“savanoriškai,“taikingai” ati
duotų Besarabiją Maskvai 
4. Vilkas prisipažino rei- 
' KALAVęS, KAD. ĖRIUKAS

LEISTŲSI SUtDAMAS
Po Besarabijos Molotovas 

priėjo* prie Baltijos valstybių.
Kaip Krylovo pasakėčios vil

kas, jis pirmiausia apkaltino ė- 
riuką, kad tas jam, vilkui, van
denį sudrumstęs. Kai ėriukas

‘‘reikia pripažinti, kad po tų 
visų Anglijos nedraugiškų 
veiksmų prieš Sovietų Sąjungą 
sunku laukti gero Sovietų Są
jungos Anglijos santykių išsi- 
plėtojimo”...

Tarp tų nedraugiškų veiks
mų buvo tikriausiai ir tas, kad 
Anglija nepritarė, kad Sovietai 
okupuotų Baltijos valstybes, ta
da Sovietai ir nusikreipė pas 
Hitlerį—

3. iŠ DRAUGYSTĖS SU 
NACIAIS MASKVA PASIEKIA 

DUNOJŲ ;
Toliau Molotovas pranešė, atsakė, kad jis nuo vilko

W» Mchl 
RYTU DARŽININKYSTĖJE. Tokia antrašte šia karikatūra iridėje šnekam savaitraštis 
“Die Weltwoche” sn prierašu H maskvinės Lcvestijos: “Raitijos valstybės iš atrilikmta šė
mės ūkio kraštu buvo paverstos žydinčiomis socialistinėmis respublikomis”. Bet pažiūrėki
me, kas žydi rusiškame bate. Ar ne kalėjimo vielos? Vakariečiu kalba anas bvestijn saki
nys reikštų: “Baltijos8 valstybės iš žydinčiųjtj žemės ūkio kraštu 
siais kolchozais“. <

2. DRAUGAI SU NACIAIS IR 
FAŠISTAIS, BET NE SU 

DEMOKRATIJOM
Sesijos pirmininkas Andrie- 

jevas pranešė, kad pirmasis se
sijos punktas — Molotovo pra
nešimas apie užsienių padėti.

Santykiai su nacine Vokieti
ja esą geri — kalbėjo Moloto
vas. — “Mūsų vyriausybė pa
šalino Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos santykiuose trynimosi 
galimumus, imantis Sovietu Są- 

vakarinęjungos žygių pagal 
sieną.

Vadinas iniciatyvos
su vokiečių užsienių

ŠATRIJOS RAGANA

IRKOS TRAGEDIJA
velį... Ir- negaila jai mamytės, 
negaila...

Į kambarį įėjo Liudvė.
— Ponia liepė pasakyti Ir- 

kai, kad nesėdėtume! kamba
ryje, bet kad žaistum sodne, 
— tarė.

— Tuojau eisiu...
— Sakės gal tik vakare te

parvažiuosianti. Aš prosavosiu 
kredense; jei ko reikės ten

O dabar ir valgomajame ir 
galione šneka su tuo nemyli
muoju, bjauriuoju ponu kažką 
apie ją ir tėvelį. Irka visko ne
supranta, bet jaučia, kad ma
mytė dabar daugiau myli p. 
Gurskį, • negu ją ir jos myli- 
miausiąjį, visame pasaulyje ge
riausiąjį tėvelį. Tėvelis nieka
dos taip nepadarytų; tėvelis Ir-
ką taip myli, taip myli. Ji gali mane rasi, 
važiuoti, nes turi pinigų. Ir ne
bijo, ries jau yra važiavus su 
tetule ir viską žino, ką reikia 
daryti.

Irta pamatė pro langą vežėją 
atvažiuojant pas prieangį su 
vienu arkliu pakinkytu brike
liu. Tuojau išėjo į kiemą ma
mytė ir p. Gurskis. Jie įsėdę'iš- 
važiavo dviese.

— Mamytė neatėjo nė atsi
sveikinti su Irka, — virktelėjo 
mergelės siela.

Ir tuojau vėl pakilo karti ap
maudo banga.

— Tegu mamytė važinėjas su 
tuo ponu, tegu kalbas, tegu 
groja, o Irta važiuos pas tė-

Liudvė išėjo, o Irka ėmė sku
biai rengtis į kelionę. Į stotį 
tebuvo du kilometru. Kelią Ir
ka žinojo gerai, nes daug kar
tų buvo juo važiavusi ir ėjusi 
su motina. Ji žinojo taip pat, 
kad tuojau išėjus ji dar suspės 
į traukinį, einantį į Kauną. Tad 
pirmų pirmiausia išėmė iš

juos garbino, .Lietuvą niekino 
buvę tos Lietuvos visuomeni-

labai nedaug tėra vietos. Tad, 
valandėlę pasvyravus, ji .ren
kas mažiausiąją,f labiausiai jos 
globos reikalingąją lėlę, neuž- 
miršdama įkišti kartu ir jos rū
belių. Ant tango stovi graži 
geltona kriaušė, kurią Irka va
kar rado sodne ir ketino ati
duoti tėveliui lauktuvių, — sa
ko Irka ir kiša kriaušę...

Kriaušė priminė* dar kelius 
gautus nuo motinos saldainius. 
Ir saldainiai eina į krepšelį.— 
tėveliui.

Sukrovus daiktus, reikėjo ap
sirėdyti. Gera būtų apsivilkus 
kitą, gražesnę jupelę, bet kad 
Irka pati nemoka jos užsegti 
užpakalyje, o Liudvės prašyti 
negalima, nes ji neleis Irkos 
vienos važiuoti Na, užteks ir 
tos pa&os, dar nėra labai ne
švari. Irka maunas savo skry
bėlę su raudona kokarda, vel
kas vasarinį apsiaustėlį. Į ki
šenę dedas gntią raudoną pi
niginę — tėvelio dovanotą, ku
rioje raudonuoja dešimt nau- 
jytėlaičių litinių, ima krepšelį 
ir, pavadinus Džimą, išeina iš

spintos gražų krepšiuką, kurį namų atsargiai, kad niekas jos 
vežės keliaudama į Kauną pa- nepamatytų.
vasarį. Paskui įmurdė į jį sa
vo gražiausią baltą jupelę ir ke- kai mamytė, 
lėtą labai mėgstamų margais kar, jos neberas. Irka neiš- 
kraštais nosinėlių.* Kaip gaila, bėgs atidaryti durų ir nebesu- 
kad negalima pasiimti visų lė- tiks mamytės. Lhidvė pasakys, 
lių! Irka nusimano tiek daiktų kad Irkos niekur nesą — nei 
nepanešianti, be to, krepšelyje sodne, nei Heme, nei kamba-

susitarti 
reikalų 

ministeriu von Ribbentropu, 
kad Vokietija nekliudytų So
vietam užgrobti Baltijos valsty
bes, ėmėsi ne Hitleris, bet Mo
lotovas su Stalinu...

Santykiuose su Anglija...

kaip Sovietai išreikalavo iš Ru
munijos sau Besarabiją ir Bu
koviną ir kiek iš to džiaugsmo 
Maskvai. “Sovietų Sąjungos te
ritorija padidėjo, prijungus Be
sarabiją, kurios plotas yra 
44.5Ė(I kv. kilometrų ir kurio
je gyvena 3,200,000 žmonių, ir 
šiaurinę Bukoviną, kurios plo
tas yra 6,000 kv. kilometrų ir 
kurioje gyvena daugiau kaip 
500,000 žmonių. Ryšium su tuo 
Sovietų Sąjungos sienos per
keltos į vakarus ir pasiekė Du
nojaus upę, kuri po Volgos yra 
pati didžiausia upė ir vienas iš 
svarbiausių visos eilės Europos 
valstybių prekybos kelių. Jūs 
gi žinote, draugai, kad visa So
vietų liaudis su dideliu džiaugs
mu ir pasitenkinimu sutiko 
sėkmingą išsprendimą ilgai 
laukto Besarabijos klausimo”.

vandeniui per šimtą žingsnių 
stovėjęs ir jam tikrai gėrimo 
sudrumsti negalėjęs, tai vilkas 
sušunka: tai kas nors iš tavo 
giminės man geidžia pikto... Ir 
Molotovas puolasi panašiai kal
tinti Baltijos valstybes:

“Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sudarytieji savitarpio pagalbos 
paktai nedavė aiškių rezulta
tų... vadovaujančios grupės ne 
tik nėjo suartėjimo su Sovietų 
Sąjunga keliu”, bet Lietuva, 
Latvija, Estija sudariusios Bal
tijos santarvę, nukreiptą prieš 
Sovietų Sąjungą, “štai dėl ko 
buvo padaryti jums žinomi So
vietų Sąjungos vyriausybės 
reikalavimai (reikalavimai— o 
kur gi dingo Baltijos valstybių 
"savanoriškas" dėjunasis j So
vietu “irimą"? Red.) pakeis
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos

vyriausybių sudėtį it įvesti į tų 
valstybių teritoriją papildomus 
raudonosios armijos dalinius”.

Taigi, Baltijos valstybės su
dariusios tarpusavio paktą...

O kad jis, pa/s vilkas, atsi
prašant ffiimsteris, padarė su
tartį su naciais Baltijos valsty
bes praryti, tai ib apie iai tylu

5. VILKO DŽIAUGSMAS 
PASIEKUS BALTIJĄ

“Baltijos kraštų įėjimas į So
vietų Sąjungą, — tęsė Moloto
vas, — reiškia, kad Sovietų Są
junga padidėjo 2,880,000 gy
ventojų iš Lietuvos 'teritorijos, 
1,950,000 gyventojų iš Latvi
jos teritorijos ir 1,120,000 gy
ventojų iš Estijos teritorijos. 
Taigi įskaitant Besarabijos ir 
šiaurės Bukovinos gyventojus, 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
skaičius padidės maždaug de
šimčia milijonų. Jei prie to pri
dėti vakarinės Ukrainos ir va
karinės Gudijos (paimtos iš 
Lenkijos. Red.) gyventojus, tai 
išeina, kad Sovietų Sąjunga 
per paskutinius metus pratar
tojo daugiau kaip 23 milijo
nais gyventojų... Pirmaeilę 
reikšmę mūsų kraštui turi tas 
faktas, kad nuo šiolei Sovietų 
Sąjungos sienos bus perkeltos 
prie • Baltijos jūros krantų. 
Drauge su tuo mūsų kraštas 
gauna savus neužšalančius uos
tus Baltijos jūroje, uostus, ku
rie mums taip labai reikalingi”.

Tai va, kam ir kodėl Maskva 
taip džiaugiasi. Ir reikalauja, 
kad Lietuva už tai Maskvai dė
kotų...

6. DŽIAUGSMĄ TEMDO 
JUNGTINĖS VALSTYBĖS 
“Ties mūsų santykiais su

Jungtinėmis Valstybėmis aš 
nesustosiu jau kad ir dėl to, 
jog apie juos negalima pasaky
ti nieko gero. Mums pasidarė 
žinoma, kad Jungtinėse Vals
tybėse kai kam nepatinka So
vietų Sąjungos užsienių politi
kos laimėjimai Baltijos kraš
tuose (turi galvoje tikriausiai 
1940 liepos 23 Amerikos pa
reiškimą. Red.). Tačiau reikia 
pripažinti, kad mus mažai do
mina ta aplinkybė, kol mes sa
vo uždavinius atliekame be tų 
nepatenkintų ponų paramos. 
Bei ta aplinkybė, kad Junginė
se Valstybėse valdžios organai 
sulaikė auksą, neseniai mūsų 
valstybinio banko pirktą (pirk
tą tokiu pat būdu, kaip New 
Yorke gangsteriai pristatę re
volverį iš banko pinigus perka! 
Red.) iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bankų, sukelia iš mūsų

(Nukelta į 6 psl.)

riuose. Mamytė manys, kad ji 
viena su Džimu nuėjo į mišką 
ir ten suėdė juodu vilkas, kaip 
Raudonąją Kepuraitę. O ji sau 
tuo tarpu sėdės ant tėvelio ke
lių. Mamytė nerimaus, gailėsis 
Irkos, ieškos... o gal ir verks... 
Gerai, gerai! Kam Irkos nemy
li! Kam vis su tuo biauriuoju 
ponu Gurskiu!

Stotyje daug žmonių. Irkai 
rados baugu, ir jos Širdelė plas
noja, kaip sugautas paukštelis. 
Tačiau, sutelkus visas savo jė
gas, ji drąsiai stojas užpaka
lyje kelių žmonių, dar tebesto- 
vinčią prie kasos. Ji gerai at
simena, kaip dariusi, važiuoda
ma į Kauną su tetule, kuri lei
do ją pačią nusipirkti ir priė
jus prie langelio, deda pini
gus, o paskui pamačius už jo 
pažįstamą stoties viršininką, 
mandagiai klupterėjus, sako 
balsingai:

— Prašau į Kauną pusę bi
lieto antros klasės.

Viršininkas pažiūrėjo, šypte
lėjo ir padavė bilietą. Irka įsi
kišo jį kartu su likusiais pini
gais į kišenėlę ir, paėmus ant 
rankų Džimą, kad nepaklystų, 

Eidama mąsto Irka, kas bus, eina į peroną. O traukinys jau 
parvažiuos šįva- v beatbėgąs. Irtos širdelė nesi

liauja smarkiąi plakusi. Ji ieš
ko akimis* antros klasės vago
no ir radus, eina prie jo du- 
ęų. Bet durys uždaros, niekas į 
jį nesėda, ir Irkai rodos, kad

aveles. Tik žąsino ji bijo, šit 
vaikų būrelis sėdi ant vejos 
pas trobelę... Kaip jiems gera, 
kad jų tiek daug! Ir mamytė 
tikriausiai gyvena drauge toje 
trobelėje... Be galo viskas įdo
mu ir gražu. Irka tarias teva
žiuojanti kokią minutę, o trau- 

ponas knarkia išsitiesęs kinys jau besustojąs stotyje. Ji 
žino, kad dar bus trys,stotys, 
o paskui jau tėvelis. Tiktai da
bar dingtelėjo jai į galvą, kad 
tėvelis baisiai nustebs, pama
tęs ją atvažiavus vieną pačią. 
Gal supyks? Juk vaikai vieni 
nevažėja. Ne, to Irta nebijo — 
tėvelis, niekados dar nebuvo, 
ant jos supykęs. Tėvelis ją la
bai, labai myli. Ji pasakys, kad 
negali būti pas mamytę, nesf ti bilietų ir pyks, radęs šudį 
mamytė jos nebemyli. O paskui 
ji tiek prašys ir prašys tėvelį, 
kad kartu su ja važiuotų pas 
mamytę, ir kad vėl visi būtų 
drauge. Tėvelis padės, mamy
tei nudirbti visus reikalus ir 
p. Gurskio nebereikės.

Irka tiki kad tikrai, tikriau
siai taip bus, ir jai randas links
ma.

į vagoną įėjo kažkokia po
nia ir ėmė kalbinti Irtą:

— Kur važiuoji, matyte?
— Ai važiuoju pas tėvelį į 

Kauną.
— Su kuo gi važiuoji? Su 

tėveliu?
— Ne, aš su Džimu.
— Gerai, tu su Difakra, bet

traukinys nueis sau, o ji pasi
liks. Bet tą pačią valandėlę du
rys verias, ir iš vagono lipa 
kažkoks ponas. Irka kluptelė
jus, prašo jį nedaryti durų, o 
ponas toks geras, dar padeda 
jai įlipti ir paduoda jai Džimą.

Vagono skyriuje tiktai vie
nas 
ant suolo. Irka sėdas ant ant
rojo, pasodinus šalia Džimą, ir 
tuoj pat jaučias bevažiuojanti.

— Mamyte, mamyte! — pra
virko jos siela.

Bet tuojau pat šalia mamy
tės atsistojęs juodas šešėlis už
temdė ją, ir viskas Irtoje ėmė 
šaukti:

— Mamytė nebemyli manęs, 
nebemyli!

Ir rodos jai, kad raukinio 
tekiniai besisukdami vis dai
nuoja: , •

— Mamytė nevemyli Irkos, 
nebemyli!

O paskui:
— Pas tėvelį; tėvelį! 

Pas tėvelį!
Irka ima žiūrėti pro langą 

ir savo įspūdžius tyliai pasa
koja pati sau. Šit žmogus va
žiuoja keliu, o paskui jį koks 
gražus kumeliukus. Tur būt, 
žmogus buvo turguje, ir pirko 
vaikams gražių lauktuvių. Tai 
džiaugsis jie, savo tėvelio su
laukę! Šit mergelė — tokia 
pat kaip ji — gano avis. Ir Irka 
norėtų ganyti tokias meilias

kas su tavim? — nusijuokė po
nia.

— Niekas. Aš tik viena su 
Džimu.

— Kaip? Viena? Tokia ma-

— Aš ne tokia maža. Aš jau 
einu septintus metus.

— Tiesa, esi didelis asmuo. 
Bet vis dėlto kas tave taip iš
leido?

Irka nieko neatsako ir vėl 
ima žiūrėti pro langą. Ji bijo, 
kad ponia paėmus ją negrąžin
tų namo. Valandėlę patylėjus 
ponia taria:

— Žinai, vaikeli, verčiau pa
sisodink savo Džimą ant ke
lių. Ateis konduktorius tikrin-

ant kanapėlės.
Irta tuojau taip daro. Netru

kus iš tikro įeina kondukto
rius. Pažiūrėjęs Irkos bilietą, 
klausia:

— O šuniukui bilietą turit?
— Aš nežinojau, kad reikia-, 

aš būčiau pirkus, — sako Irka 
labai išsigandusi. Jos širdelė 
vėl laksto krūtinėje, lyg žvirb
liukas, uždarytas narvelyje.

— žinoma, kad reikia. Tai 
kas dabar bus.

Irtos akys ūmai randas skli
dinos ašarų. Jai rodos, kad 
konduktorius tuojau pagrobęs 
Džimą, mes jį pro langą, nes 
jis važiuoja be bilieto. Ji atip-

(NūkeRa į 5 puL)
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VISI I LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ
PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO PARKE, Kennebunkport, Maine

GARSIAJAME ATOSTOGŲ KRAŠTE, PRIE ATLANTO VANDENYNO

SEKMADIENI — RUGPIŪČIO 14, 1955

— Iškilmingos Jubilėjaus Mišios — T. Benedikto Bagdono, buvusio provincijolo sidabrinis kunigystės jubilėjus 
Lietuviško naujai pastatyto kryžiaus pašventinimas

— Pietūs
— Lietuvių dienos programa:

Dainos — Sv. Petro parapijos Bostone choras, vad. komp. Jer. Kačinsko
Tautiniai šokiai, dainos, įvairūs sportiniai žaidimai — atlieka vasaros stovyklos berniukai. Šokiam vadovaus 
Ona Ivaškienė. s

11:00

12.00 
3:00

Dėmesio jaunimui

J

BAGDONAS, OF3L

metė stiklelį, priešais kunigą doms 1956 metų biudžete nu-

uniįy

$1.00, yra jau praėjęs visą

Kaudidatai, kurie nenori būti kunigais, priimami į 
brolius. Jie yra įvairiuose darbuose kunigų pagalbi
ninkai ir pilnateisiai Ordino nariai. KANDIDATAMS 
Į BROLIUS JOKIO YPATINGO MOKSLO NEREI
KALAUJAMA.

Prandškonai Jungtinėse Amerikoš Valstybėse ir Ka
nadoje turi 6 savo vienuolynus, 2 parapijas, spaustu
vę, leidžia 3 laikraščius, dirba pastoracijoje, dalyvauja 
visuomeninėje veikloje ir ruošiasi strigti šv. Antano 
kolegiją.

Vasara jau būdavo pribren
dusi javo ir . vaisių, kai Lietu
voje, laisvės dienbmis, žmonės 
visais keliais skubėdavo į baž
nyčias didžiajai šventei — žp>

tinę-reUginę veiklą už tėvynės ribų ir taip pat paruošti 
didesnį skaičių savo kunigų išlaisvintai Lietuvai, kvie-

Midas jaunime, jeigu Dievas tave šaukia į vienuo
lyną ir nori pasišvęsti didesnei Jo garbei, mūsų tau
tos gerovei bei savo sielos fišganymdi, tuojau rašyk 
pranciškonams klausdamas {datesbių informacijų šiuo 
adresu: - . .

Very Rev. Jurgis Gailntšis, OFM

Franciscan Fathers

Vytauto bažnyčios rektorium 
ilgai yra buvęs kan. Juozas Tu- 

' mas-Vaižgantas, tasai judrus it 
gyvas sidabras, didis patriotas, 
rašytojas ir veikėjas. Tiktai jam 
mirus (1933), Vytauto bažny
čios rektorium buvo paskirtas

* ' kun. Benediktas Bagdonas, vie
nuolis pranciškonas, nes ir toji 

^-1 bažnyčia iš seno priklausė
■ *. pranciškonams. Lyg pačiai Ap- 

vaizdai lėmus, viskas taip su-
..... tapo, kad naujasis Vytauto baž- sai Asyžiečio keliu pasekė la- 

, nyčios rektorius kunigu buvo į-
šventintas Vytauto Didžiojo me
tais (1930) ir pačioje Žolinė
je (rugpjūčio 15); be to, ir Ža- 
liajame Kalne, Kaune.

matyta 1418,303,650 arba $25,- 
498,650 daužau negu buvo 
skirta 1955 m.

FORDAS REMIA SPORTĄ
Apie 2000 Amerikos Legio- ... . .

no beisbolo jaunimo komandų, dėjo studijuoti filosofiją ir tų 
mokslų pagilinti dar buvo iš
vykęs Italijon. Teologijos 
mokslus išėjo Kauno Kunigų 
Seminarijoje, bet kunigu įsi- 
švęsti dar trūko jam vienerių 
metų. Kauno arkivyskupas me
tropolitas J. Skvireckas malo
niai sutiko nuo tos kliūties, dis- 
pensuoti; pasauliečiam kuni
gam jis tos išskirties nedarė.

Buvo 1930 metų rugpiūčio 
15 — Žolinė, Marijos Dangun 
Ėmimo šventė. Kaune, Žaliaja
me kalne, kur tėvai pranciško
nai turėjo kuklią medinę kop
lyčią, jau iš pat ryto jautėsi 
nepaprasta nuotaika. Buvo 
laukiama nepaprasto svečio — 
popiežiaus nuncijaus arkivys
kupo Bartoloni, kuris, rodyda
mas didelį palankumą Lietu-

T;padedami Fordo pardavėjų, 
J rengiasi apygardinėse ir vals- 

g tylūnėse rungtynėse galuti-

I
niam finalui, kurio žaidynės į- 
vyks rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 
. " St. Paul, Minn.

... Šių metų laimėjusi komanda 
f-. 'J- gaus pereinamąją Fordo taurę,

• <■' kurią laikys ligi 1956 m. kitų
, panašių rungtynių. Po 10 me-

g = tų taurė, su joje įrašytais lai-
"Ų; mėtojų vardais, bus padėta

' saugoti “Baseball Hali of Fame”
Cooperstown, N. Y.

Be pereinamosios taurės, 
' Fordo vadovybė dalins atitin

kamus garbės ženklus geriau
siai žaidusioms apygardinėm 
komandom.

Nuo 1943 m. 30,665 koman
dos ir jose apie 500,000 jauni
mo yra žaidę Fordo rengiamo- vos pranciškonams, pats pasi- 
se žaidynėse. (Skelb.) siūle atlikti šventimo apeigas.

g..’J * puoŠosL vėlios .vasaros šventė 
? Lietuvoje buvo švenčiama jau 

iš seno. Ji siekė dar Vytauto 
Didžiojo laikus, kai krikščio- 
nybė Lietuvoje tik ką buvo į- 
vesta ir kai Kristaus mokslui 
skleisti bei Marijos kultui kelti 
labai daug padėjo vienuoliai 

_ pranciškonai. Lietuviškoji Žoli
nė juk yra Marijos Dangun Ė- 

, mimo šventė.
;•/1930 metais žolinė dar bu- 
- , vo apgaubta Vytauto Didžiojo 

sukakties minėjimu. Vienam 
kitam Lietuvos bažnytkaimy 

’71 dar buvo< laukiamas to didžio- 
1 jo valdovo paveikslas, nešamas 

per visą Lietuvą, statomi jam 
paminklai, daromos iškilmės. 
Tai buvo tartum dviguba šven- 

. tė: religinė ir tautinė. Vytati- 
.... tas Didysis ' buvo Lietuvoje 

. daug pristatydinęs bažnyčių, 
. ir ne vieną iš jų Marijos gar

bei. Viena iš tų bažnyčių atsi
stojo Kaune, Nemuno krante, 
vadinamoji Vytauto bažnyčia, 
ir jai buvo parinktas Marijos 
Dangun Ėmimo titulas, žolinė 
čia buvo ypač iškilmingai

V ' T. BENEDIKTAS

Šiemet kun. Benediktas, Bag
donas, OFM., mini kunigystės 
sidabrinį jubiliejų; deja, toli 
nuo Savo gimtos žemės ir savo 
namų.

Tėvas. Benediktas Bagdonas 
gimė Žemaityje, Plungėje, ku
ri kitados garsėjo kunigaikščių 
Oginskių vardais, jų rūmais ir 
tuose rūmuose rengiamais eu- 
ropietiškais koncertais; čia bu
vo ir muzikos mokykla. Bet tų 
kunigaikščių garbė jau buvo 
nuslinkus) praeitin, kai 1907 
m. liepos 23 d. Plungėje pra
dėjo savo kelia į ateitį busima
sis šv. Pranciškaus sekėjas. Ji- 

bai anksti, vos teturėdamas 15 
metų.

1922 metais jį randame jau 
kitame garsiame Žemaitijos 
mieste — Kretingoje, vienuo
lių pranciškonių centre. Novi
ciatą atliko Kretingoje ir Vo
kietijoje, kur taip pat pra-,

torium. Tas pareigas tegalėjo 
eiti laisvai tiktai vienerius me
tus. Bolševikam artėjant į Lie- 

skirta Sopulingosios Dievo Mo- tuvą, buvo nuspręsta, kad da- 
X.- i__x -- x.. tėvų pranciškonų ir bro- Dievo altoriaus,

lių turi pasitraukti, nes buvo 
aišku, kad bolševikai stengsis 
nemažą pranciškonų vienuo
liją išsklaidyti ar net išžudytu 
Visų savo tėvų ir brolių staty
ti į didelį pavojų neatrodė iš-

tinos garbei, vienu metu pa
virto tartum katedra, kai klie
rikas Benediktas Bagdonas bu
vo įšventintas kunigu. Lietuvos 
pranciškonų čeįma paūgėjo dar 
vienu uoliu tėvu.

Įšventintas kunigu T. Bene-

VYTAUTO BAŽNYČIA Kaune (viduryje), kur T. B. Bagdonam būva rektorium 193S—1942 m.

KENNEBUNKPORTAS VISŲ LAUKIA RUGPICČK) 14 D,
Vėsusis Maine su miško ža

luma, sidabriniais ežerais ir 
melsvu Atlanto pamariu yra 
tikrai vertas atostogų krašto 
vardo. Bet jeigu jums nebuvo 
progos ten nuvykti ilgesniam 
laikui ir atsikvėpti nuo karš
čių, tai bent vienai dienai už
sukite į Maine valstybės perlą 
— Konnobvnkporr'ų. čia rasite 
ne tiktai melsvąjį Atlantą, smė-

diktas Bagdonas buvo paskirtas 
pranciškonų klierikų magistru 
Kaune. Jo auklėtinių tarpe ta
da buvo ir T. .Justinas Vaškys, 
vėliau buvęs Amerikos lietuvių 
pranciškonų provincijolu. Pas
kui T. B. Bagdonas ėjo Lietu
voje įvairias pareigas, keletą 
metų redagavo “Šv. Pranciš
kaus Varpelį”. 1933—1942 
metais su neilgom pertraukom x 
buvo Vytauto bažnyčios rekto
rium ir vienuolyno viršininku, 
čia labai daug turėjo darbo su 
vyrų, moterų ir jaunųjų treti
ninkų kongregacijom; vienų tik 
moterų tretininkių buvo arti 
600.

Kurį laiką T. B. Bagdonas 
dar buvo pranciškonų klierikų 
magistru'Kretingoje. Tuo me
tu pranciškonai Kretingoje tu
rėjo 30 klierikų. Jei ne bolše
vikų okupacija įei karas, pran
ciškonai Lietuvoje vėl būtų tu
rėję didelę, pajėgią, klestinčią 
provinciją, kaip tai buvo se
nosios Lietuvos laikais.

1943 metų rudenį T. Bene
diktas Bagdonas buvo paskir
tas Lietuvos pranciškonų pro-

' -vincijolu ir generaliniu vizita- 
Kartu su juo atvyko ir Msgr. 
Faidutti, didelis lietuvių drau
gas. Nedidelė medinė koplyčia,

New Yorko. Patirtas džiaugs
mas ir poilsis apsimokės šim
teriopai, būsite tikrai paten
kinti, sutiksite ir daug savų 
pažįstamą Tėvai pranciškonai 
nuoširdžiai visus kviečia at
vykti.

Kas bus dar naujo rugpjūčio 
vės ir daug gražiosios gamtos 14, galima sužinoti iš čia pat 
dovanų. Verta nepagailėti ii- dedamo skelbimo. Atvykite, pa- 

.gesnio kelio net ir iš tolimojo ilsėkite ir pasidžiaukite!

lėtą gražų pamarį, ošiančias 
pušis, bet ir lietuviškąjį kam
pelį — pranciškonų vienuolyno 
sodybą, kuri jums primins Pa
langą.

Kasmet čia būva Lietuvių 
diena, kurios su jokia kita ne
sulyginsi, nes čia ir daug erd-

T. Benediktas Bagdonas su da
limi tėvų ir.brolių 1944 metų 
rudenį. pasitraukė į Austriją 
(Schwaze), kur tvarkė, kiek ga
lėjo, tremtin patekusių lietu
vių pranciškonų reikalus. Lietu
vos pranciškonų tada buvo at
sidūrusių ne tiktai Austrijoje 
tr Vokietijoje, bet ir Belgijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ir net 
Amerikoje. 1947 metų pavasa
rį T. Benediktas Bagdonas ga
vo iš Romos paskyrimą eiti lie
tuvių pranciškonų provincijolo 
pareigas trejus metuL Jisai tas 
pareigas ėjo Europoje, ir tiktai 
1950 metais, kai visi lietuviai 
pranciškonai jau buvo išemi
gravę į JAV arba Kanadą, T. 
Benediktas Bagdonas paskuti
nis atvyko į Ameriką. Čia pra
džioje gyveno Kennebunkporto 
vienuolyne, paskui kurį laiką 
Bridgeville, Pa., o šiuo metu 
yra Brooklyne.

Žolinėje T. B. Bagdonui su
eina 25 metę kunigystės sukak
tis. Dieną prieš tai, rugpjūčio 
14, Lietuvių dienos metu, Ken* 
nebunkport, Me., jis aukos ju
biliejines mišias.

Garbingam Jubiliatui linki
me daug sveikatos ir sėkmės, 
o' ypač sulaukti valandos, kad 
vėl išvystų savo laisvąją gim
tąją žemę, kur Marijos Dangun 
Ėmimo šventė, žolinė, kurioje 
jis pirmą kartą prisiartino prie 

kalbėdamas 
“Introibo ad altare Dei”, yraz 
tokia džiugi ir šviesi, kad su 
žolynų kvapu kelte kelia sielą į 
dangų. Linkime dar išvysti tą 
palaimintąjį savos žemės dan
guj

nimą stoti i PRANCIŠKONŲ ORDINĄ.

Kandidatai į kunigus turi būti baigę bent pradžios 
mokyklą (Grammar SchooD. Baigę vidurinę mokyklą 
(High Scbool), jeigu jie yra mokęsi lotynų ka&os, tuo
jau «dnnčwmi į naujokyną, po kurio prasideda filoso
fines ir teologinės studijos pranciškonų seminarijoje. 
Norintieji po šventinimų galės dar gilinti studijas Ro
mos ar Washingtono universitetuose aukštesniam 
mokslo pažymiui gauti. VISAS MOKSLAS YRA VIE
NUOLYNO LĖŠOMIS.

Šventasis darbininkas Matas Talbotas
Šiemet suėjo 30 metų, kai 

Dubline (Airijos sostinėje) mi
rė darbininkas M. Talbotas, pa
skelbtas šventuoju.

Jaunatvėje M. Talbotas nie
kuo nesiskyrė nuo kitų darbi
ninkų, net buvo drauge įpratęs 
su jais gerti. Tačiau vieną

• Darbmmkas liepos mėn. 
vidutiniškai savaitėje parsineš
davo $70.12, jei turėjo dar na
mie išlaikomų asmenų ir $62.- 
83, jei nieko neišlaikė. Atlygi
nimas savaitėje, palyginus su 
birželio mėnesiu, padidėjo
$3.60.

ištesėjo. Metė ir rūkymą. Kas 
rytą, prieš stodamas į darbą, 
išklausydavo kartais net kele
tą šv. Mišių. Buvo malonus su 
draugas ir sąžiningas darbe. 
Po darbo jis lankydavo sergan
čius draugus ar skaitydavo. 
Pats nepasiekęs aukštesnio 
mftkslo. jis bent kitiems norė
jo padėti ir iš savo uždarbio 
šelpė net keturis moksleivius. 
Jie vėliau tapo kunigais. Nors
gyveno darbščiai ir mėgo nu- tai prezidento parašo. Įstaty- 
simarinimą, tačiau sulaukė veik mas įsigalios tiktai nuo 1956 
70 metų. Mirė 1925 m. birželio 
7 d. nualpęs gatvėje.

Pažymėtina, kad vieną kartą, 
pagerbdamas tą taurųjį' miru
sį darbininką, net kardinolas 
meldėsi atsiklaupęs gatvėje,
kur M. Talbotas apalpo. dingų nurodymų.

(AFL ir CIO) bendra pirmoji 
konferencija įvyks Nėw Yorke 
gruodžio 5 d. Abi unijos turės 
ir vieną sulietą varda: AFL — 
CK).

• Įstatymas, kuris nustato 

m. kovo 1 d.
• "Pensijos ir pašalpos" — 

tokiu vardu Sūduvos bendrovė 
išleido Pr. šulaičio paruoštą 
brošiūrėlę. Knygelė yra 32 psl.. 
kaino ja 60 c Kas įdomaujasi 
tais klausimais, ras daug nau-



America"s most important dezkjob

soks lietuviškasis veikimas lai
kinai sustojo.buvo tvirtas, aiškus ir malo- gresą prisimins dar ir dėl to.

nūs. Žmonės pritilo ir su di- ^ad mieste pridygo naujų pa
dėliu susikaupimu išklausė po- statų, atsirado nauja, iš jūros 
piežiaus žodžio.

Palaiminus Švenč. Sakra-
atkovota didelė aikštė, nauja 
autobusų stotis, pravestas daug 

mentu, žmonės sujudo, o vėlia- kur vanduo, ištiesintos gatvės, 
vos ėmė plaukti iš aikštės it Iš suolų, kurie buvo specialiai

DEARBORN 24819
TOPLACE

Aš mokėčiau ir pati. Bet

•> Eucharistijos kon^mao prioE*- 
paakuthsę dieną, liepos 24, šeš
tadienį, pontifikalliies mišias

ADMINISTRATOR

NOSHTAL

Červenės žudynių dalyviui, j-/ 
amžinti užsimota pastatyti pa-, 
minklas — kryžius šv. Kaži-' 
miero kapinėse Chicagoj. Drau
gai*’ ir pažįstami prašomi aukas
siųsti komiteto iždininkui:

Avė.. Chicago 32, UI. Komite-

Chicago. III

HELP WANTED AD&

piūčio mėn. pradžioje. Ją suor
ganizavo kun. dr. J. Aviža ir 
kun. A. Bunga.

šventinama rugpjūčio 21 d. ApĮ> ; 
eigos įvyks 11 vai. ryto. Baį’<? 
šventinama Nekalto Prasidėjo 
mo sęserų vienuolyno koply- $ 
čia ir novicijatas. Šventins vys- ; t 
kūpąs Bernard Flanagan, Nor- 
wich vyskupijos ordinaras. VI- < 
si. norintieji dalyvauti iškilmių 
pietuose, prašomi pranešti iki'; 
rugpiūčio 15 d. Taip pat at- . 
vykstantieji iš toliau prašomi Jį 
pranešti, ar reikės nakvynes, 
kad vienuolynas galėtų iš ank- ; 
sto pasirūpinti. Visais reikalais > 
kreiptis adresu: Rev. Mother 
Superior, Immaculate Concep- 
tion Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn. -JHI

Oškeliūnas. V. Šimkus. J. K- 
mašauskas ir St. Džiugas.

warke. N. J., draudimo ir kė- 
lionių agentūrą, vyksta į Itali
ją dalyvauti tarptautiniam šios 
rūšieš verslininkų suvažiavi
me.
• Vaikų stovykla VokioHjoį

važiavimas Chicagoje iš rugpjū
čio 24—27 dd. nukeliamas į 
rugsėjo B—11 dd.

pagaminti, susėsti šimtam tūk
stančių žmonių, vietos kardi
nolo pasiūlymu, bus pastaty
dinta 200 namų neturtingie
siems gyventi.

Kongreso metu įvyko daug 
rimtų koncertų valstybiniame 
teatre, vaidinimų atviroje gam
toje, parodų. Koncertus davė 
net Vokietijos ir • Prancūzijos 
chorai ir orkestrai, o iš 10 - 
parodų vieną suruošė ir lietu
viai.

operos solistas, liepos 23 mirė J 
Toronte dėl širdies trombozo. 
Palaidotas liepos 28 iš šv. Jo
no Krikštytojo bažnyčios. •

• Kun. Antanas Lubidcąs, 
marijonas, pirmąsias mišias at
našavo Londone šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje. Jis yra ki
lęs iš Šeduvos, teologijos moks
lus baigęs Romoje.
• Stasė Norkiūtė, pabėgusi 

nuo sovietų laivo prie Danijos 
krantų ir ten besigydžiusi ligo
ninėje. yra jau sutvarkiusi sa
vo dokumentus ir laukiama at
vykstant į Ameriką.

• Irena Kiusaitė Buenos Ai- J 
res universitete baigė veteri
narijos mokslus. Tai pirmuti- \ 
nė veterinarijos gydytoja lietu
vaitė Argentinoje.
• Prof. V. Dotti po sunkios

operacijos mirė Montevideo, U- 
rugvajuje. Jisai buvo nuošir
dus lietuvių bičiulis, daug kar- ' 
tų karštai kalbėjęs apie Lie- 
tuvą masiniuose antikomunisti- 
niuose mitinguose ir apie Lie- • 
tuvos pavergimą rašęs savo J
knygoje “Žmogaus agonija”. *
Velionis buvo artimas bičiulis 
žurnalisto K. Čibiro - Verax.

R90ISTIRBD 
NURSCS 

also

* NURSES
Pleasant working conditfoaa. 

Good pay. Good houstag. ū 
Apply. urite or wire ,

tuojamas preL J.' Balkono ir 
viso būrio lietuvių kunigų iš 
'Rio de Janeiro ir atvykusių iš 
kitų kraštų. Pamaldų metu 
giedojo Sao Paulo lietuvių 
choras.

Daug lietuvių pirmą kartą 
matė lietuvį vyskupą ir po pa
maldų stengėsi jį sutikti ir pa
sveikinti. Džiaugėsi ir vieni ki
tus sutikę, čia iš JAV, čia iš 
Argentinos, čia iš Venezuelos, 
Kolumbijos, Čilės, Italijos...

Po pietų tas pats lietuvių 
choras iš Sao Paulo davė reli-4 
ginių giesmių ir lietuvių liau
dies dainų koncertą. Jis buvo 
įrašytas į plokšteles perduoti 
per Amerikos Balsą. . Žodį į pa
vergtąją Lietuvą tarė motina 
M. Aloyza iš Pittsburgho.

' ' Kongreso uždarymas
Liepos 24, sekmadienį, buvo 

paskutinė Eucharistijos kon
greso diena. Tai dienai dau
giausia suplaukė ir žmonių. Jie 
plaukė visomis gatvėmis į di- 

. džiulę 2 kilometrų aikštę, kuri 
prisipildė pilna ir siūbavo it 
marios — žmonių, ir vėliavų. 
Lietuvių jaunimas nešė 4 vė
liavas: Brazilijos, Lietuvos, Va
tikano ųr Kongreso — šv. Ka
zimiero.

Žmonių toje aikštėje galėjo 
būti daugiau kaip 2 milijonai. 
Kiti buvo sulipę į medžius ir 
susirinkę aukštuose namuose, 
kurie supo aikštę, žmonės gie
dojo giesmes, balsu kalbėjo 
maldas, prašė taikos ir laisvės 
pasauliui ir prislėgtom vergijos 
tautom.

Kai pasirodė Švenč. Sakra
mentas, nešamas 2 metrų aukš
tumo monstrancijoje, minia su
judo, mosavo nosinaitėmis ir 
balsu Šaukė: "Viva Josus!“

Lygiai šeštą valandą po pie
tų pasigirdo šv. Petro bazilikos 
iš Romos varpai Jiems nutilus, 
prabilo šv. Tėvas. Balsas jo

upė. Lietuviškosios buyo at
neštos iki mūsų parodos salės.

Bendri įspūdžiai
Eucharistijos kongresas vi

siems paliko neužmirštamą, 
stiprų įspūdį. Daugumas jame 
dalyvavo pirmąjį ir gal būt pa
skutinį kartą. Labai daug kas 
čia pirmą kartą rado ir savo 
sielai paguodą. Išpažinties ir 
komunijos žmonės ėjo minio
mis. Pavyzdžiui, vyrų komuni- 
joje dalyvavo per 300,000; to
kia pat gausi buvo ir vaikų, 
moterų komunija. Kunigai pa
sakoja, kad jie klausė išpažin
ties žmonių, kurie pirmą kartą 
jos ėjo.

Lieiuyię paroda,
vardu “Arte Sacra Lituana”, 
globojama Lietuvos pasiuntiny
bės, įrengta arti pagrindinės 
aikštės, buvo aplankyta apie 
100,000 žmonių. Svečių kny
goje pasirašė apie 10,000. Yra

LIETUVIU PARODOJE Eucharistinio kongreso metu

Parodoje paaiškinimus teikė J 
rašytoja K. Pažėraitė ir P. Ba- ’j 
bickas. Jie turėjo žmonėm* aii- 1 
kinti, kad Rūpintojėliai, Sopu- I 
lingosios Dievo Motinus kala- į 
vijai ir kryžiai kitados puošė j 
visus Lietuvos namus ir kelius 1 
ir tiktai bolševikams užėjus v>-_ | 
sa tai imta naikinti. Tačiau i 
Lietuvoje nė dabar' žmonės ne-1 
įbauginami kad Dievo negar-1 
bintų.

Lietuvių paroda uždaryta lie-1 
pos 28 ' ”3

Pasižadėjau ir atėjau
Eucharistijos kongresan j 

žmonės buvo suplaukę viso* | 
klausiom priemonėm ir viso-1 
kiais keliais: vieni skrido lėktų- I 
vate, kiti plaukė laivais, treti 
keliavo traukiniais, autobusais ■ 
ir automobiliais. Buvo ir pėsčių 
iš arčiau atėjusių. Visus, tur 
būt, pralenkė vienas brazilas 
iš Sao Paulo. Jis per 8 dienas 
pėsčias nuėjo arti 450 kilo
metrų. “Pasižadėjau Dievo 
Motinai ir atėjau”, — kalbėjo 
jte. Pakeliui niekam nesidavė 
pavežamas. Tiktai atgalios jam 
žmonės traukiniu bilietą nu
pirko. Jo noras būti kongrese, 
surištas su atgaila, išreiškė ir 
viso kongreso prasmę: prašyti 
Dievą žmonijai taikos, teisin
gumo ir laisvės, prašyti Jį mal
da, atgaila ir auka.

Rioženeirietis

Brazilams Eucharistijos kon
gresas taip pat paliko neišdildo
mų įspūdžių. Rio de Janeiro 
miestas niekada nebuvo matęs 
tokios suplaukusios minios ir 
tokios nuoširdžios, didžios reli
ginės manifestacijos.
žiaus legatas teisingai paste
bėjo, kad šis kongresas prašo
ko visus anksčiau buvusius. Dar 
niekada nebuvo dalyvavę tiek 
aukštų Bažnyčios atstovų, kaip 
šiame kongrese: buvo apie 20 
kardinolų ir virš 300 vyskupų.

Rio de Janeiro miestas kon-

labai jausmingų ir gražių įrašų, 
kaip šis: “ši religinio meno pa
roda rodo, kaip garbinga ir gra
ži turi būti Lietuvos žemė”. 
.Parodoje buvo išstatyta apie 
1500 eksponatų, surinktų iš vi-

Popie- -so laisvojo pasaulio. Visiems 
krito į akį dievdirbio A. Trum
pio medžio drožiniai, ypač ma
syvi Kristaus Valdovo statula. 
Taip pat žmonės sustodavo prie 
V/Sįąnčikaites ptešto Aušros 
Vartų paveikslo. Originalūs kū
riniai buvo dar Ivanausko, Na
vicko, Dramontę; fotografinės 
nuotraukos buvo M. K. Čiur
lionio, V. K. Jonyno, V. Ka- 
šubos, P. Augiaus, A. Varno, 
A. Valeškos ir kt. dailininkų 
kūrinių. Iš Chicagos p. Dauž- 
vardienė buvo prisiuntusi gin
tarinį rožančių. Parodą gražiai

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
" KONSTITUCIJA

Ateitininkų Federacijos Val
dyba, pasiremdama V-tojo At
eitininkų Federacijos Kongre
so, įvykusio pernai Chicagoje, 
nutarimu, paskelbė naują Atei
tininkų Federacijos konstituci
ją, kurios rėmuose veiks visa 
tremties ateitininkija. Konsti
tucijos tekstas išsiuntinėtas vi
siems ateitininkų skyriams, są
jungoms bei atskiriems vado
vaujantiems asmenims. Kas 
būtų dar suinteresuotas ją 
gauti, prašomas rašyti Federa-

Šiais metais įvykusį liepos 31 
d. metinį pikniką Elmhurste 
drąsiai galime, vadinti vispusiš
kai ir pavyzdingai pasisekusiu! 
Tą dieną čia suvažiavo begalės 
automobilių ir keletas autobu
sų, atveždami didelį skaičių iš 
plačių apylinkių įvairiausių 
svečių, tarp kurių matėsi gar
bingas jubiliatas kun. J. Ka- 
sakaitis iš Pittstono, kun. J. 
Miliauskas iš Vilkes - Barre, 
kun. J! Savulis, kun. Ežerskis, 
kun. Aruškevičius, kun. Valū
nas, kun. Pakutka, kun. V. Že
maitis, o taipgi labai daug ir 
kitokių profesijų žymių žmo
nių. Gražiam pikniko pasiseki
mui daug prisidėjo geras jo su
organizavimas, puikus oras ir 
įdomi programa.

Kalbant apie vykusią pikni
ko tvarką, pirmoje eilėje čia 
turima galvoje kun. J. F. Bal- 
tusevičius, šv. Mykolo para- 

- pi jos klebonas Scranfcme ir St. 
Mary’s vilos direktorius Elm
hurste. Mūsų rašytojo T. Vaiž
ganto žodžiais tariant, šis gar-

bingas kunigas yra tikras dei
mančiukas, nes jo kilnių darbų 
vaisiai Bažnyčios, Tautos ir 
labdarybės srityse yrp žinomi 
visoje Amerikoje.

Daug Įvairumo, gyvumo ir 
malonumo pikniko svečiams 
suteikė puikus Pittstono šv. Ka
zimiero parapijos Choras, su
dainavęs keletą lietuviškų ir 
angliškų dainų, muzikui B. Vo
verei vadovaujant, o taipgi ma
lonu buvo paklausyti ir žymaus 
solisto P. Purtos keletą žavių 
dainų. Svečius su choru ir jo 
programa supažindino vietos 
kapelionas kun. B. Zdanavičius.

Visas pikniko rengimo k-tas. 
seselės vienuolės, senukai nuo
širdžiai visiems dėkoja už gau
sų atsilankymą ir tuo pačiu už 
tikrą paramą Elmhursto vilai ir 
vienuolynui. Taipgi didelė pa
dėka priklauso visiems šios į- 
staigos geradariams ir tiems, 
kurie aukomis ir darbu prisi
dėjo ruošiant šį Įdomų pikniką 
ir kurie visad atsimena Elm- 
hurstą. K. B. Danis

Dabušiul 916 Willoughby Av.,
Prooklyn 21, N. Y.

Be to, tie ateitininkai, kurie 
gyvena atskirai ir nepriklauso 
kuriam nors ateitirūnkiškam 
vienetui prašomi užsiregist- mėjų net iš tolimesniu 
ruoti Federacijos Vaidyboje 
aukščiau nurodytu adresu.

At-kų Fed. Valdyba

kad ji jau esanti važiavus į 
Kauną, kad mokanti važiuoti 
traukiniu, kad mamytė esanti 
labai užsiėmus reikalais, ir kad 
netrukus ji grįšianti namo kar
tu su tėveliu. ~ •

O Irkos sielelė tuo tarpu de
juoja:

— Ir tiek vaikų, ir tėvelis 
drauge... o Irka viena, ir tė
velis toli, ir mamytė jos nebe
myli!

Galop Irkai nusibosta besė-

jei tamsta tokia maloni, labai 
ačiū.

Išlipus Kaune dairos į visas 
puses, be nepamatys žmonių 
minioje savo tėvelio. Bet jo nė
ra. Važiuodama gatve, ji' pama
čius iš tolo kiekvieną augalotą 
poną, šokinėja aukštyn ir sako 
sujaudinta:

— O, ar tik ne tėvelis eina!
Bet privažiavus arčiau, ma

to, kad apsiriko.
Ji iš tolo pamato tėvelio gy

venamąjį namą ir iš to džiaugs
mo taip ima sukinėtis po bri
ką, jog ponia gauna ją laikyti

(atkelta iš 3 psL)
riai spaudžia prie savęs šunelį, 
tvirtai pasiryžusi jo neduoti. 
Tegu kartu meta ir ją.

— Prašau nemesti pro lan
gą Džimo! — taria ji virpan
čiomis lūpelėmis, pakėlus savo 
dideles ašarotas akis ir m’al-

• dingai, žiūrėdama į kondukto
rių. — Aš dar turiu pinigų... 
aš galiu užmokėti už bilietą.

— Veizėk, ir pinigų betu
rinti! Na, jeigu jau tas Džimas
toks brangus, tai šį kartą jam jjnt įj. - bėginėti nuo . . _ _

vieno lango prie kito, o pašte- už rankos, bijodama, kad ne
bėjus ant ponios rankos laikro
dėlį, ima tolydžio klausinėti už 
kiek minučių ji pamatysianti 
tėvelį. Gavus atsakymą, bėga 
pas langą niūniuodama:

— Už 40 minučių pamaty
siu tėvelį! Už 40 minučių pa
matysiu tėvelį!

’ Praslinkus kelioms minu
tėms, vėl klausia. Juo minučių 
eina mažyn, juo didyn eina jos 
nekantrumas.

dovanosiu. Bet daugiau tene
drįsta keliauti be bilieto, — 
juokdamasis sako konduktorius 
ir eina toliau.

Paskui ponia vaišina Trką 
. skaniu pyragaičiu, kuriuo ji 

sąžiningai dalinasi su Džimu.
Irka, matydama ponią esant 

labai gerą, pradeda su ja kal
bėtis:

— Ar tamsta turi dukrelę?
— Ir net ne vieną, bet tris 

ir dar vieną berniuką.
Ak, *kaip gera! Kaip jiems 

linksma tokiame būryje! — gė-linksma tokiame būryje! — gė- Poniai paklausus, kaip ji nu
ris Irka. — O su kuo jie pasi- įvyksianti iš stoties pas tėvelį, 
liko namie? Irka atsako padarysianti kaip

tetulė: pašauksianti vežėją, įsė- 
sianti į briką, įkelsianti Džimą 

. ir paprašysianti važiuoti į Kęs
tučio gatvę. O nuvažiavus, už
mokėsianti refeėjui, nes dar tu
rinti daug pinigų. B^ ponia sa
kosi pati vėluosianti kaip tik 
pro tą namą ir Buvdhanti Irka. 
Irka rimtai, ka$ ir pritinka sa
varankiškai kettanjančlai mo
teriškei, sako:

— Su tėveliu.
— Ir tėvelis yra drauge?
— Žinoma.
Irka klausinėja dar, kuo 

vardu vaikai, kokių žaislų turi, 
ką daro. Ponia į viską malo
niai atsako. Bet ir pati ponia 
yra smalsi ir, matyti, norėtų 
sužinoti, kas čia yra, kad Irka 
keliauja viena. Tačiau ji nieko 
negali iškvosti. Mergelė ūmai 
randas gudri ir tiek tesako,

iškristų. Vežėjui sustojus, ji 
traukia iš kišenės savo pinigi
nę jam užmokėti. Bet poniai 
neleidus, greituoju atsisveiki
na su ja. žaibu šoka iš briko 
kartu su Džimu ir tekina bėga 
į namą. Spaudžia varpelį ir vos 
tepastovi vietoje. Ištisi metai 
praslinko nuo paspaudimo ligi 
tos valandos, kada Irka išgir
do gilumoje žingsnius, kad 
griežterėjo raktits, žvangterė- 
jo grandinė ir galų gale atsi
vėrė negailestingos durys. Puo
la pro jas Irka ir, nepaisydama 
nustebusios tarnaitės, lyg pa
leista iš saidoko strėla. lekia 
tiesiai į tėvelio kabinetą, kur 
jis dažniausiai sėdėdavo, besi
darbuodamas už rašomojo sta
lo. Ištiestos rankelės jau pa
sirengusios apkabinti tėvelį, 
šypsančios lūpelės šaukia:

— Tėvel, aš atva...
Tolimesni žodžiai miršta ū- 

mai jos burnelėje. Ištiestos ran
kelės krinta žemyn.

Krėsle, pas rašomąjį stalą.

sėdi ne tėvelis, bet kažkokiai 
nepažįstama jaunia ponia. |

— Kur tėvelis? Aš atvažia-| 
vau pas tėvelį! |

Išplėstos Irkos akys išsigan-Į 
dusios žiūri į nepažįstamąją. |

— Kas tokia esi? Iš kur at-| 
siradai? — klausia tojfirgi nu-? 
stebusi. |

— Aš esu Irka. Aš atvažia-Į 
vau pas tėvelį...

— Išsiųsta motinos, tėvui | 
ant sprando? Ką čia dirbsi?| 
Tėvui nėra laiko suostis su ta-1 
vim.

Balsas skamba žiauriai, o a-| 
kys Į Irka žiūri, kaip plieni-| 

nės.
Kas yra .ta svetimoji ponia, i 

sėdinti sau tėvelio fotelyje, ku
riame vienas tėvelis tesėdėda
vo ir kartais, seniai, mamytė? 
Kodėl ji taip baisiai žiūri j Ir- 
ką ir taip piktai kalba,

Irka negali atsakyti sau į 
tuos klausimus, tik rodos jai, 
kad ją kažkas įstūmė į gilią 
duobę, kurioje tamsu ir baisu, 
ir ėmė geležiniais nagais dras
kyti jos širdelę. Ir išsiveržia 
balsingu, smarkiu verkimu, ko
kiu dar niekuomet, nebuvo ver
kusi. Ji žengia kelius žingsnius 
pas otomaną ir ten. susirietus, 
verkia ir verkia, kratoma kūk
čiojimų. Jos gražusis krepšąįis 
iškrito iš rankos, skrybėlė su 
raudona kukarda nusmuko apt 
ausies.

, Išsigandęs Džimas prieina ir, 
padėjęs priešakines kojeles ant 
otomano, laižo savo nelaimin
gosios ponios šlapią veidelį.

Lietuvos vyčių vedama kat_ 
radijo valanda liepos 31 lietu
vių ūkyje turėjo savo pikniką. 
Į kurį atsilankė daug radijo rė- 

į vietų. 
Radijo transliacijoms apmokėti 
reikia nemaža pinigo, todėl ve
dėjai kreipiasi i klausytojus., 
prašydami nors mažos para
mos.

Lietuvių diena rengiama 
West View parke rugpjūčio 7. 
Bus įvairi programa, vyčių 
choras, vad. Kazio Bazio.

V. Grėbliūnas su sūnum Jo
nu iš Waterburio. Conn.. sve
čiuojasi pas savo pusbrolį Ho- 
mesteade — Joną_įr Marcelę 
Grėbliūnus.

Lietuviai inžinieriai Vytas Ja
nonis iš Bostono ir Jonas Smas- 
tys iš Chicagos persikėlė gy
venti į Pittsburghą ir dirba sa
vo specialybėse. Naujakuriams 
pittsburghieciai linki pasiseki
mo ir kviečia įsijungti į lietu-
višką veikimą. -

Pitoburgho miesto centras 
iš pagrindų sutvarkytas. Pa
statyti milžiniški pastatai, iš
vesti nauji keliai ir gatvės. Il
gesnį laiką Pittsburgho nema
tę, dabar negali jo atpažinti

Vasaros kariniams užėjus vi-

Metinis Lietuvių Vaizbos 
Buto Piknikas

Per paskutinius 25 metus 
Pittsburghe veikia lietuvių biz
nierių organizacija, vadinama
sis Lietuvių Vaizbos Butas, ku
ris daug yra prisidėjęs prie 
lietuvių kultūrinio bei tautinio 
darbo. Savo aukomis jis visada 
remia mūsų kovą už tautos iš
laisvinimą iš svetimųjų jungo.

Kiekvienais metais Lietuvių 
Vaizbos Butas surengia metinį 
pikniką. į kurį susirenka tūk
stančiai žmonių. Toks biznierių 
piknikas šiais metate Įvyks rug- 
piūčio 21 dieną Lietuvių Ūky
je (Lithuanian Country Club). 
Clairton, Pa.. Rolite 51.

Programa bus įvairi. Ji su
sidės iš kalbų, muzikos ir gra
žuolių kontesto. Kalbas pasa
kys žymūs valdžios atstovai, šo
kiams gros Jono Vainauskio
orkestras. Piknike per visą die
ną skambės lietuviška muzika 
ir mūsų gražiosios liaudies dai
nelės.

Visi, atsilankę į šį pikniką, 
gaus kiek tik norės veltui šal
to alučio.

Right hera, in theschoolroom, m 
where our childrėn’s future—and 
through them, the future of our 
country-begira to take skape.

Yovr locat school board, 
P.T.A.'s and other public- 
spirited groups need- vour hclp 
and mipport to giveour children 
t be kind and quality of education 
they dererve. For free booklet

- “How Can Citizen* Help Their 
Schools," write Better Schools, 
2 West 45f h Street, New York 
36. N. Y.


