
dramatinė ko- 
įgulos ir sep- 
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iš komunisti-
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Vengrų studentai lėktuvu į laisvę

Amerikiečio balsas dėl Ameri kos Įsipareigojimų

pa

ktus tik rinkimu metei*.

Ki-

ZORINĄ ATŠAUKĖ

jis atšaukiamas.

nemorą- 
dalykas.

pat liktų, bet bijosi dėl savo 
šeimos.

pirmasis iš lėktuvo* prišliaužė iš miško 
galbos kitiem.

kad
su-

KULTURBOLŠEVIZMAS 
ŽYGIUOJA

Vyskupas Paltaro
kas vėl Lietuvoje
Žiniom iš Lietuvos, vyskupas 

K. Paltarokas buvo Galicijoje, 
netoli Lvovo. Kiek ten buvi
mas pagelbės sveikatai, aiškės 
tik vėliau. Labiausiai jis vargi
namas aukšto kraujo spaudi
mo, iki 220. Dabar jau grįžęs 
į Lietuvą.

THOMAS F. KILEY, sužeistas lėktuvo nelaimėje prie Fort DLvi. 
iki kelio ir prišaukė pa-

lionė po Aziją turėjo įtikinti 
pietų Azijos tautas, kad išmin
tingiau pasirinkti “kolektyvinį 
saugumą” negu “neutralumą”.

Mes neturime simpatijos 
tiem — kalbėjo jis, — kurie 
nedaro skirtumo tarp komu
nistinio pasaulio ir laisvojo.

Tokie pareiškimai ne prie 
širdies Indijos Nehrui. Jis 
griežtai prikišo, kad esą Nixo- 
nas ir Dulles nori, idant visos 
tautos taip galvotų kaip jie.

Amerika su dėmesiu dėl to 
seka trijų “neutraliųjų” susiti
kimą ir nedaro nieko, kas la
biau juos pastūmėtų nuo Ame- 

•rikos. Dėl to ir Indijai, ir Ju
goslavijai ir Egiptui tebėra 
numatytos paramos.

Trečia jėga tarpfRytu ir Vakaru
NEHRU, TITO, NASSERIS YRA ARTIMESNI RYTAM NEI VAKARAM
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žemutiniame Manhattane, 
N. Y., penktadienio naktį kL 
lo gaisras tuščiame penkių 
aukštų name, kuris užima

mes teisingame svsirūstinime 
kalbame apie demokratiją ir 
laisvę ir tuo pačiu metu esa
ma atsakingi už tokiu laisvių 
paneigimą,

toje • akcijoje tarpininkau
jant Jungtinių Valstybių vy
riausybės organam.

Mūsų draugai lenkai yra 
santūrūs, vertindami Ameri
kos užsienio politiką. Jungti
nės Valstybės turi gero pa
grindo prisiminti su dėkingu* Maskvoje sakėsi gerbiąs EtoetF 
mu tokių lenkų kaip Kosciuš- howerį, tik visi kiti aplink jį 
ko ir Pulaski įnašą J, Valsty- esą niekai.

STREIKAS TEBEINA
Plieno streike derybos ne

davė jokios pažangos. Nuo 
streiko kenčia 650,000 darbi
ninkų. Nuostolius pajuto dar

smurto režimą  ̂Jauniausias čia 
yra Egipto Nasseris, kuris no
ri daryti biznį.abiem rankom.

O visiem tam bendra yra 
tai, kad visi <pri būti didžio
sios jėgos. NĮhru neri būti 
Azijos priekyje Titas nori bū
ti Balkanų priekyje, Nasseris 
nori būti arabų priekyje.

Tautinės ambicijos. pirmoje 
eilėje verčia juos ieškoti tre
čio kelio, kuriame jų kraštai 
iškiltų. Bet jeigu jie sakosi 
norį stovėti tarp Rytų ir Va
karų, tai į

neabejotinai visi trys stovi 
arčiau Rytų, tikriau Maskvos.

bių nepriklausomybei. Iš savo 
pusės mes turėtume vertinti, 
kad lenkų sukilimas yra ne; 
priklausomybės sąjūdžio pra
džia visoje Sovietų kontroliuo
jamoje Europoje, kurį mūsų < 
vyriausybė. ir tauta turėtų pai 
remti visais būdais. 4

Vienas iš tokių būdų galėtų 9
būti ’ 3

pakartojimas (ne tik prežlj> 
dento rinkimų matais), kad Q
mes stovime už išlaisvinimą." šS

Tai buvo pagrindinis, šūkis.. .. 
respublikonų platformoje 1952 
Chicagoje. Gaila, tokia politika 
nebuvo rūpinamasi, ir tik džr |
bar rinkimų kampanijoje. jj 
atgavo atgarsį. •Jj:

Kad mes galėtume Įtikmfi ;jg||
kitas tautas, jog esame nuo-

dembkratybės doktriną,' nors 
turime patys Įsitikinti, jog 
esamo garbingi. To mes nepo-

RINKIMŲ KOVOJE

Nixono kandidatūrą į vice- 
prezidentus ' iŠ naujo parėmė 
Eisenhovveris.

Gubem. Hąrrimanas. kriti- £ 
kuodamas Eisenhowerį. sakė, 
kad jis naiviai vertinęs komu- 
nistų pavojų laisvajam pašau- 
liui 1945. Respublikonai pa- 
naudojo prieš demokratus fak- 3SĮ 
tą, kad komunistai davė įsa- 
kymą balsuoti savo simpati- įg
kam už demokratus. O demo- j||
kratai atsilygindami priminė, 
kad Sovietų atstovas Gromyko W
pasisakė už Eisenhowerį,, nes 
jis turįs pasitikėjimo Europo- 
je ir.su juo esą galima susi- 
tarti. Net girtas Chruščiovas

BERIJĄ UŽMUŠĖ 
MIKOJANAS

MIRĖ BONAVENTŪRA 
PAULIUKAS, O. P.

Lietuvos domininkonų pro
vincijos atnaujintojas ir jos 
pirmasis provinciolas mirė lie
pos 13. Palaidotas liepos 16. 
Gedulingos pamaldos atlaiky
tos šv. Vincento Ferrery baž
nyčioje New Yorke.

rašo, 
vienam iš

Maskvoje 
buvo nu- 

kėdėje. Iš 
jį nušovęs 

minis-

Londono “Daily Mail’ 
kad Chruščiovas 
prancūzų socialistų 
pasakė, jog Berija 
šautas, kai sėdėjo 
(užpakalio į pakaušį
Mikojanas, dabartinis 
terio pirmininko pavaduoto
jas. O Prancūzijos min. pirm. 
Mollet, kai jis viešėjo Maskvo
je, įsilinksminęs Chruščiovas 
pasakė, kad kėdėje, kurioje 
sėdįs Mollet, buvo nušautas 
Berija.

VOKIETIJĄ UŽTVINO 
VANDENYS

Vokietijoje liepos 14 užėjo 
tokis lytus, kad upės išėjo iš 
krantų ir kai kuriuos mieste
lius užliejo. Perkūnija sudegi
no daugel namų, pranešama 
apie 6 žuvusius žmones. Pasė
liam nuostolių pridaryta už 
milijonus.

AMERIKIEČIAI TURI IŠ 
VOKIETIJOS NEŠDINTIS

Bambergo miesto taryba, 
Vokietijoje, pasiuntė Bonnos 
vyriausybei reikalavimą, kad 
Amerikos kariuomenė visai 
pasitrauktų iš V o k i e t ijos. 
Amerikos kariam uždraudė į- 
eiti į miesto maudykles. Su 
amerikiečiais miestas nutrauks 
veik visus santykius... Tokis 
nusistatymas prieš amerikie
čius kilo dėl to, kad Bamberge 
Amerikos 7 kareiviai išprie
vartavo vieną 15 metų vokie
čių mokinę.

Vokiečių įniršimas prieš 
amerikiečių palaidus kareivius 
griežtėja, ir jau kilo sąjūdis, 
kuris siuntinėja lapelius, su 
reikalavimais amerikiečiu ka
rininkam, kad amerikiečiai iš 
Vokietijos išsikraustytų, 
taip grasina teroru.

* REPATRIACIJA Iš 
ARGENTINOS

i Argentinos saugumas susi-
■ domėjo ukrainiečių ir gudų re- 
i patriacija. Propaganda nori
■ paveikti apie 3000 žmonių.

Liepos 11 jau turėjo laivu iš
vykti į Odesą 1025. Išvykstan
tieji vengė paaiškinti saugumo 

Sovietų atstoves Bonnoje pareigūnam, kodėl jie išvyks- 
Zorinas pranešė Vokietijos už- ta. Jaunesnieji aiškino tiek, 
slėnių reikalų ministeriui, kad kad “mums ten pažadėjo ge

rus darbus ir namus".

VĖL ŽUVO SU LĖKTUVU 45
Fort Dix, N. J., srity 

kuose nukrito liepos 13 popiet 
karinis lėktuvas, tik pakilęs iš 
savo bai^s. Jis turėjo skristi 
su 66 žmonėm i Angliją. Iš jų 
45 žuvo, 21 sužeisti. Buvo au
dringas oras. Sako, lėktuvas, 
nespėjęs pakilti kaip reikiant, 
pakliuvo i oro duobę.

SOVIETAI PUČIA ALIARMĄ
Sovietai grasina iškęlsią 

skundą Saugumo Taryboje 
prieš Ameriką, kad ji siunčia 
šnipinėjimo tikslais lėktuvus 
į Sovietų teritoriją.

ANGLAI NORI TAIKOS 
KIPRE

Anglijos vyriausybė pasiun
tė specialų atstovą į Kipro sa
lą, kari jis vietoje paruoštų 
planą Kipro gyventojų savival
dai Opozicija tvirtina, kad

pat krypties yra ir Jugoslavi- - sekr. J.- F.-DkBes, —tardamas, 
jos Titas, dabar atnaujinęs kad neutralumas esąs 
santykius su Maskva ir savo lūs ir trumparegiškas

Lietuvių aikšte paskelbta Chicagoje
Chicagos miesto taryba nu- John Edan. Aikštės pavadini- 

tarė ir mayoras Richard J. Da- 
ley pasirašė nutarimą vieną 
Chicagos aikštę pavadinti “Li- 
thuanian Plaza in , Chicago“. 
Tai aikštė, prie kurios yra 
Švento Kryžiaus ligoninė. Ma
ria High School, Švento Kazi
miero seselių vienuolynas, Da
riaus ir Girėnų paminklas.

Tai buvo padaryta pasiūlius

Naujos viršūnės suvažiuoja 
liepos 14 Adrijos jūros saloje 
Brioni, kuri ‘ priklauso Jugo
slavijai. Ten bus Jugoslavijos 
Titas, Indijos Nehru, Egipto 
Nasseris.. Trys ministeriai pir
mininkai. Tai “neutraliųjų” 
viršūnių susilėkimas. Tarsis 
jame dvi dienas.

Laukiama, kad Įie sukurs 
“trečią jėgą” — neutraliųjų, 
kuri būtų tarp Rytų ir Vakarų. 
Prie jos šios trys naujos vir
šūnės trauks arabus ir pietų' 
Azijos tautas.

Kuria krypimi “trečioji jė- 
• ga” nori sukti, jau spėjo pa- 

miš- aiškėti iš jos viršūnių žodžių 
ir darbų. Jos “dvasios tėvas” 
Indijos min. pirm. Nehru iš jų 
visų aštriausiai kritikuoja 
Amerikos politiką. Net būda
mas Vokietijoje liepos 14 jis 
kaltino ^Ameriką dėl šaltojo 
karo. Ji reikalaujanti, kad visi 
galvotų kaip ji, ir tuo skal
danti visą pasaulį į komunisti
nius ir antikomunistinius blo
kus. Bet švelniai šiuo • kartu 
palietė ir komunistų paverg
tus kraštus iiz pareiškė įsitiki
nimą, kad jie bus laisvi. Anks
čiau jis net nelaikė, kad rytų 
pavergta Europa yra sovietinio 
kolonializmo auka. Savo politi
niais reikalavimais įvesti kom. 
Kiniją į Jungt. Tautas, Nehru 
stovi -šalia Maskvos. Tokios

Kaip Amerika žiū
ri į neutralumą

Amerika jau seniai susirūpi
nusi “neutraliųjų” augimu. 
Kol “neutralieji” reiškėsi tik 
Europoje (Šveicarija, Švedija), 
nebuvo jokio galvosūkio. Bet 
neutralumo idėjai augant Azi
joje, Amerika pajuto pavojų. 
Nevienodai jį Amerikos vadai
įvertino. Palankiausias neutra- veik visą bloką. 400 ugniage- 
lumui pasirodė pre:fdentas siu tik po 25 valandų darbo 
Eisenhoweris. Birželio 6 kalbo
je jis pateisino neutralumą, 
sakydamas, kad neutralumas 
tai nesąs buvimas tarp klaidos 
ir tiesos, tarp padorumo ir ne
padorumo. Birželio 9 dieną 
neutralumą pasmerkė valst.

mo iškilmės bus atliktos liepos 
22. Kalbės gubernatorius G. 
Mennnen Williams.

Rezoliucijoj sakoma, kad 
toje vietoje lietuviai sukūrė 
savo įstaigas ir sutraukia lie
tuvius lankytojus iš viso pa
saulio, kad lietuviai prisidėjo 
daug prie Jungtinių Valstybių 
ir Chicagos ūkinės, kultūrinės 
socialinės pažangos ir kad Chi- 
caga su savo 100,000 Ųetuvių 
yra Amerikos lietuvių sostinė. 
“Chicago American” laikraštis 
pažymi, kad Chicagos lietu
viai tos garbės nusipelnė.

MASKVA KRITIKUOJA
Maskvos “Pravda" griežtai 

pasmerkė Eisenhowerio pasiū
lymą keistis su Sovietais žmo
nėm ir- informacijom. Laikraš
tis tai išvadino Amerikos no
ru įgabenti šnipus ir kištis į 
vidaus politiką.

Londone įvyko pereitą sa
vaitę rašytojų organizacijos, 
vadinamos P. E. N., kongre
sas. Dalyvavo 750 narių. Jame 
susirungė dvejopos nuomonės; 
ar rašytojų draugija turi būti 
nepriklausoma nuo politikų ir 
tik, palaikydama santykius 
tarp įvairių tautų rašytojų. 
Tokią rezoliuciją siūlė Ameri
kos delegacija. Kita nuomonė 
skatinti jų bendradarbiavime 
— kad rašytojų kongresas turi 
paskatinti rašytojus kovoti 
prieš pavojus, galinčius sunai
kinti žmonijos giminę. Tai bu
vo nukreipta prieš Amerikos 
atominius ginklus, ši rezoliu
cija buvo pasiūlyta rytų Vo
kietijos ir 17 balsų prieš 11, 
susilaikius 8, buvo priimta.

Komunistai jau ir pernai 
Vienoje vyravo P. E. N. kon
grese. Kitą kongresą nutarė 
šaukti Japonijoje.

Didžiulis gaisras 
New Yorke

pavyko gaisrą sukontroliuoti 
Bet dėl gaisro kilo kita nelai
mė. Nuo vandens, kurio ugnia
gesiai per minutę išpildavo po 
100,000 galonų, kilo potvynis 
požeminiame traukiny tarp 
Grand Central ir B. Bridge 
stočių. Vanduo pakilo 15 pėdų. 
Iš įkliūvusio traukinio reikėjo 
apie 400 keleivių išgelbėti 
kopėčiom. Traukinys neveiks 
visą mėnesį tarp minėtų sto
čių.

• šv. Tėvas Pijus XII 
liepos 14 išvyko vasaroti į Cas- 
tel Gandolfo iki lapkričio ga
lo. Gydytojai sako, kad jo 
sveikata esanti visai gera.

• Maskvos “Pravda" puolė 
valst. sekr. Dulles aštriau nei 
bet kada nuo Ženevos laikų. 
Kaltina, kad jis kurstąs sateli
tuose perversmus.

• Maskvoje stiprėja marša
lo Žukovo įtaka. Kalbama, 
Chruščiovo girtuokliavimas 
silpninęs jo padėtį.

• Adenauerio ir Nehru
žiūros taip išsiskyrė, kad po 
pasikalbėjimo Bonnoje nesura
do nė, kaip reikia komunika
tą paskelbti.

• Prezidentas paprašė sena
tą pritarimo pakeisti eilę Ame
rikos atstovų artimuose ir vi
duriniuose ryuose.

• Šen. Knowlandas nori už
kirsti kelią naujom slaptom 
prezidento sutartim su kitom 
valstybėm, kad daugiau Jaltos 
nesikartotų. Jis pasiūlė įstaty
mą, kad visokios sutartys su 
kitais kraštais per 60 dienų 
būtų praneštos Kongresui.

/ • Amerikos vyriausybė da
vė leidimą išvežti plieną į So
vietus. Sovietai žadėję plieną gali palankiai vertinti, kai 
vartoti automobilių gamybai. 
Bet to biznieriaus pavardės 
neskelbia.

• Kovoja už pagalbą užsie 
niui valst. sekr. Dulles ir jung
tinio štabo viršininkas adm. 
Bradfordas. Jie nori bent 4 mi
lijardų, o Kongresas yra pri
pažinę; tik 3.655,000.000.

• Sumažinti kariuomenę 
800,000 vyrų — tokis yra adm. 
Bradfordo planas. Prieš jį su
kilo kiti trys vyriausiojo šta
bo nariai.

Vakarų Vokietijoje prie In- 
golstadto, liepos 13 nusileido

- Vengrijos lėktuvas. Pasirodė, 
kad jame vyko 
va tarp lėktuvo 
tynių studentų, 
išveržti lėktuvą 
nės lėktuvo vadovybės... Sep
tynių vyrų grupė, vadovauja
ma buvusio lakūno, buvo pa
siryžusi lėktuvu patekti į lais
vę. Kai lėktuvas buvo viršum 
vengrų miestelio Gyor, grupės 
vadas išsitraukė revolverį ir 
pristatė prie savo kaimyno gal
vos, nes jiem buvo žinia, kad 
tarp keleivių yra vienas slap
tas saugumietis. Kuris iš kelei
vių, jie nežinojo, tad buvo lin
kę įtarti visus 15 keleivių. Va- ašaroms pareiškė, kad jis taip 
do revolveris buvo ženklas vi
siem sąmokslininkam ištraukti 
geležgalius, kuriuos buvo pa
slėpę po savo drabužiais, ir 
pristatyti prie pakaušio kitiem 
keleiviam. Po aštrios kovos nu
galėję keleivius, įsiveržė į la
kūno kabiną. Joje kaip tik bu
vo ir tas saugumietis arčiausiai 100,000 transporto ir kitų ša- 
prie durų. Jis išsitraukė - re- kų darbininkaL

Pereitą kartą buvo paskelb
ta šveicarų spaudos ir dviejų 
lenkų balsai ryšium su Pozna
nės sukilimu. Dabar Įdomu iš
girsti balsą amerikiečio, ne ei
linio žurnalisto, bet buvusio 
Amerikos atstovo Lenkijoje 
Arthur Bliss Lane. Juo labiau, 
kad jo balsas yra taikomas tiek 
lenkam, tiek ir kitiem paverg
tiem.

Arthur Bliss Lane sakosi 
žiūrįs į Poznanės Įvykius gry
nai kaip amerikietis ir noris 
pasakyti.

kas laukia, jeigu Amerika 
užmirštų savo pažadus žmoni
jos atžvilgiu.

Gal būt, — sako jis — ge
riausiai galėčiau iliustruoti 
lenkų tautos, o taip pat ir kitų 
po karo Sovietų pavergtų tau
tų nusistatymą, pakartodamas 
pastabą, kurią tarė labai išla
vinta aktyvi lenkų pogrindžio 
Varšuvoje moteris. Pati neti
kėdama ji klausė mane: “Ar 
tikrai yra tiesa, kad jūs, ame
rikiečiai, prisidėjot prie Rusi
jos komunistų, išduodami Len
kijos žemę Sovietų Sąjungai.*”

Ką mes. amerikiečiai, esa
me užmiršę, tai kad

lenkai kaip ir kitos Sovietų 
šiandien valdomos tautos no- 

volverį, bet sąmokslininkų va
das suspėjo anksčiau jam smo
gti geležgaliu per galvą. Jo 
revolverį paėmė, kitus įgulos 
narius suvarė į keleivių kabi
ną. Pilotas mėgino staigiais 
posūkiais išgąsdinti sąmoksli
ninkus. Nuo tų posūkių dau
gumas keleivių buvo dar la
biau sužeisti nei nuo kovos su 
studentais. Tačiau padėtį nu
lėmė sąmokslininkų vado šal
tumas. Jam pasisekė išveržti 
vairą iš lakūno ir perimti į sa
vo rankas.

Kai nusileido, 12 buvo nu
gabenti į ligoninę, devyni pa
prašė azylio, kiti paprašė grą
žinti į Vengriją. Vienas su

ir.su


Kai amerikietis nuvyksta i Maskvą

per

IGNAS ŠEINIUS

PREZ. D. EISENHOVVERIS, atrodo, visai geros nuotaikos, su
tikęs vėl būti renkamas.

Religinė sovietų tolerancija, 
kaip ji dabar pristatoma laiš

kelio. Kartais net tolokai į krū
mus ar j javus. Tuojau įvažia
vus į Panerių kalnus, vieškelis 
skiriasi į tris šakas: viena nu
sitęsia Varšuvos kryptimi, ki
ta pasuka j Trakus, o trecia, 
kreiviausią, vingiuoja Kauno 
link. Tai pamatę, įgyjam tru
putį naujos vilties. Gal raudo
nieji susigundys neblogu Var
šuvos plentu, ar bent pasirinks 
taip pat viliojanti Trakų kelią 
ir mažiau mums trukdys.

Sis lenkų apleistas vieškelis 
nuo pat pavasario mūsų Kelių 
valdybos buvo skubiai taiso
mas ir tiesinamas, šiandien ne
matyt čia jokių darbų, nei vie
no kelių darbininko. Vyriausy
bės paraginimas šeštadienį, 
kad visi ir toliau ramiai tęstų 
savo darbą ir eitų savas pa
reigas, matyt, neturėjo čia jo
kios įtakos.

Nuostabiai gražių ir daino
mis apdąinuotų Panerių kalnų 
viršūnėje, netoli vieškelio, bal
tai švinta nedidelė gotiško sti
liaus bažnytėlė. Palei ją — di
delės, senais kryžiais apsun
kintos kapinės. Čia, po 1832 

metų sukilimo, vieno iš žymes
nių mūšių, palaidoti kritę lie
tuviai ir lenkai (garsiam lietu
viui generolui Gelgaudui gi
nant Vilnių nuo rusų). Sukili
mui pagaliau nepasisekus, pa
bėgo jis Anglijon. (b. d.)

Sekant tai, kaip klostosi Ry
tų ir Vakarų santykiai, aiškiai 
matyti, kad Vakarai, drauge ir 
amerikiečiai, nepažįsta nei So
vietų- Sąjungos, nei bolševikų 
režimo,. nei jų sistemos. Bet 
užtai Sovietų Sąjunga pnftisi 
pažįsta Vakarus., jų žmonių 
psichologiją. Jie žino, kad tie, 
kurie atvyksta kaip turistai į 
Sovietų Sąjungą, neturi noro 
giliau pažintį bolševikų siste
mos, gilintis | įvairias Sovietų 
Sąjungos gyvenimo problemas. 
Ypačiai amerikiečiai, kurie 
taip gausiai veržiasi į Maskvą,

taus mokslas turįs būti, sušvel
nintas ir pritaikytas laikui ir 
aplinkybėm”. Popiežius čia 
primena Kristaus žodžius: 
“Dangus ir žemė praeis, bet 
mano žodžiai nepraeis” (Mat 
24, 35). Popiežius tai rašo 
laiške trim kardinolam —Min- 
dzenty, Stepinac ir Wyszins- 
kiui, o taip pat visiem vysku; 
pam, kunigam ir tikintiesiem 
anapus geležinės sienos. Laiš
ke popiežius prisimena Katali
kų Bažnyčios persekiojimą ko
munistiniuose kraštuose 
praėjusius dešimti metų, 
rašo:

bus pagamintas, 
čia stovi turisto 
įsakyta, kad re- 
kur gali lankytis 

turistai, patarnautojai mokėtų 
bent kiek svetimų kalbų, virė
jai yra pamokyti gaminti val
gius pagal svetimšalių skonį. 
Patarnautojai turi traktuoti 
klientus, tarsi šie būtų parti
jos suvažiavimo dalyviai.

Turistas nepastebės, kad jis, 
apsistodamas ilgesniam laikui 
Maskvoje, moka už viešbutį 
nepalyginamai aukštesnę kai
ną negu tie, kurie nakvoja 
viešbutyje tik vieną naktį. 
Maskvoje viešbučių yra maža 
ir tokių, kurie panorėtų apsi
stoti ilgesniam laikui, neatsi
randa iš savųjų tarpo: tai vien 
tik turistai. Už tai jiems vieš
bučiuose yra skirtingi kamba
riai, kurių išeinamosios vietos 
aprūpintos netgi tualetiniu po
pierių. Naivus turistas pasi-

Paskui dalinį iŠ keturių 
bombonešių skrenda varna. 
Nei' greičiau, nei lėčiau kaip 
bombonešiai. Kas, ar oro 
trauka, ar didelis smalsumas 
lėktuvų išzulinton vagon var
ną įtraukė?

Grįždamas miestan, nu
sprendžiau, kad darbas tai ge
riausia priemonė nuotaikai 
palaikyti ir vilčiai atgaivinti. 
Besileisdamas tarpkalniais į 
Nerį, jaučiu, lyg matyčiau 
priešais save Panelę Švenčiau
sią iš švento Kazimiero kop
lyčios katedroje, su gyva, 
linksma šypsena lūpose ir 
duobuke vienam skruoste. Ma
nyje stiprėja įsitikinimas, kad 
jei bolševikai ir kažin ką. da
rytų, nepajėgtų sunaikinti 
Vilniaus — nei jo kultūros 
turtų, nei užgrūdintos gyven
tojų dvasios, kaip rusams ir 
anksčiau tat nepavyko.

Birželio 17-toJ
Kaip paprastu, James Woo- 

dereon atsilanko tada, kai ma-

toks neblogai nusiganęs, skais
taveidis viengungis, nuolatos 
giedria nuotaika ir humoru 
švintantis.

— Viengungiai nėra jau toks 
dažnas reiškinys mano tauto
je, bet tokiais laikais, kaip da
bar, gal ir protingiau neturėti 
šeimos ir rūpesčių dėl jos, — 
samprotavo James Wooderson.

Vieton to, kad jis mane kaip 
lietuvį kaip nors guostų ir sa
kytų, kad dar nereikia nustoti 
visos vilties, aš turėjau daryti, 
ką galėjau, kad jį kiek nura
minčiau.

Tai buvo vakar, šįryt, lygiai 
aštuntą valandą, kaip buvo su
tarta, vykstam abu automobi
liu Kaunan. Nežiūrint baisios 
nelaimės, Lietuvą užgulusios, 
dangus be jokio debesiuko, ly
giai toks, kaip vakar. Tylu, šil
ta. Tai lyg ir teikia mums vil
ties, kad vienaip ar kitaip gal 
mūsų kelionei ir nestigs įdo
mumo, gal atsitiks kukąs, kas 
žemę ir žmones pragiedrins.

Vakar buvau telegrama iš
kviestas Kaunan Lietuvos

klientui tai, 
mis matė. .

Ir valgis 
“Intourist” 
pusėje. Yra 
storanuose,

Iš anapus geležinės sienos vam 
ateina vis daugiau žinių, kad . pavojų, į kurį dėmesį atkreipė 
religiniam gyvenimui duodama pats popiežius Pijus XII. “Kai 
didesnė latsvė, paleidžiamą iš kas pradedąs manyti, kad Kris- 
kalėjimų ir Sibiro visa eilė 
kunigų, nušnekama ir apie tai, 
kad . Maskva norėtų su Vatika
nu taikesnių santykių, žinios 
tos patvirtinamos privačiai 
gaunamų laiškų, kuriuose nu
rodomos paleistųjų kunigų pa
vardės ir rašoma, kad Sibire 
žmonės gali susirinkti į savo 
trobeles ir pasimelsti. Ar visa 
tai ištikrųjų reiškia naują So
vietų Sąjungos posūkį?

Kai prieš dešimtį metų bol
ševikai atėjo suimti Kaišiado
rių vysk. T. Matulionio, kuris 
be sveikatos irgi paleistas, jis 
tada pasakė: “Aš nežinau, ko 
jūs iš manęs norite. Jei nori
te mane įbauginti, tai jums 
tai nepasiseks. Sibirą aš pa
žįstu ir dėkoju Dievui, kad jis 
teikia man progą kentėti už 
tikėjimą. “Man nėra ko su ju
mis daugiau laiko gaišti”.

valandą. James Wooderson tu
rėjo vistiek grįžti Kaunan, kad 
iš arčiau galėtų sekti tolimes
nę įvykių eigą. Kadangi aš tu
rėjau tarnybinį automobilį ir 
šoferį, sustojom mes ties šia 
susisiekimo priemone. Galvo
jam, kad geležinkelis Kaunan 
galėjo būti užimtas raudono
sios kariuomenės gabenimu, 
nors girdėjom,, kad ir vieške
liai jos pilni. Įsitikinę, kad rau
donieji pasirinko geriausius ke
lius, išvykom mes menkesniu 
vieškeliu, per Vievį ir Užma
rius. Mūsų automobilis, gan 
prašmatnus Mercedes - Bena, 
šiandien papuoštas Raudonojo 
Kryžiaus vėliavėle. Tikimės, 
kad tai padės mums nugalėti 
galimus kelionės sunkumus.

Tik išvažiavę iš Vilniaus, su
pratom, kad mūsų kelionė ir 
šia kryptimi nebus tokia leng
va ir trumpa, kaip tikėjomės. 
Vieškeliu riedėjo tankas po 
tanko, sunkvežimis po sunkve
žimio. Dar būtų tiek to, jei jie 
riedėtų — matom, kad dauge
lis jų stovi, lyg ilsėtųs, šofe
riai ir mechanikai guli aukš
tielninki, palindę po gramoz- 
dais. Taiso, prakaituoja. Suka
lioja, taukši, dantimis griežia. 
Kad dar sveiki Sovietų mecha- 

Raudonbjo Kryžiaus valdybos nikos padargai nesuvažinėtų 
posėdin pabėgėlių reikalų ap- jiems kojų, daugumas jų išsu- 
tarti. Posėdis įvyks dvyliktą ko savus augedėlius šonan iš
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KORĖJOJE prie kelio, kuriuo 
bolševikai prasiveržė pro 38 
paralelę, pastatytas žuvusiem 
kariam paminklas. Prie pa
minklo liepos 4 padėtas vai
nikas.

džiaugs, kad priežodis: “Kur 
nuvyksi, tualetinio popieriaus 
visur rasi”, tinka ir Sovietų 
Sąjungai. Jam nė į galvą neat
eis mintis kyštelėti nosį į vie
tiniams skirtus kampelius, kur 
medinė dėžė prikrauta sukar
pyto vyniojamo popieriaus ir 
net porcelianui pakuoti medi
nių skiedrelių. Jie neturės pro
gos pasidomėti, kaip sovietų 
pilietis naudojasi tomis skied
relėmis tualetiniams reikalams 
ir niekad nesužinos, kad 
tualetinis popierius dar neįeina 
į penkmečio planą.

O kai turistas apsilankys 
“Bolšoj” teatro vaidinimuose, 
kai “Intourist” vadovas jį pa
vedžios po muziejus ir kitas 
lankytinas vietas, jis bus su
žavėtas mandagiu pas'augumu 
ir užmerks abi akis tam, kas 
jam ir nepatiktų. Todėl skun
dų knygose, kurios yra demo
kratinės laisvės ir savikritikos 
ženklai, niekad nerasite 
timšalio turisto parašo.

Yra turistų, kurie sužavėti 
Maskva, jos žmonių paslaugu
mu, atleidžia rusams net ir 

komunizmo nuodėmę.
Jie nusifotografuoja su sa

vo vadovais Raudonojoje aikš
tėje ir sužino, kad rusiškai 

(Nukelta į 4 psl.)

Matau Vilnių. Kuo jo nu
sikalsta, kad dabar štai virš 
jo skraido bolševikų bombo
nešiai, grasindami jo neįverti
namiems kultūros turtams? 
Kuo kalti jo taikingi ir links
mi, o drauge maldingi ir pa
siaukojimo kupini gyventojai, 
kad juos dabar pragaro prie
monėmis baugintų iš anapus 
Uralo į vailokus įsivėlę bur
liokai — barbarai? Visa savo 
praeitimi, savo augšta menine 
kultūra ir savo gyventojų eti
ka Vilnius yra nusipelnęs 
daug geresnio likimo.

Pakeliu galvą. Tas pats 
kalvaratas. Tik toks skirtu-

MStt 
9L50 
$6.50

priekaištų, — vos turistui pa
dėjus koją ant Sovietų Sąjun
gos žemės, kaip
gera auklė paima jį į savo glo
bą, iš kurios jb neištrūks, kol 
išbus Sovietų Sąjungoje.

“Intouristo” agentas patai
kys amerikiečiui eiti ir priva? 
tinio sekretoriaus, ir vadovo, 
ir vertėjo, ir palydovo parei
gas su nuoširdumu, atsidėji
mu ir efficiency: pasitiks jį 
stotyje ar aerodrome, nuga
bens į viešbutį, parūpins au
tomobilį, vadovą ir vertėją, už
sakys bilietą teatran, atliks re- 

pasauliui, slepia dar kitą čia ieško tik paviršutinių įspū- gistravimosi formalumus; gau
džių. Jie žino tik tai, kad 
Maskva yra komunizmo Meka, 
Stalino “žygdarbių” vieta, tar
si vartai į Aziją. Todėl tokie 
turistai lengva širdimi atleidžia 
tokius dalykus, kurie rodo ne
paprastą Maskvos atsilikimą 
nuo Vakarų civilizacijos. Jie iš 
anksto yra įsitikinę, kad Sovie
tų Sąjungos sostinė yra dar 
šiek tiek barbariška, primityvi, 
proletariška, ii* todėl įdomi, pa
traukli. Ir kai tokiam turistui, 
vos atvykusiam į Maskvą, 
įbrukamas į rankas “Maskvos 
vadovas”, ten skaitoma:

“Maskva yra jaukiai išsidės
čiusi ant septynių kalnelių, o 
ant vieno jų stovi Kremlius, 
apsuptas raudonų mūrų, kurių 
viršaus iškarpos yra žmogaus 
širdies formos. Iš tikrųjų čia 
plaka Sovietų žemės širdis. 
Kiek džiugių minčių ir šviesių* 
vilčių sukelia milijonam Žmo
nių Maskvos vardas!”

Po tokios poetinės įžangos 
amerikietis Maskvos lankyto
jas gali ir nepastebėti, o pa
stebėjęs atleisti patriotizmo 
vardan padarytus kai kuriuos 
netikslumus, pvz., skaityda
mas, kad Maskvoje yra daugy
bė milžiniškų maisto parduo
tuvių, o vaikščiodamas Mask
vos gatvėmis jų nematytu Ne 
ką daugiau amerikietis sužinos 
apie Maskvos istoriją ir geo
grafiją iš jį lydinčio vadovo, 
kuris pakartos vien tik tai, 
kas yra parašyta “Maskvos va
dove”, nebent pridėdamas, kad 
Maskva stovi ant septynių kal
nelių, kaip ir Roma, ir jei tu
ristas nėra komunistiškai nu
siteikęs, nutylės apie “džiugias 
mintis ir šviesias viltis”.

Amerikietis, kai išvyksta 
lankyti Europos, mėgsta pato
gumus ir, mokėdamas gerus 
pinigus, nori, kad nuo jo būtų 
nuimti visi kelionės rūpesčiai. 
Sovietų Sąjungos “Intourist” 
— tur būt, vienintelė sovietiš
ka įstaiga, kuri veikia be

“Tikybinės draugijos ir re
liginės bendruomenės buvo už
darytos ir išsklaidytos; kuni
gai nušalinti nuo savo pareigų, 
įkalinti ir ištremti. Rytietiškų 
apeigų katalikų vyskupijos 
žiauriai prislėgtos, jų .kunigai 
ir tikintieji visomis priemonė
mis verčiami pereiti'schizmon. 
Mes žinome, kad daugumas 
nežmoniškai kenčia dėl jų ne
palenkiamo, nuoširdaus ir drą
saus tikėjimo išpažinimo”. Po
piežius džiaugiasi tuo atsparu
mu bei drąsumu ir ragina 
“taip tvirtai laikytis ir ateity
je, kaip buvo ligi šiol”.

J Laiškas nepalieka jokios abe
jonės, kad padėtis būtų kiek 
žymiau pakitusi.

žiausiai jo lauki (James Woo- 
derson — tai kolektyvinė sla- 
pyvardė visai grupei asmenų, 
kurių didesnė dalis, šiai kny
gai 1940 m. pabaigoje Stock- 
holme išeinant, dar buvo liku
si Lietuvoje ir ten veikė. Gru
pę sudarė visų pirmiausiai 
amerikiečiai, anglai, o taip pat 
prancūzai, danai ir švedai dip
lomatai ir laikraštininkai, su 
kuriais palaikiau glaudesnius 
santykius. Autorius). Bet kaip 
geras amerikietis laikraštinin
kas, jis nepraleidžia jokio di
desnio įvykio, iš arčiau su juo 
nesusipažinęs. Laikraštininko 
nuojautos kurstomas, atskrido 
jis iŠ Berlyno Kaunan jau 
penktadienio vakare, keletą va
landų prieš Kremliaus ultima
tumo įteikimą. Savomis akimis 
matęs ir pergyvenęs įvykių ei
gą Kaune, atvažiavo Vilniun.

James Wooderson kiek nusi
minė, kai vakar manęs nesura
do. Esam geri draugai jau nuo 
1921 metų, nuo mūsų pirmo su
sitikimo Helsinkyje, Karelijos 
karščiausio sukilimo dienomis 
prieš nekenčiamą Sovietų rė
žimą. Trumpesniais ir ilges
niais protarpiais susitikdavom * ašaromis, net bučiavo bažny- 
vėliau ar Skandinavijoj ar Vi- čios aslą. Juk kas įvyko, sta- 
durinėje Europoje. Daugiau čbu sunku žmogaus protui su- 
kaip prieš metus buvom susi- prasti. Azija tvano kalnu ant 
tikę Klaipėdoje, Hitleriui Klai- - mūsų visų griūva.
pėdos kraštą iš Lietuve* ttplt- Pirmą kartą per mūsų ilgė

siant. Be to, kad Wooderson metę pažintį mačiau James 
turi daug simpatijų Lietuvai, Wooderson tiek susijaudinusį, 
mus jungia ir vienodas meno tiek prislėgtą. Ligi šiol maniau, 
pamėgimas. Jis tikėjosi, kad kad nusikrimsti ar nuliūsti bū- 
aš vakar, sekmadienį, nežiūrint tų svetima jo prigimčiai. Jis 
visų baisių įvykių, supažindin
siu jį su Vilniaus meno tur
tais, su tuo, kas dažniausiai 
atlaiko ir didžiausius pavojus.
Deja, buvo jau tamsu, kai grį
žęs nuo Neries skardžių, galė
jau jį revizituoti šv. Jurgio 
viešbutyje. Manęs nesuradęs, 
vaikščiojo jis po Vilnių vienas, 
tik nebuvo įsitikinęs, kad matė 
tai, kas įdomiausia. Mano ank
styvesni pasakojimai apie Vil
niaus gyventojus jam atrodė 
neatitinką teisybės, bet netru
kus pats suprato priežastį. 
Nors gatvės tokiam dideliam 
miestui buvo nepaprastai tuš
čios, tačiau bažnyčias rado pil
nutėles žmonių.

— Bažnyčiose klūpėjo ant 
kelių taip pat inteligentai vy
rai, iš pažiūros sprendžiant, 
gal net akademikai, kurie šiaip 
turbūt, tik retai ten atsilanky
davo, — pasakojo jis. Ir jie 
meldės taip karštai, taip inten- 
singai, kad kartais, apsipylę

Pirmiausia jis niekur aeras 
kelionių tvarkaraščio. O kai 
kreipsis į savo palydovą iš “In- 
tourisf* įstaigos, tai tas, kaip 
gwas draugas, nuo širdies pa
tars vienam nevažiuoti.

Ir čia uolusis palydovas 
stengiasi tokį keistą turistą, 
kuris užsimano vienas pavaži
nėti, laikyti tikrajame kelyje 
ir apsaugoti nuo kreivųjų: jis 
atvirai ir nuoširdžiai pasakys, 
kad kai kurias vietas lankyti 
tiesiog nepatartina.

Turisto vadovas yra gerai iš
studijavęs savo rolę, kad susi
dūrus su įvairiais turistais ne
kiltų psichologinio ' pobūdžio 
nemalonumų ar komplikacijų. 
Pirmas dalykas, kuris ateina į- 
galvą atvykusiam į Maskvą 
turistui — tai įsigyti Maskvos 
miesto planą. (Beje, šios klai
dos nepadarys atvykęs iš “de
mokratinių” respublikų turis
tas, nes jis gerai žino sovieti
nio gyvenimo plonybes).

—Tuojau, — atsakys vado
vas ir nusives turistą prie laik
raščio kiosko, kuris yra kiek
vieno didesnio viešbučio prie
angyje.

— Prašau šiam ponui Mask
vos planą, — pasakys įsakan
čiu tonu laikraščių pardavėjai. 
Toji išskės rankas ir nemirk
čiodama atsakys:

gurno įstaigoje, žodžiu, neišleis 
jo iš akių nė minutei. Ir visa 
tai atliks, kaip geras sargas — 
patarėjas, visiškai neužsiimda- 
mas politika ar propaganda. 
Jei kuriam naiviam turistui, 
kuris yra įpratęs keliauti vie
nas, be sekretorės ar vadovo, 
ateis mintis pakeliauti po Sov. 
Sąjungą vienam, prisiminus 
Londono “Intouristo? agento 
žodžius, pasakytus spaudos 
konferencijoje, kad “Sovietų 
Sąjungoje visi užsieniečiai, ne
išskiriant ir žurnalistų, gali 
laisvai keliauti, kur tik nori, be 
jokių apribojimų”,, ir manys, 
kad užtenka vien tik nueiti į 
stotį h* paprašyti bilieto į Ode
są, Vladivostoką ar Kalinin
gradą, labai nusivils.

SUNKIOJI VASARA į
H knygos Ū
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— Labai gaila, bet neturi
me, išparduota.

— Tikrai gaila, — pakartos 
vadovas. — Planas išparduo
tas. — Ir jei naivus turistas 
bandys paprašyti Maskvos 
miesto plano kitame laikraščių 
kioske, jis išgirs tą patį atsa
kymą: “Išparduota”. Jam nė 
į galvą neateis mintis, kad

Maskvos miesto plano nie
kad nėra buvę, ir niekad nebus.

Jis nepastebės, kad tarp jo 
vadovo ir laikraščių pardavėjų 
yra iš anksto sutartas sąmoks
las jį švelniai apgauti. ši ap
gaulė lengvai pateisinama: va
karietis turistas niekad nega
les suprasti tų priežasčių, ku
rios neleidžia po 40 metų re
žimo atspausdinti Maskvos 
miesto plano ir jį įteikti į sve
timšalio rankas. Verčiau tad 
mažas melas, maža komedija
— ir turisto nuotaika nebus 
aptemdyta, o jo ateiminimai 
apie Maskvą liks šviesūs.

Gali pasitaikyti ir kitų staig
menų, tačiau uolusis palydovas 
lengvai jas išlygina. Pvz., tu
ristas kuriame' nors restorane 
paprašo tam tikro valgio. Pa
tarnautojas naiviai atsako, kad 
tokio nėra.

— Kaip tai nėra, — įsikiša 
palydovas, ir pašaukia resto
rano vedėją.

— Sakote, kad nėra, o aš 
mačiau, kad kitam stalui kaip 
tik buvo atneštas toks valgis.

Restorano vedėjas tuojau su
pranta padėtį ir filosofiškai 
atsako:

— Niekuomet neatsakom 
ką jis savo aki-

mas, kad tie trys daliniai 
skrenda lygiaiš protarpiais 
vienas paskui kitą, o ne po 
devynis bombonešius, kaip 
ankščiau, pirmame iš septy
nių, antrame šešių Ir trečiam 
— tik keturių. Matyt, pavarg
ta, ar motorų išdilta ir nu
dribta kur.

Mcond claas raatter at Boston. Mano. 
12. 1915.
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Užsienyje ______

8UBSCRIPTION RATES

Dosnestlc yoariy------ ------------- «E00
Brooidya. N. Y.
HaM yoor —’—
Foretųa .. . .......

LaMcrattf tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUŽIEDĖLIS 
ttraipentao ir korMoen danei Jus redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti atraipc- 
ntai BBiijyMitf ir ųrųžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai Išraiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini ir kalbų redakcija neatsako.

Romoje nuo 1929 metų vei
kia popiežiaus Pijaus XI įsteig
ta kolegija nišų katalikų reika
lam. Ji ruošia Rytų Bažnyčios 
apeigų katalikus kunigus. Šios 
pontifikalinės kolegijos biule
tenyje šiomis dienomis buvo 
paskelbtas straipsnis, keliąs 
klausimą, ar yra galima koeg
zistencija su komunizmu? Biu
letenyje rašoma:

“Sovietinė koegistencija yra 
apgauli utopija, kurios pasek
mės gali būti tragiškos lais
vam pasauliui, Katalikų Baž
nyčiai ir apskritai krikščiony
bei. Tai yra tikra apgaulė, to
ji labai gudriai varoma propa
ganda, kurios tikslas yra. už
nerti žmogžudžio kilpą.” So
vietinė “tolerancija nesiekia 
tikro sugyvenimo ' (modūs vi- 
vendi) ir tikros koegzistenci
jos. Jos siekimas yra išnaudo
ti esamas krašte jėgas ir jas 
palenkti ateistinei komunistų 
revoliucijai. Kai dabartinei pa
dėčiai tai bus nebereikalinga, 
religinės bendruomenės bus 
visiškai suveržtos”. Biuletenis 
dar pabrėžia, kad religinės 
bendruomenės (parapijos) So
vietų Sąjungoje toleruojamos 
laikinai.



5

DAKB1NINKAS 1956 m. Uspw17 4.Hr.5l

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ
LIEPOS 22 Du

N. P. SESERŲ SODYBOJE.

PUTNAK CONN.
PIKNIKAS

11:00 vai. Mišios ir procesija.
12:30 Pietūs ir pikniko pramogos

4:30 Šimto mergaičių atliekama programa 
5:30 • Jaunimo šokiai

Visais keliais liepos 22 dieną vykstam į Putnam, Conn.!
Marijos Šventovė Putname, N. P. Seserų sodyboje

r

Už vieną išgulėtą dieną po 25 dolerius
išaiškina, kaip komunistam

Visa gauja asistentų sugriu
vo į Amerikos psichohigienos 
instituto laboratoriją. Joje dr. 
John C. Lilly nusimetė visus 
drabužius, paskiausiai nusi
ėmė savo paauksintus akinius, 
užsidėjo deguonies kaukę ant 
veido ir nusileido veidu žemyn 
į specialiai paruoštą vandens 
baseiną. Jo asistentai jį leng
vai pritvirtino, kad nesusisiek
tų nei su dugnu, nei su ba
seino šonais, ir visiškai būtų 
izoliuotas nuo aplinkos triukš-

Daktaras darė bandymą su 
savim, ką žmogus pergyvena, 
kai jis atsiduria nuo viso pa
saulio aklinai atskirtas.

Pirmas 45 minutes jis jau
tėsi sąmoningas. Jam buvo 
net malonu būti tamsoje, be 
jokio judėjimo. Bet praėjo va
landa, ir “aš pajutau, kad 
man reikia pajudėti, gauti iš 
šalies naujų įspūdžių”. Tai 
buvo nemalonu. Jis nebeišlai
kė savo pasiryžime nejudėti,

pamėgino pirštus pajudinti ir 
visas pajudėti lyg mėgintų 
plaukti. Tamsioje, kurčioje ty
lumoje jam ėmė rodytis paju
dėjimas kaip brangiausia pri
vilegija. Kai jis pamėgino sa
ve nugalėti, jautė nepakelia
mą nervų įtempimą. Ir dakta
ras neištvėrė. Jis skubiai išsi
kapstė iš baseino. . Įspūdžiai, 
kuriuos jis dabar aplinkoj pa
tyrė savo ausim ir akim, jam 
buvo lyg rojaus dalis.

Daktaras bandymą pakar
tojo. Antru sykiu jam pavyko 
nervų krizę nugalėti. Jis pa
skiau pasakojo: “Kai perkopi 
įtempimo viršūnę, pastebi, kad 
minčių veikimas apsilpsta. 
Jauti sapnus ir fantazijas, ku
riose pasireiškia asmeniniai 
kitados, turėti pergyvenimai”. 
Po kitų dviejų su puse valan
dų baseine daktaro vaizduotė
je ėmė rodytis iš tamsos keis
tų pavidalų daiktai su švie
čiančiom linijom. Po šio ha
liucinacijų tarpo vėl atgijo iš
orinių įspūdžių geismas.

Panašius bandymus darė 
Kanados psichologas dr. 
Woodbum Heron Montrealyje 
su studentais. Jis mokėjo stu
dentam po 20 dol. per dieną,

jei jie guls į minkštą lovą ir 
ramiai gulės. Lova buvo įtai
syta dėžėj ę, kuri buvo izoliuo
ta nuo bet kurio garso; ant 
akių dėjo kaukę, rankas įkišo 
į kartoninius vamzdžius, kad 
jos neužčiuoptų jokio daikto. 
Kandidatų pamiegoti už 2(T 
dol. atsirado nemaža. Bet pa
sirodė, kad pinigai ne taip jau 
lengvai davėsi uždirbami. Kai 
bandomieji išsimiegojo ir pa
budo, jie rodė vis didesnius ne
ramumo ženklus. Profesorius 
stebėjo jų minas, kaip jie mė
gino dainuoti ar patys su sa
vim kalbėti...

Studentai pasakojo paskui, 
kad turėję pergyvenimą, jog 
nebegali savo minčių kontro
liuoti. Visokios haliucinacijos 
bego vaizduotėje: nukapotos 
rankos išaugi iš žemės, prieš
istoriniai žvėrys rodėsi; du 
studentai, aiškino, kad jie jau
tęs! perskilę į du žmones, ku
rie gulėjo lovoje šalia vienas 
kito. Kai kurie studentai, ku
rie iki šešių dienų atlaikė to
kią izoliaciją, po bandymo ga- 
io negalėjo kurį laiką priside
rinti prie aplinkos, jautėsi ap
svaigę, praradę koncentraciją, 
jautė begalinį troškimą nau-

Komunistinis “sniegenų plo
vimas” esąs ne kas kita kaip 
tokiam sutrikdyto galvojimo 
žmogui naujų įspūdžių pada
vimas. Išalkęs protas paduotą 
“maistą” perdirbinėja be jo
kios kritikos. \Jis nebeskiria, 
kas tiesa, ir netiesa, kas logiš
ka ir nelogiška.

Dr. Felix aiškino senato
riam, kad šitokia sistema ko
munistai pasiekia prisipažini
mų, savęs apkaltinimų ir vi
sokių pareiškimų, kurie lig 
šiol buvo aiškinami kaip pa
daras fizinio kankinimo, gra-

jų įspūdžių iš aplinkos.
Iš tų eksperimentų Ameri

kos psichohigienos instituto 
direktorius R. H. Felix padarė 
išvadas, kodėl komunistų var
tojami metodai priverčia žmo
nes prisipažinti ir perplauti 
smegenis. Jis aiškino senato 
nariam: Kalinio, uždaryto vie
numoje, galvojimas sutrinka. 
Jis jaučia didelį dvasinių įspū
džių alkį ir siurbia į save vis
ką, ką tik iš šalies patiria, sinimų, specialių vaistų.

MERGAIČIŲ STOVYKLA PUTNAME
Birželio 24 Putname, Conn., 

prasidėjo mergaičių tryliktoji 
stovykla. Ją rengė jau dauge
liui pažįstamos Nek. Pr. lietu
vaitės seselės.

Kaip ir kitais metais, taip ir 
šiemet mergaičių suvažiavo di
delis būrys — net šimtas ke
turios. Daugeliui iš jų ši sto
vykla Putname yra jau sep-

KAI AMERIKIETIS ATVYKSTAIN
(Atkelta iš 3 psl.) 

raudonas reiškia gražus, o 
aikštė buvusi pavadinta Rau
donąja dar tada, kai Marksas 
nebuvo išradęs komunizmo. Jis 
grįžęs namo, papasakos drau
gams Maskvoje valgęs rusiš
kos juodosios ikros pilna bur
na ir nebus pastebėjęs, kad 
Maskvos maisto krautuvėse 
jos negalima gauti. Jis parsi
veš pilną valizą prisikrovęs 
propagandinės rusų muzikos 
plokštelių, kurios yra nebran
gios. Mėgstą egzotiką bus įsi
giję
uzbekišką kepurę ir ukrainie- 
tiŠką rubaŠką,
kas pritrenks Sovietų Sąjun
goje nebuvusius ir pelnys jiem 
nepaprastos pagarbos bei pa
vydo.

Šitokių turistų šiandien pil
na Maskva. Tai laimingi žmo
nės, kurie pagyvena Maskvoje 
vos savaitę kitą ir neturi laiko 
pamatyti antrosios medalio 
pusės. Jie, praeidami pro Gor
kio gatvėje esančius Telegrafo 
rūmus, nė sapnuote nesapnuo
ja, kad tų rūmų dviejuose 
kambariuose vyksta azijatų iš
galvota, rafinuota žinių kon
trolė, vadinama cenzūra, pro 
kurią nepraeina nė viena va
kariečių spaudai pateikiama ži-

rikos, kad jie nesudaužo savo 
akinių, nes tada sužinotų, kad 
Maskvoje yra viso tik trys 
valstybiniai optikai, kurie nie
kad nepritaikytų sudužusio 
akinių stiklo. Viri, tie, kurie 
patogiai išsitiesia prabangiš- 
kuose viešbučio minkštakrės- 
liuose, nežino, kad
gera* stipri kėdė yra Sovietų

Jie. nemokėdami rusų kai-

DIRBTINA ŠIRDIS išbandyta Duke universiteto klinikose. 
Dūliam, N. C. Dviem vaikam buvo sustabdytas širdies veikimas 
darant operaciją. Ji gerai pavyko.

St. Catherines, Ont.
Niagaros pusiasalio lietuvių 

parapijos metinė šventė, gegu
žinė, įvyks liepos 21, šeštadie
nį, Wellande, Šv. Stepono ven
grų salėj, Main East ir Port 
Robinson kampas. Pradžia an
trą valandą. Turiningą progra
mą išpildys Rochesterio para
pijos choras vadovaujamas P. 

' Armono, bei kiti menininkai.
Gros lietuvių mėgiamas Benny 
Ferry orkestras. Veiks loterija, 
įvairios pramogos ir kt. Pelnas 
skiriamas statomai lietuvių 
koplyčiai St. Catharinėj.

Lietuvių visuomenė nuošir
džiai kviečiama savo dalyvavi
mu paremti šį kilnų tiksią. Vie-. 
ta yra už keliolika mylių nuo 
gražiojo Niagaros krioklio, 
Wellande, visiems gerai žino
ma, lengvai surandama.

Visi maloniai kviečiami.
Parapijos Komitetas

tinta.
Stovyklai jau treti metai 

vadovauja visų mergaičių mė
giama seselė M. Paulė. Tauti
nių šokių ir žaidimų moko mo
kytoja K. Marijošienė. Lietu
vių kalbą ir literatūrą dėsto 
Elona Marijošiūtė, septynerius 
metus gyvenus Putnamo sese

lių pensionate ir šiais metais 
baigusi Annhurst kolegiją. Ma- 
žesnioms mergaitėms vadovau
ja N. Stadalnikaitė, kuriai šios 
pareigos nėra svetimos, nes 
mergaitės ją su džiaugsmu pri
simena iš praeitų ir užpraeitų 
metų stovyklos. Gi lietuviškas 
dainas mergaitės dainuoja, va
dovaujamos muziko Jurgio Pet- 
kaičio. Taip pat seselių Marga
ritos ir Bemardos prižiūrimos 
mergaitės mokosi rankdarbių 
siuva tautines lėles, siuvinėja 
— audžia' lietuviškas juostas, 
kilimėlius.

Stovyklavimo vieta tikrai 
graži, toli nuo didmiesčių, tarp 
pievų ir miškelių. Nenuostabu, 
kad po keletos stovykloj pra
leistų dienų mergaičių veidai 
nuo saulės ir vėjo parausta. 
Svarbiausia gi, kad čia mer
gaitės gyvena lietuviškoje ap
linkoje, nes stovyklos visa dva-
šia yra grynai lietuviška.

Nijolė M.

Į MASKVĄ 
būtinai yra kitokios, negu 
Amerikoje rr kur kitur laisva
jame pasaulyje.

I

Taip Vakarų turistai slan
kioja po Maskvą patenkinti 
“Intourist” patarnavimais ir 
džiaugiasi, kad niekas jiems 
nekvaršina galvos komunistine 
propaganda. Jie gali laisvai 
reikšti savo mintis ir pasta
bas, kurias vadovas - palydo
vas priima negirdomis. O jei 
nori intymiau pasikalbėti, tąi 
vadovas įteikia turisto kalbos 
vadovėlį, kuriame 24 skyriuje, 
pavadintame “Svarbiausieji po-

Nashtia, N. H.

bos, neskaito “Izvestijose” ap
rašymo, kaip Bronitco mokyk
lai įsigijus naujus suolus, jie 
tuoj sulūžo, kai tik, mokiniai į 
juos atsisėdo, nors visa tai at
siėjo 4,600 rublių. Gražiai ap
sirėdę turistai, atsivežę gausią 
drabužių atsargą, pamatę Gum 
krautuvėje porą vasarinių san
dalų už 750 rublių, pasižymi 
savo knygutėje, kad paskui 
papasakotų draugams apie kai
nas; bet jie nežino, kad 
750 rublių yra profesoriaus 
mėnesinė alga, 
kurią jie gauna grynais. Ne- 
pasRaitydami rusiškų laikraš
čių, nežino, kas dedasi Sovietų sakiai bendrajam vartojimui’ 
Sąjungoje, o jei atsisuka radi
ją, paklausyti žinių iš savo 
krašto, jie išgirsta tik baisų 
staugimą, kurį rūpestingas 
“Intourist” vadovas išaiškina 
nuotoliais ir atmosferos sąly
gomis, kurios Sovietų Sąjun
goje

gali rasti į rusų kalbą išverstus 
tokius žodžius, kaip “taika”, 
“draugystė” ir “taikus tautų 
sugyvenimas”, kad jais origi
nale galėtų išreikšti savo min
tis ir simpatijas rusų tautai.

i. Sav.

KARŠČIO IR SAULES PRIEPUOLIAI
Nuo karščio mūsų odos indai 

išsiplečia, padidėja kraujo cir
kuliacija, širdis ima dažniau 
plakti, pila prakaitas. Karštą 
dieną žmogus išprakaituoja 
apie 3—i kvortas vandens ir 
netenka žymaus kiekio valgo
mos druskos. Jos kiekis pra
kaite didėja, karščiui kylant. 
Dėl to gali žmogų ištikti mi
nėti karščio priepuoliai. Jie 
dažniausiai ištinka sergančius 
širdies bei inkstų ligomis, tu
rinčius aukštą kraujo spaudi
mą, nutukusius ir senesnio am
žiaus žmones.

DR. A. GRIGAITIS

kūno oda atvėsta, drėgna, stip
riai prakaituojanti, pulsas daž
nas, netvarkingas, kraujo 
spaudimas sumažėja, kūno 
temperatūra nepakilusi, kvėpa
vimas paviršutinis, kartais 
tampo konvulsijos.

Pagalba
Ligonį paguldyti pavėsy ar

ba vėsiam, gerai vėdinamam 
kambary, atsegti veržiančius7 
drabužius, ant galvos dėti le
do arba šaltam vandeny suvil
gytą skarelę, įšaltu vandeniu 
trinti kūną. Jei ligonis turi są- 

’monę, duoti pora tablečių val
gomos druskos arba valgomos 
druskos skiedinio. Be to, gali
ma duoti šaltų gėrimų. Vengti 
alkoholio. Sunkesniais atvejais 
arba ligoniui netekus sąmonės, 
kviesti gydytoją.

Saulės priepuolis
Saulės priepuolis — smūgis 

įvyksta saulės spinduliams tie
sioginiai veikiant žmogaus kū
ną. Saulės smūgis ištinka grei- 

• čiau, jei oras persunktas drėg
mės, nėra jokio oro dvelkimo. 
Dėl stokos prakaitavimo, kūne 
susitelkia perdaug karščio. 
Temperatūra gali pakilti iki 
105 S. ir aukščiau. Pradžia 
dažniausiai staigi. Prakaitavi
mo sustojimas gali įvykti ke
lias valandai prieš priepuolį. 
Oda raudona, karšta, sausa, 
silpnumas, galvos sopėjimas, 
svaigulys, piktinimas, vėmi
mas, 
aukšta. Akių lėlytės susitrau
kia, o paskui išsiplečia. Net re
gėjime sutrikimas gali įvykti. 
Pulsas dažnas. kvė|>avimas

Profilaktika
Norint apsisaugoti nuo karš- ' 

čio ir saulės priepuolių, reikia 
kreipti dėmesį į šiuos dalykus:

1. dėvėti lengvus (baltos 
spalvos) rūbus;

2. daugiau vartoti įvairių 
skysčių;

3. protarpiais gerti šiek tiek 
sūraus vandens arba nuryti . 
chloro natrio (valgomosios 
druskos) tabletę;

4. vengti pavargimo, nemi
gos;

5. sergąs širdies, inkstų ar 
kitomis sunkiomis ligomis, pri
valo vengti sunkesnio darbo 
karštu metu, karštose patal
pose.

Karščio priepuolis
Karščio priepuolis dažniau 

ištinka kaitriam, drėgnam ore, 
sunkiai dirbant, esant ankšto
se patalpose ar didelėje žmo
nių kamšatyje.

Simptomai
Ligonis pasidaro apatiškas, 

pusiau sąmoningas arba ir vi
sai be sąmonės, skundžiasi 
silpnumu, galvos sopėjimu bei 
kvaituliu. Veidas pamėlynuoja, tankus, kraujo spaudimas gali

turi

būti padidintas. Atsitinka rau
menų trūkčiojimas arba net 
konvulsijos. Ligonis dažnai 
skundžiasi skausmais širdies 
srity. Jei žmogus dar senesnio 
amžiaus, turi širdies ar inkstų 
ligą, kraujotakos sutrikimą, 
aukštą temperatūrą, padidin
tą kraujo spaudimą arba -yra 
alkoholikas, tai gali netekti vi
sai sąmonės ir mirti.

Pagalba
Kartais, kai ligonis

aukštą temperatūrą, imamasi 
drastiškų priemonių — ligonis 
maudomas ledo vonioj. Žino
ma. Jai galima daryti tik gy
dytojo priežiūroje. Šiaip, ligo
nį paguldyti vėsioj vietoj, at
palaiduoti varžančius kūną rū
bus. trinti kūną šaltu vande
niu arba net ledu, arba apipil
ti šaltu vandeniu. Kartais yra 
gera ligonį vynioti į paklodę, 
suvilgytą šaltame vandeny. 
Temix?ratūra turi kristi iš lėto, 
kol sumažės iki 102—103 F. 
Matuoti kas 10 minučių. Prie
puoliui praėjus, ligonis reika
lingas keletos dienų poilsio, 
ypač sergą organinėm ligom

Karščio tampymai bei 
konvulsijos

Tampymai bei konvulsijos 
dažniausiai būna vasaros karš
čių metu, sunkų fizinį darbą 
dirbant, ypač tvankiose, karš
tose patal|>ose. Tokie tampy
mai, susiję su smarkiu prakai
tavimu. staigiai sumažina val
gomos druskos kiekį organiz- 

yj»ač jei temperatūra me. Ligonis paprastai randa
mas gulįs ant žemės ir dejuojąs 
iš skausmo. Tampymai — kon
vulsijos su |>ertraukomis būna 
kojose, rankose. Neteikiant 
medicininės pagalbos, toks sto-

Nashuos fabrikų bei įmonių 
dauguma nuo liepos 1 užsida
rė arba dirba nepilnai, nes sa
vo darbininkus bei tarnautojus 
paleido atostogų. Taigi šiuo 
metu daug Nashuos gyventojų 
naudojasi atostogomis vietoje, 
o kai kurie išvyksta net į to
limas vietas. Keletas lietuvių 
buvo išvykę į Dainų šventę Chi- 
cagoje ir jau sugrįžo.

Sekmadienį, liepos 15, nema
žai lietuvių buvo nuvykę į Tė
vų Pranciškonų pikniką Ken- 
nebunkporte. Tą pat dieną Na- 
shuoje 9 vai. vakare sporto 
stadijone įvyko katalikų šven
toji valanda.

Šv. Kazimiero parapija lie
pos 29 ruošia antrąjį pikniką 
Sokolo ūkyje. Visi vietos ir 
apylinkės lietuviai iš anksto 
kviečiami pasiruošti piknike 
dalyvauti, nes numatoma gera 
programa ir pasivaišinimas ge
rais ir skaniais lietuviškais val
giais ir gėrimais. P. S.

• Ateitininku moksleivių 
vasaros stovykla prasidės lie
pos 28 Marianapoly, Thomp
son. Conn. Dar galima užsira
šyti pas kun. V. Martinkų. 450 
Smith St.. Providence. R. I.

• Čiurlionio ansamblis, ku
riam vadovauja Alfonsas Mi
kulskis. šį rudenį išleidžia nau
jų plokštelių albumą. Taip pat 
ruošiama ansamblio monogra
fija.

vis gali ttukti valandas. Ap
saugai nuo tampymų — kon
vulsijų darbo metu naudoti 
valgomos druskos skiedinį, ar
ba laikas nuo laiko praryti 
tabletę šios druskos. Priepuo
lio metu, jei ligonis turi są
monę. duoti gerti sūraus van
dens ir pakviesti gydytoją.



Lietuvos
T. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M
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per arti suskren- 

lėktuvus. dar gali
Planuojama taip

Siunčiu proSau prishjMi "Don Kamiliaus II dalj
Siunčiu S'i.ffl. prašau prisiųsti "Don Kamiliaiis" al>i dali

galo 
at-

ben- 
pro-

DON
Jau išėjo

pirmas lietuvis, kuris 
susidomėjo .Lietuvos 

josios gėlėmis ir žolių

LT. G. W. CRANE iš Glen- 
vjcw, II!., žuvo Kalifornijoje, 
susidūrus dviem sprausmi- 
niani lėktuvam. Kitas pilotas 
liko sveikas.»

5. GARSUS LIETUVOS 
BOTANIKAS

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS 
ir "Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis, 

kaina $3 00 
palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis;

dabar užsisakydami abi dalis gaunate už S5.00 
Užsakymus siųskite;
DARBININKAS. 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21. N. Y.

S-gos 
pyko

10 valstybės 
atžymėdamas

Mnno mlrc.sHS;

JJ galima gauti:

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

ATEITIES .•uim mist racijoj Ir 
ir pas platintojus.

Kaina S dol.

yr.» ccnausin <lovana visokiomis 
progomis Albumo vaizdui kalba api« 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
to«lčl jis tinka visiems, kas koki* 
kalba Iškalbėtų.
Kiekvienam verta šį gtaZi.t leidinį pa

čia ni jsiftyti ir kitam dovanoti
Išleido: ATEITIS. !*l*i VVilImighby 

Avė Brooklyn 21. N. Y.
• Anglijos Edenas 

Maskvos Bulganimti.

- • Viktoras Gailius, buvęs a 
Klaipėdos ' krašto gubernato- S 
eros, mirė Vokietijoje liepos 7 ; 
d. i alaiciotas liepos 10 Pfullin-į 
geno kapinėse .Velionis buvo į 
gimęs 1893 m. rugpiūčio 27 
1 erstininkuose, Pagėgių ap- 
skiltyje, teisę baigė Berlyno < 
univer sitete. Klaipėdos kraštą J 
prijungus, buvo antros direkto
rijos pirmininkas, ėjo įvairias 

' pareigas Klaipėdos mieste, 
uoste. Yra išleidęs vokiečių-lie- . 
tuvių kalbos žodyną. Nuo 1946 
m. dirbo Vlike. |

• Elta-Press, italų kalba lei- į 
džiamo Vliko Eltos biuletenio, 
jau pasirodė liepos numeris, S 
kuriame sudėta medžiagos apie . 
padėtį pavergtoje Lietuvoje, 
apie užsienio lietuvių veikią, 
Vliką ir kt. Šia teikiama infor-,.; 
macijos medžiaga gausiai nau
dojasi italų spauda.

• Romas Dulskis, advoka- į 
tas, buvęs Lietuvos banko ju- 
riskonsulas, mirė liepos 11 Chi- » 
cagoje. -Ą

• Brazilijoje, minint birželio
įvykius, Lietuvos kančioms at- -;5 
žymėti buvo skirta 30 min. 
programa per galingą radijo -■ 
stoti Journal Do Brasil. Jos. į; 
metu kan. Z. Ignatavičius, va
landėlės iniciatorius, portuga
liškai nupasakojo Lietuvos iš- ; 
gyvenimus bolševikinėj okupa- •* 
cijoj. Lietuvos atstovas Brazi- ? 
lijai dr. F. Meieris nušvietė 
Lietuvos padėtį tarptautine 
plotme. Vienas vokietis ir vie
nas ukrainietis pareiškė užuo
jautos žodžius kenčiančiai lie
tuvių tąų.tai. . ;:

• Australijos iLB 'kra.štb ta
rybos suvažiavimas numatytas 
sušaukti gruodžio 28—30 d.d. 
Šydnėjuje.

• Pasaulio Lietuvių Seimas 
šaukiamas 1957 m. rugpjūčio 
31 ir rugsėjo 1—2 d.d. New 

’Yorke. Buvo pasiūlymų tokį 
seimą šaukti Paryžiuje, bet 
New Yorkas rastas tinkames
nis.

• SLA 70 metų sukakties 
seimas įvyko Detroite, žodžiu 
sveikino Michigano 
gubernatorius, 
lietuvių indėlį Į Amerikos gy
venimą. Baigė lietuvišku saki
niu: “Kas bus, kas nebus, bet 
Lietuva nepražus".

• Katalikų Bažnyčios padė
tis Lietuvoje išsamiai atvaiz
duota "Raudonojoj knygoj", 
išleistoj itališkai Milane. Pa
teikta Įvairi dokumėntacinė 
medžiaga, kai kurie dokumen
tai išversti Į italų kalbą.

Kibirkštėlės, 1 ir 2 nr., 13 
mergaičių stovyklos Putliame 
laikraštukas, spausdinamas 
spaustuvėje. Redakcinę komi- 

neteikiu lėktuvam siją sudaro: Elona Marijošiū- 
laukti eilės aerodromuose nu- tė — vadovė. Lyvija Bražėnu i- 
silcisti. planuojama statyti tė, Jūratė Strimaitytč. Kristi- Pirmininkas V. J. Kudirka, 
aerodromuose daugiau takų, na škčmaitė. .Sekretorius Ant. F. Kneižys

atsakė 
kad jo 

siūlymas sumažinti kariuome
nę Vokietijoje yra neįvykdo
mas.

ELIZABETH, N. J
Po ilgų atostogų Mot. 

66 kuo|x>s susirinkimas 
birželio 25 šv. Petro ir Povilo 
jiarapijos mokykloje. Būrys .. 
moterų iš Lindeno 53 kuopos 
jiersikėlė Į Elizabethb. 66 kuo- ::;.~ 
pą. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Justina Bonienė. ižd. 
Teklė Goštautienė. fin. rast. li
ko Ona Baltramonaitienč.

Džiugu, kad mūsų kunigai 
domisi sąjungiečių veikla. Į 
susirinkimą atsilankė parapi
jos vikarai. Kun. V. Karalevi- 
čius atidaro susirinkimą mal
da. kun. J. Pragulbiekas pa
linkėjo sėkmės darbe. • -st

Nutarta susirinkimus šaukti 
kas mėnesį, paskutinį pirma
dienį.

Kuopos narė Motuzienė sun- 
kiai susirgo ir guli Elizabetho £ 
General ligoninėje.

S-girtė

Pranciškonų ordinas kokios 
nors ypatingos mokslinės misi
jos neturi. Pats šv. Pranciškus 
nebuvo mokslo žmogus. Jis sa
vo jaunystėje tebuvo įsigijęs 
tik vidutinį miestiečio išsilavi
nimą. Įkūręs Mažesniųjų Bro
lių ordiną, šventasis mokslą 
tik tiek tevertino, kiek jis pa
dėjo pažinti Dievą ir jį pamilti, 
bet jis nebuvo tikrojo mokslo 
priešas, nes jis į savo vienuoli
ją mielai'priėmė mokytus vy
rus. Šv. Antaną jis pats pa
skyrė Mažesniųjų Broliu Šv. 
Rašto profesorium ir paskyri
mo rašte, įvertindamas jo 
mokslą, vadino jį savo vysku
pu.

Netrukus po šv. Pranciškaus 
mirties jo ordine atsirado to
kių didelių mokslo žvaigždžių, 
kaip Aleksandras Halietis, šv. 
Bonaventūra ir Jonas Duns 
Skotas, kurie sukūrė savaran
kišką pranciškoniškosios filo
sofijos ir teologijos sistemą. 
Kiti vėl Rugerijus Batonas, 
susidomėję natūraliaisiais 
mokslais, įnešė daug naujos 
šviesos į anų laikų gamtos ir 
geografijos mokslus.

Ir nuostabu, kad šis pranciš
koniškas mdkslas išsiplatino 
visur, kur tik Asyžiaus betur
čio sūnų koja įžengdavo. XIII 
amž. pusėje jis prisiartino ir 
prie Lietuvos sienų. Dar Min
daugo, Vytenio ir Gedimino 
laikais, jis savo serafiškos mei
lės spinduliais pradėjo minkš
tinti kryžiuočių kalavijo plienu 
paverstas mūsų sentėvių šir-

L KUR LIETUVOS PRAN
CIŠKONAI SĖMĖSI 

MOKSLO?
Pirmieji pranciškonai misi- 

jonieriai Lietuvoje buvo vokie
čiai arba lenkai. Besiruošdami 
misijų darbui, jie mokėsi savo 
provincijų seminarijose. Tik 
vėliau, įsikūrus Lietuvos pran
ciškonų vikarijai, ordino vado
vybė Vilniuje atidarė seminari- 
ją-

Kai XV a. pabaigoje. Lietu
voje įsikūrė ir pranciškonai ob- 
servantai, vadinami bernardi
nais, tai ir jie pradėjo rūpintis 
atidaryti savo filosofijos ir te
ologijos studijas. Ir iš tikrųjų, 
generaliniam komisarui T. Se
bastijonui iš Gaetos leidus ir 
1654 m. visuotiniam susirinki
mui patvirtinus, Vilniuje šv. 
Pranciškaus ir šv. Bernardino 
vienuolyne buvo atidaryta ir 
pranciškonų - observantų semi
narija.

? Aukštąsias studijas Lietuvos 
pranciškonai baigdavo užsienio 
universitetuose. Lietuvos kon- 
ventualai savo studentus dau
giausia siųsdavo į Provensos. 
Austrijos ir Burgundijos aukš
tąsias ordino mokyklas, o ob- 
servantai į Bolonijoje ir Ro
moje anuo metu veikusias 
aukštąsias savo filosofijos ir 
teologijos studijas. Tačiau vis 
dėlto daugiausia Lietuvos 
pranciškonų studijuodavo Kro
kuvos universitete ir Vilniaus 
akademijoje. Iš-T. Golikowskio 
kronikos sužinome, kad 1594 
m. Vilniaus akademijoje studi
javo net 16 pranciškonų.

1729 m. įkūrus šv. Kazimie
ro provinciją, aukštojo mokslo viai būdavo skiriami profeso- 
siekiančių pranciškonų skai- riais Lenkijos studijų vienuo- 
čius dar labiau turėjo padidėtu lynuose, o lenkai Lietuvos

Pranciškonai mokslo darbuose
nes atidarius daugelį aukštes- pranciškonų seminarijose. Čia 
niųjų mokyklų ir gimnazijų, bus. kalbama tik apie lietuvius 
reikėjo ir joms paruošti moky
tojų. Tik rusų valdžiai užda
rius visas ordino mokyklas ir 
vienuolynus, savaime išnyko ir 
studijuojantieji pranciškonai.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais, atsikūrus šv. Kazimie
ro provincijai, studentai klieri
kai vėl buvo siunčiami į Vo
kietijos, Austrijos ir Italijos 
pranciškonų seminarijas. Keti 
pranciškonai studijavo- Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, 
popiežiškame šv. Antano uni
versitete Romoje, Biblijos In
stitute ir Milano katalikų uni
versitete, kur jie įsigijo ir aka
demiškus laipsnius.

2. MĖGIAMIAUSIEJI PRAN
CIŠKONŲ MOKSLAI

Kadangi šv. Pranciškus tiek 
tevertino mokslą, ‘kiek jis pa
dėdavo pažinti Dievą ir save 
tobulinti, dėl tos priežasties ir 
Lietuvos pranciškonai labiau
siai buvo susidomėję teologija. 
Teologijoje jie rėmėsi savo or
dino magistrais, ypatingai Jo
nu Duns Skotu, dėl to jie buvo 
skotistai.

Šv. Pranciškaus laikais italų 
kalba dar nebuvo laikoma kul
tūringų žmonių kalba. Tada 
dar buvo vartojama lotynų kal
ba tiek raštuose, tiek ir pa
moksluose. Šv. Pranciškus pir
mas pralaužė italų kalbai ke
lią. Jis pirmas itališkai sakė 
pamokslus ir sukūrė nuostabią 
“Saulės giesmę”. Ši giesmė ir 
pirmųjų šv. Pranciškaus drau
gų parašytas jo gyvenimas: 
“Fiorėtti” yra pirmieji rašyti
nės italų kalbos paminklai.

Šis tas panašaus prieš vys
kupo Valančiaus laikus buvo ir 
Lietuvoje. Lietuvių kalbos ne
sigirdėjo nei bajoro dvare, nei 
va’sčiaus raštinėje, dažnai net 
ir bažnyčioje jos buvo vengia
ma. Ir štai šiuo metu atsiran
da šv. Pranciškaus vaikų, ku
rie netik lietuviškai kalbasi su 
žmonėmis, befdargi kuria lie
tuviškas dainas bei giesmes ir, 
ieškodami pastovių lietuvių 
kalbos dėsnių, rašo gramati
kas.

Serafiškas Tėvas buvo gam
tos mylėtojas. Subasio kalnų 
miške jis pareiškė esąs Didžio
jo Karaliaus šauklys. Pušyne 
prie Porciunkulės, pastatė pir
mąją savo ordino palapinę. Jis 
kalbėjosi su paukšteliais ir 
džiaugėsi žiogelių čirškimu. Al- 
vernos kalne tarp .suskilusių 
uolų ir šimtamečių eglių kal
basi su Kristumi ir gauna iš 
jo stebuklingas žaizdas. Ši 
nuostabi šv. Pranciškaus gam
tos meilė jiersimetė ir į jojo 
vaikus. Štai kodėl ir Lietuvos 
pranciškonų tarpe atrandame 
tokį susidomėjimą gamtos 
mokslais, ypač botanika.

cijos provincijolas ir generali
nis definitorius, buvo garsus 
pamokslininkas ir sumanus te
ologas. Jis yra parašęs mora
linės teologijos vadovėlį.

Kiti žymesnieji teologai bu
vo T. Andriejus Ailavenis, T. 
Juvenalis Karkėvičius, T. My
kolas Paškevičius, T. Dominin
kas Skutavičius, kilimo vilnie
tis, T. Gregorijus Kosteliąs ir 
kiti.

XVII ir XVIII a. Lietuvos 
pranciškonai mokslo srityje 
buvo ’ gana aukštai pakilę. Jie 
net mokytojaudavo ir svetimo
se mokyklose. Vyskupas ^Va
lančius savo “Žemaičių vysku- 
pistėje” rašo, kad T. Kazimie
ras Kaminskas, ilgai važinėjęs

teologus ir tuos, kurie ilgą lai
ką profesoriavo Lietuvoje ir 
Vilniuje, parašė ir išleido savo 
veikalus. Nesant galimybės 
prie atskirų asmenų ilgiau ap
sistoti, tik kelis .žymesniuosius 
tepaminėsiu.

T. Bernardinas Bidgostinas 
buvo garsus Vilniaus pranciš
konų seminarijos profesorius, 
kuris jaunų lietuvių pranciško
nų širdyse uždegė skotistiško
sios teologijos meilę ir su jais 
ruošdavo gilias diskusijas. Jis 
yra parašęs ir išleidęs vieną
teologijos veikalą lotyniškai. užsieniuose ir įsigijęs filošofi-

T. Jokūbas Vainius, kilęs iš 
garsios Lietuvos didikų šeimos, 
eidamas aštuonioliktuosius me
tus, įstojo į vienuolyną ir grei
tai pasižymėjo nepaprastais 
gabumais taip, kad dar nebai
gęs teologijos studijų buvo pa
skirtas filosofijos lektorium.

3. ŽYMESNIEJI PRANCIŠKO
NAI TEOLOGAI LIETUVOJE

Iki šv. Kazimiero' provinci
jos įkūrimo (1729), be 
sunku lietuvius teologus 
skirti nuo lenkų. Esant 
drai Lietuvos ir Lenkijos
vincijai. atsitikdavo, kad lietu-

jos ir teologijos daktaro laips
nius, mokytojavo • Kražių jė
zuitų kolegijoje.

Lietuvoje, kaip viešų dispu
tų rengėjai, anuo metu buvo 
plačiai išgarsėję jėzuitai, bet 
istorijos šaltiniuose randame, 
kad panašius disputus ruošda-

Aleksandras Alietis ir šv. Bonaventūra.

Vėliau, dėstęs teologiją ir bu
vo žinomas kaip garsus sko- 
tistas ir skotistiškųjų disputų 
globėjas.

T. Pranciškus Boržykovskis, 
buvęs Lietuvos ir Mažosios 
Lenkijos provincijolas ir lekto
rius, yra parašęs ir išleidęs du 
skotistiškosios teologijos vei
kalus.

T. Pranciškus Pšilenskis, 
Lietuvos šv. Kazimiero provin-

Jonas Djms Skotas ir Rugerijus Bakenas.

raštuose nebuvo mėgiama, o 
tačiau ir anuo metu buvo pran
ciškonų, kurie ne tik kalbėjo, 
bet ir rašė lietuviškai, o tokie 
tarp daugelio kitų buvo: T. 
Laurynas Tautkus, T. Ciprijo- 
nas Laukauskis, T. Fabijonas 
Barkauskas, T. Gabrielius Ber- 
žanskis, Juozas Tijūnaitis ir 
Ambroziejus Pabrėža.

Atsiranda net tokių, kaip Si
monas Grosas, kuris susipaži- 

’ nęs ir. išstudijavęs lietuvių kal
bos taisykles, parašė gramati
ką: “Kalbrieda Ležuve Žemay- 
tyszka suriedita par Kunigo 
Symina Grossa Definitoiu zo- 
kona s. Proncyszkaus Kunigu 
bernardinu”, 1835, p. 198. Gai- • 
la, kad ši gramatika, kaip ir 
minėtųjų pranciškonų raštai, 
nebuvo išspausdinta, todėl tik 
retam mokslininkui teko ją pa
matyti ir pasinaudoti.

vo ir pranciškonai. Tas 
Valančius rašo, kad 1737 m. 
T. Mykolas Paškevičius ir T. 
Merkelis Čižauskas Žemaičių 
vyskupo Juozapato Karpio in- 
greso dienoje, iškilmių padidi
nimui, Varnių katedroje viešai 
disputavo apie tikėjimo daly
kus su Kražių jėzuitais.
4. PRANCIŠKONŲ ĮNAŠAS 

LIETUVIŲ KALBAI
Anais laikais, lietuvių kalba

Bene 
rimtai 
gamta, 
rūšimis, buvo irgi šv. Pranciš
kaus sūnus — T. Ambroziejus 
Pabrėžia. Kilimo jis buvo že
maitis iš Skuodo, gimęs 1771 
m., mokėsi Kretingos pranciš
konų gimnazijoje. Vilniaus 
Akademijoje ir Varnių kunigų 
seminarijoje. Įšventintas kuni
gu, kurį laiką vikaravo Plun
gėje, o vėliau įstojo į pranciš
konus. Tapęs pranciškonu, jis 
mokytojavo Kretingos mokyk
loje ir labai išgarsėjo, kaip pa
mokslininkas ir sumanus dva
sios' vadas. Jis buvo gražaus

AMERIKOS PADAM,IV KELIAI YRA PERKRAUTI

gyvenimo žmogus, kurį žmonės 
laikė šventuoju ir dabar prie 
jo kapo išprašo gausių malo
nių. ■ . •

Pabrėža, dar būdamas Kre
tingos mokykloje, pradėjo do
mėtis botanika. Be paprasto 
susidomėjimo augmenija prie 
gilesnio augalų ir žolių tyrinė
jimo Pabrėžą privedė dar ir 
praktiškas reikalas. Jis buvo 
kunigas ir, lankydamas ligo
nius, matydavo, kaip dažnai 
žmonės dėl gydytojų trūkumo, 
be reikalo kentėjo ir nelaiko 
mirė. Jam pagailo žmonių, ir 
jis pradėjo tyrinėti įvairių.au
galų gydomąsias galias, kad 
padėtų ligoniams. Vėliau jis su
sidomėjo visais augalais ir, žy
mių botanikų paskatintas, ėmė 
rašyti savo tyrinėjimų išdavas. 
Vyskupas Valančius sako, kad 
Ambroziejus Pabrėža yra pa
rašęs 9 botaniką liečiančias 
knygas, o prof. Vaclovas Bir
žiška tvirtina ,kad jis parašė 
net 40 Įvairaus turinio knygų. 
Gaila, kad daugumas jų, nesu
laukę leidėjų žuvo, o kitos tik 
dalimis tebuvo išleistos.
- Pabrėža turėjo savo sekėją 
ir naujai atgimstančioje šv. 
Kazimiero provincijoje. Jis bu
vo T. Jeronimas Pečkaitis, taip 
pat švento gyvenimo vienuolis, 
kuris parašė ir išleido savo 
“Bitininką”.

Ligi šiol čia buvo paminėti 
tik keli Lietuvos pranciškonų 
mokslininkai ir tik prabėgomis 
trumpai šis tas išsitarta apie 
jų veikalus. Tačiau, toli gražu, 
nevisi paminėti, nei visų moks
lo darbai išvardyti. Jų gyveni
mui ir veiklai nušviesti neuž
tenka šio trumpo straipsnelio, 
bet reikia ilgos ir rimtos stu
dijos.

Susidūrus Arizonos padan
gėje dviem keleiviniam lėktu
vam su 128 žmonėm, Ameri
kos spauda aliarmuoja, kad 
jau esą perkrauti Amerikos 
padangių keliai. Labiausiai 
perkrautas yra New Yorkas. 
Per dieną jame nusileidžia 
(trijuose aerodromuose 1,216 
lėktuvų, po vieną per 1.2 mi
nutę, toliau eina Chicaga —

Kiek katalikų yra Afrikoje
Afrikoje dabar vyrauja tre- 

jopi tikėjimai — muzulmonų, 
pagonių, .krikščionių, — kaip 
praneša Romoje propaganda 
fidei konkregacija.

Iš 213 milijonų afrikiečių 
85 mil. yra muzulmonai, 80 
pagonių ir 44 mil. krikščionių. 
Krikščionių pusė yra katali
kai. ketvirtadalis protestantai 
ir kitas ketvirtadalis priklau
so ortodoksų ir koptų bažny
čiom.

Katalikų skaičius auga. Vie
na iš to augimo priežasčių yra 
ta. kacf kunigai ir vyskupai 
ruošiami iš vietinių gyvento
jų. Dar prieš 50 metų buvo 
tik 94 kunigai afrikiečiai ir 
nė vieno vyskupo. Dabar yra 
1.963 kunigai ir 16 vyskupų

Pastebima, kad dėl pagonių 
gali įvykti varžytinės tarp ti
kėjimų ir dar naujo 
mo" — marksizmo.

O kad ore vienas su kitu taip 
nesusitiktų, planuojama su
stiprinti kontrolę iš žemės ra
daro būdu, 
pastebėjusi 
dant du 
juos įspėti.
pat daugiau aerodromų sta
tyti.

Giovanni Guareschi — DON 
KAM1LIAUS MAŽASIS PA
SAULIS, II-ji dalis. Sulietuvi
no A. Sabaliauskas. Išleido 
“Tėvų Kelias” Venecueloje. 221 
psl., kaina nepažymėta. Galima 
gauti pas .saleziečius: Sale- 
sians. Crown Point, Indiana.

882 per dieną; po vieną per 1.6 
minutės. Los Angeles — 620 
per' dieną, po vieną per 2.3 
min.. San Francisco — 578. 
po vieną iier 2.5 min . Wa- 
shingtonas — 514, po vieną 
per 2.Š min. ir t.t. O pasitai
ko ir taip. kad. sakysim, Wa- 
šhinglone per vieną valandą 
turėjo nusileisti 68 lėktuvai. 
Pasitaiko dienų, kad kelyje 
tarp New Yorko ir Washing- 
teno esti 900 lėktuvų. Taigi 
jiem "persiauras" dangus.

Kad

Lietuvių Dienos, birželio n r. 
Numeryje prisiminta bolševi
kų žudynės Lietuvoje. Labai 
įdomus Sibiro lietuvių gyveni
mas vaizduose. Plačiai prisi
minta teatro sukaktis. Nume
ris gausiai iliustruotas lietuviš
kojo gyvenimo vaizdais.

• Lietuva XV ir XVI am
žiuje — pakartotas senas že
mėlapis spalvose. Kaina nepa
žymėta. Platina Vincent M. 
Stulpinas. 839 VV. 33rd St.. Chi- 
cago.

šeštadieni ir sekmadienį, 
rugsėjo 15 ir 16 d.d.. Šv. Pet
ro lietuvių parapijoj. So. Bos
ton. Mass., įvyks šv. Juozapo 
Lietuvių Romos Katalikų Dar
bininkų Sąjungos (LDS) Sei
mas.

Kviečiame LDS apskričius 
ir kuopas iš anksto išrinkti 
atstovus. LDS apskričiai gali 
išrinkti po du atstovus. Kiek
viena kuopa gali išrinkti vie
ną atstovą. Didesnės kuopos 
|X) vieną atstovą nuo kiekvie
nų 10 narių. Atstovai privalo 
turėti Įgaliojimus su kuopos 
ar apskrities valdybos: dva
sios vado, pirmininko ir raš
tininko parašais. Tik pilnatei
siai organizacijos nariai gali 
būti renkami ir dalyvauti sei
me. Pilnateisiais organizaci
jos nariais yra garbes nariai, 
moką mokesnius nariai arba 
bile vienas iš mokančio mo
kesnius nario šeimos narys.

Kuopų raštininkams buvo 
pasiųstos nariams išdalinti 
konstitucijos, kuriose yra nu
rodyta narių, kuopų ir apskri
čių teisės bei pareigos. Prašo
me perskaityti ir išpildyti, 
kaip nurodyta, prieš seihtą. 
kad jame galėtumėte teisėtai 
dalyvauti.

LDS Centro Valdyba 
Dvasios Vadas kun. Fr. A.

Virniauskas,



TOMO 2IORAICIO, O. P.

Knyga ftunama "Darbininke’’ tr pas platintojus. Kaina $2.75.

■> Ponas Toks prislimpino prie 
gatvės sankryžoj stovinčio eis
mo ir važmo pareigūno ir jam 
tarė: ' . •

Tomo Žiūraičio knyro skaliai kaip kokj romaną. Mums kren
ta j akis autoriaus raftymo meistriškumas bei kūrybinis sintetitku- 
mas: dainiaus, iAminčiau« ir kartygto” i PrnfDr. A. Ramūnam. 

"Autorini- prastknsa pro Aimtrjnechj dulkes ir senąsias tiesas 
Mtigyvenimina" tSal. NarkeiiūnaitA>.

"T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas Žodis moder
niam Žmogui" (Kun. Dr. A. Baltinis).

"Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis).
"Naudinga knyga!" (Kan. M. Vaitkus).
"Daugiau pana Mos vert#* knygų” 'D. Panikas V

Knygai J vadą parašė Prof Dr. A. Maceina,
Viršeli* dail. V. K. Jonyno.

r* Šiaudai ' turėt Amerike 
automobilį, bet pastatyt nėr 
kur, —- dar vaiku būdamas 
girdėdavo ponas Toks iš pet- 
našiotų amerikonų. ‘Vardan 
teisybės”, — tariant pulkinin
ko žodžiais, — dabar ir ponas 
Toks tuo tiki ir kitai tikina.

ŽODIS IR GYVENIMAS
Rellginei-tautinei rimčiai

KALIFORNIJOJE,Ben miestelyje, tėvai džiaugiasi, kad po 
baisios nakties sulaukė pagrobtos 6 metų dukters, kuri buvo 
rasta kitam miestelyje sveika.

RETA NAUJIENA,
Kart Jvnirlu pnZiūnj miylojni pasirodžiusią knygą vi.spn.siAkai skai
tytojui rekomenduotų, tai

Opportunity to secure your future! 
Men-Women for Added Income. Reliabie men or 

women for the area to handle world famous 

GILLETTE BLUE BLADES 
AND 

RED BLADES (THIN)
Never before sold through a single modern merchandis- 
ing dispenser. The modern method of selling merchand- 
ise today. An unusual opportunity to secure your future. 
Will not interfere with your present employment To 
qualify you miist have $1.399 cash available forinventory 
and the necessary time and investment

• INCOME STARTS IMMEDIATELY.
• BUSINESS SĖT UP FOR YOU.
• NO SELLING OR SOLICITING.

The company will extend financial assistance for full 
time if desired. This opportunity is offered to a depend- 
able person who is interested in his or her future.

Ali cash busines — Depression proof — No credit risk.
For personai interview in your city write:

VENDOPAK CORPORATION 
7933 Cliyton Blvd., St. Louts, Mo. 

(indučiu phono numbor)

Future only once in a lifethne for » Čereer W»mjn intereauu
| in diversified And faacinating detalia.

| S E C R E T A R Y
| REiJVIREMENTS Shorthnnd wnr<l.« per minate; tyrinę Srt Word« per
| nunirti-. Furtv h->ur weefc,

BENEFITS:
1 • 24-working days paltį vacation
I • 8 paid hoiitlays per ycar
( • Gcnerous siek leave, ictircmcnt plan. hospital a free Insurance
j proeram.
J For per-cn^l Contact phcne Mr. C. E. Orew COivmbus 1-1J7S

ieic.ii ornee .»f
I SANDU CORPORATION
} \ Snii.’idlnty ”f the W. strrn Eb-ctric Company. *WMtrd In researeh and

<1» v - l-iĮiment of nneloar treapons.
ALBUOUEROUE, NEW MKXICO

CHICAGO, ILL.

DISPLAY

OMAHA

HELP W. FEMALE

dova-

Chicagos.

piknikas

H EI.P IVANTED FEMALE

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES

20 daly- 
dalyvavo

Liepos 3 d. mūsų parapijos 
pobūvis buvo labai sėkmingas.

Ponas Toks nykščiu pakute
no savo paširdį ir pagyrė didį 
savo talentą, tardamas žo
džiais: ,

— Puiku! Įvarei kylį. Taip 
ir reikėjo!

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SAULE ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

^Ranklin 2-7300

dek. Juozas 
darė pranešimą iš

, NEBR

Detroit, Mich.
Dievo Apvaizdos parapijos 

piknikas yra ruošiamas liepos 
22; sekmadienį, Birutės darže 
prie John Rd., 11 mylių kelio. 
Tai paskutinis šioje vietoje pa
silinksminimas, nes mirus kun. 
J. čižauskui, daržas parduoda
mas. Čia parapija per 30 metų 
rengė gegužines, bet šiuo pik
niku atsisveikinama.

Naujasis parapijos klebonas 
kun. Mykolas Kundrotas, pa
rapijos komitetas ir visos 
draugijos kviečia parapijiečius 
ir visus apylinkės lietuvius at
silankyti į šį parapijos pikniką. 
Atvažiavę pasimatysite su 
draugais, susipažinsite su nau
ju klebonu. Girdėsite taipgi 
gražios muzikos, paliktos 
plokštelėse a.a. kun. J. Cižaus- 
ko. A. D.

- — Aure, ar matai ten sto- 
' vintį tą tipą? Išrašyk jam bau

dos tikėtą. Bus miestui pelno, 
o mums gardaus juoko, — ir 
pirštu parodė į kažką vėpsantį 
krakmolinį tipelį.

v .— Už ką jį turiu bausti? — 
stebėjosi paretinąs.

— še tau! — nusivylė ponas 
Toks. — Ar nematai, kad ten 
lenta su užrašu “draudžiama 

' sustoti”.
— Bet juk jis neturi auto

mobilio, — spyrėsi pareigūnas.
■**' — Neturi, neturi, o ar tams

ta jį pažįsti? — paklausė po
nas Toks.

— Nepažįstu.
— Taigis, — ėmė nekan

trauti ponas Toks. — Tamsta 
jo nepažįsti, o drįsti jį šmeiž
ti, juodinti, nuvertinti, tiesiog 
ubagintL Iš kur gali žinoti: jis 
turi, ar neturi automobilio ? 
Ant kaktos parašyta? Eikim 
prie konkrečių faktų! Pavyz
džiui, kalbant apie mane, aš 

ar neturiu? Atsakyk!
— Neturi, — stenėdamas 

pareigūnas išmikeno.
— Ot, ir turiu, — pašokda

mas riktelėjo ponas Toks?
— Bet dabar neturi, — tai

sėsi pareigūnas.
— Ot, ir dabar turiu, — 

triumfavo ponas Toks. — Jei 
nori, tamstai faktais įrodysiu. 
Nubėgsiu namo, užsikursiu ir 
už kelių minučių bir bir bir 
tamstai po pat nosim.

— Hum, kaip čia pasakius, 
— sukosi pareigūnas. — Drau
dimas liečia tik automobilius, 
ir aš baudą išrašau tik tiems, 
kurie sustoja, kur negali sto
vėti, ir kv't.

— Kvit, bet ne datsol, — 
užriko ponas Toks. -— Puiku, 
kad tamsta laikaisi įstatymų, 
bet mudu, regis, susimatom, o 
nesusišnekam, it senoj liaudies 
pasakoj Vlikas su šefu. Bausti 
stovinčius automobilius yra 
vienas dalykas, o mažinti žmo
gaus šlovę ir jį ubaginti — ki
tas. Kai dėl pirmosios dalies aš. 
nieko tamstai negaliu prikiš
ti, tai dėl antrosios būsiu at
viras — esi pats didžiausias 
mano partinis neprietelis! Dar 
pastiprinsiu — tu, tavo pati, 
tavo vaikai ir dukterys. Vienu 
žodžiu — tavo visa g'»minė ir 
tie, kurie pas tave šventėm at
eina!

SKAITYK VARPELĮ, (dsmu^ 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rąžyk

Kennebunk Port, Maine 

Francisean Fathers

Atvyko duktė
Dr. Kazys Alminas sėkmin

gai eina savo pareigas Loop 
City, Nebr. Jo du sūnūs, moki
nasi Nebraskos universitete, o 
dabar atvyko ir jo duktė iš 
Šveicarijos pas jį.

Nors daktaras gyvena už 150 
mylių nuo Omahos, yra mūsų 
parapijos narys ir padeda ma
žinti parapijos skolą.

Atostogų laikas
Neseniai baigė pas mus ato

stogas kun. Natanaelius Krikš
čiūnas. Jis klebonauja juodukų 
parapijoje, Binningham, Ala- 
bama. Ten jis pastatė ne tik 
aukštesnę mokyklą, bet taip 
pat įrengė ir ligoninę.

Dabar atostogauja kun. Pet-

nių, darbininkai nuoširdžiai 
dirbo. Feliksas Pabilionis par
davinėjo bilietus. Juozas Na
vakas juos atimdinėjo. Stasys 
Petrulis ir Albinas Fere par
davinėjo gėrimus. Ponia Na
vickienė pardavinėjo valgomus 
dalykus. Prie žaidimų triūsė 
Aleksandras Cvilikas, Vingely
tė, Varnaitytė, Burzdytė ir 
kitos. Juozas Navickas žiūrėjo 
tvarkos. Muzika grojo senovės 
ir modernius šokius, publika 
šoko po atviru dangum, visi 
buvo patenkinti — seni ir jau
ni.

Mūsų didelę dovaną ‘‘Sun 
Beam Roaster” laimėjo Vilius • ras Žarkauskas iš Randolph, 
Neimantas. Pratkeliai 
nom grynais pinigais aukojo 
$150 ir Katilių šeima — $20.

Ateitininkų iškyla
Liepos 8, tuojau po šv. Mi

šių, ateitininkai buvo išvykę į 
Riverview parką. Visi sau su
sėdę prie bendro štato skaniai 
pavalgė. Kun. 
Tautkus 
Kultūros kongreso ir Dainų 
šventės. Paskui visi nuėjo ap
žiūrėti žvėiyno ir kitų įdomy
bių.

Kadangi oras buvo labai ma
lonus, tai parke buvo labai 
daug žmonių. Su mašinomis 
buvo sunku prasilenkti.

Nebr. Jis ne tik yra parapijos 
asistentas, bet dar ir mokina 
lotynų kalbos aukštesnio je mo
kykloje.

Mačiau Miliauskienę su duk
terimi iš Los Angeles, Cal. Su
tikau Marceliną Cepulionį iš 999, italai — 15,510. Toliau ei- 

Vietinis na lietuviai.

ELIZABETH, N. J
Švento Petro ir Povilo šven

tėje du pamokslus vakarais 
sakė tėvas T. Žiūraitis, domi
ninkonas. Abu vakarus buvo 
nemažai svečių kunigų ir besi- 
meldžiusių žmonių.

Atostogas pas tėvus pralei
džia klierikas Petras Žemeikis, 
kuris šį pavasarį įšventintas 
subdiakonu. Ateinančiais me
tais tikimės - susilaukti naujo 
kunigo.

Kun. V. Karalevičiui išvykus 
atostogų, jį pavaduoja kun. A 
Mažukna, M.I.C. Jis ves šv. 
Onos devyniadienį. Kaip visa
da, taip ir šiais metais, tikimės 
daug lankytojų.

Liepos 7 buvo Varinanco 
parke paminėta liepos 4 šventė 
maldom ir kitomis iškilmėmis. 
Iškilmių proga atidarymo mal-

SUVAŽIUOJAME Į LIETUVIŲ DIEN| PROTESTUOTI
Lietuvių diena Lakewood, 

Pa., anglių kasyklose, šiemet 
bus nepaprastose aplinkybėse. 
Nors tai yra metinė lietuvių 
sueiga, vis tą pačią rugpiūčio 
15, bet kiekvienais metais bū
na vis šio to naujo. Tiesa, kad 
čia lietuviai susirenka pasi
linksminti, pasimatyti, susi
tikti šeimos narius, kaimynus. 
Bet tai yra ir lietuviškumo 
diena. Tokių dienų metu visur 
ir visuomet lietuviškas žodis, 
daina, šokis užima savo vietą.. 
Jei to nebūtų, tai ir lietuviškos 
dienos nublanktų

Šiemet Lietuvių dieną, turės 
persunkti vysk. V.3rizgio pa
skutiniai laiško’ žodžiai:
“Laisvojo pasaulio žmonės su-

nebus panaikinta vergija. Bū
kime nelaimingiems žmonėms 
tikri broliai ir seserys. Patys 
rašykime ir kitus raginkime 
rašyti protesto laiškus. Pasi- 
ryžkime ir įgyvendinkime, kad 
nuo dabar laisvame pasaulyje 
neįvyktų susivažiavimo, dides
nio ar mažesnio susirinkimo be 
rezoliucijos, išreiškiančios pa- 
sibiaurėjimą ir protestą prieš 
vergiją ir terorą komunistų 
valdomuose kraštuose”.

Laisvas pasaulis leidžia ba
lionus su laisvės ir teisybės šū
kiais. Lietuviai paleis tūkstan
čius laiškų, protestų, pasibiau- 
rėjimo nutarimų prieš komu
nistus. Tegul ši Lietuvių die
na pirmoji pradėsią žygį. Te
gul pradės ir tęs be persto jimo. 
Kiekvieną susirinkimą ir suva
žiavimą vis daugiau ir daugiau

• Lietuvių Amerikos katali
kiškose parapinėse mokyklose 
mokosi 7,991. Šitas žinias pa
skelbė Vokiečių Mokytojų 
Draugijos biuletenis. Jų teigi
mu Amerikoje yra 156,000 mo
kinių katalikiškose pradinėse 
mokyklose, 48$ tautinės mo
kyklos, įkurtos 285 miestuose. 
Prancūzai turi 88,379 mokinius 
kat. mokyklose, lenkai — 39,- 

dai atkalbėti buvo pakviestas 
kun. M. Kemežis, kuris atkal
bėjo šv. Pranciškaus maldą. 
Dalyvavo 60,000 žmonių minia.

Chicagoje, Dainų šventėje, iš 
mūsų kolonijos buvo 
vių. Iš jų 12 choristų 
programoje.

Birželio 30 įvykęs 
sutraukė didelį būrį parapijie
čių. Buvo svečių ir iš Phila- 
delphijos, Long Island, New- 
arko ir kitų lietuviškų koloni
jų. Taip pat atvyko ir miesto 
majoras La Courte ir pasveiki
no besisvečiuojančius. Pikniko 
pelnas paskirtas bažnyčios 
remonto darbams. Dabar kaip 
tik keičiami 'stogo vandens la
takai, kurie pareikalaus ne
maža lėšų.

Parapijos mokyklą šiemet 

protestų gims. Tegul jie plauk
te plauks ir bent takiu bjjdu 
neš mūsų skundą, pasiryžimą 
ir meilę visur, kur tik to rei
kia.

Visuose suvagiamuose turė
tų būti ir mūsų kovos už lie
tuviškumą stalas biuras. Jei 
mes surandame laiko ir žmo
nių, kurie dirba ir aukojasi ki
tiems dalykams, nepamirškime 
ir lietuvio kančios ir Lietuvos 
kovos reikalų. Prie to stalo tu
rėtų plevėsuoti laisvės vėlia
vos, čia turėtų sklisti šūkiai už 
teisingumą, čia turėtų gauti 
kiekvienas informacijų, čia 
reiktų tiesiog pagauti kiekvie- 

ir gal net kišenę taip svarbiai 
kovai už žmogaus išlaisvinimą. 
Reikia organizuotis, veikti ir 
veikti nepaliaujamai, drąsiai, 
ilgai, iki laimėjimo.

Lietuvių dienoj kalbės dr. J. 
Kajeckas, Lietuvių Atstovybės 
Washingtone patarėjas, ir jau
nas lietuvis amerikietis, buvęs 
sportininkas, Ed. Vaitkus. Jie 
irgi ragins, kad lietuviai pra
dėtų ir tęstų nepermaldaujamą 
kovą už pavergto žmogaus iš
laisvinimą.

Be to, mums reiktų dar re
gistruoti, skelbti, kiek ir kur, 
kas ir kam parašė. Kad visų 
būtų matoma, jog kova stiprė
ja, o nesibaigia vienų ar kitų 
progų retkartiniais pareiški
mais.

Kad Lietuvių diena būtų pi- 
nigiškai sėkminga, kad lietu-

CHICAGOS zoologijos sodas lėktuvu iš Kalifornijos parsigabe
no jauną kuprį, kuris kelionėje oru labiau ištroško, negu 
dykumoje.

baigė per 30 mokinių. Mišių 
metu pamokslą pasakė kun. 
Barkus, OSB, šv. Benedikto 
vidurinės mokyklos anglų kal
bos profesorius Newarke. Kleb. 
kun. M. Kemežis įteikė diplo
mus ir kitus atžymėjimus. Ga
biausiai mokinei Moravskiu- 
tei kleb. Kemežis parūpino sti
pendiją šv. Pranciškaus Aka
demijoje Pittsburghe. Al. 
Kvietkauskaitė ir G. Bartytė 
už gerą lietuvių kalbos žino
jimą gavo pinigines dovanas, 
paskirtas vietinės vyčių kuo
pos. Už anglų kalbos gerą ži
nojimą keli mokiniai irgi gavo 
dovanas, paskirtas A. T. A. 
Sporto atžymėjimąs iš CYO 
buvo įteiktas Delasy. Klebonas 
palinkėjo saugoti gautus dip
lomus ir ryžtingai siekti aukš
tesnio mokslo.

Vienas, baigusiųjų užsirašė į 
pranciškonų organizuojamą 
vidutinę mokyklą. Bu\ę mūsų 
mokyklos mokiniai ir jau bai
gę vidurines. įstojo į aukštą
sias mokyklas: Al. pzikas, ga
vęs Lyon klubo stipendiją, 
studijuos inžineriją. J. Stri
maitis gavo laivyno stipendi
ją ir studijuos inžineriją. Bar- 
tys įstojo kariuomenėn ir išvy
ko į paskyrimo vietą.

Liepos I mūsų bažnyčioje 
turėjo bendrą komuniją ‘‘An- 
chor Club”, suorganizuotas iš 
Singer Co. darbininkų. Daly
vavo keli šimtai narių. Pus
ryčiuose atsilankė arkivysku
po pavaduotojas, asistuojant 
kleb. kun. M. Kemežiui.

vaitės seselės gautų daugiau 
paramos, komitetas platina lai
mėjimo knygutes su 500.00 do
vanų Bonais. Mes žinome, kad 
dabar lietuvaitės seseles netik 
uoliai dirba lietuviškumui, bet 
ir plečia savo darbų ratą, sta- 
tydamos naujus pastatus. Jom 
tų žalių pinigėlių tikrai reikia, 
ir reikia daug. Rengėjai tiki, 
kad šiemetinė Lietuvių diena 
sukels geras sumas. L. K.

TAMAQUA, PA.
Vasaros mokykla pas mus 

jau veikia. Vaikučiai mokomi 
religijos ir lietuvių kalbos. Jau
nesnieji mato, kad čia neužil
go susirinks į savo parapinę 
mokyklą, kuri pradės veikti šį 
rudenį. Pirmieji mokiniai bus 
ką tik baigę vaikų darželį, I ir 
H skyriaus mokiniai. Mokyk
los kambariai naujai ir tinka
mai įrengiami.

Pavyko piknikas
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

piknikas liepos 1 labai gerai 
pavyko. Gražus oras sutraukė 
gražų būrį svečių. Tik vakari
nis perkūnas kiek išgąsdino, 
bet nepakenkė, ir sueiga davė 
tinkamos ir reikalingos naudos. 
Pažymėtinas vieningumas ir 
rūpestingumas visų darbininkų 
ir parapijiečių.

Atvyks misijonierius
Misijų rinkliavos tikslais čia 

atvyksta misijonierius liepos 22 
dieną. Jis pasakys pamokslus 
ir praves rinkliavą Tamaųua ir 
McAdoo bažnyčiose. TJM.

HELP W. MALĖ

SEWING MACHINE 
OPERATORS 
Experienced

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

» 5 day week
8 to 4:30 P. M.

Near North Side
Scholi MFG. Company 

,213 W. Schiller

TYPIST
Experience, Not over 40 years 

$73 per week.
5 day, 40 hr. week 

Free hospital Insurance. 
Excellent working conditions 
The Piillman Co. 
Mechandise Mart

ROOM 535 19A

Clerical Positiom as 
STĖNOS AND TYPISTS

Permanent openings with 
Fast Growing Company. 

Pleasant Associates.
Company Benef its — Good 
Starting Salaries — 40 hr. 
wetk — Time and one half 

for overtime.
apply 

PERSONNEL 
Combined Insurance Co.

of America 
5316 Sherklan Road 

Tel. RAven$wood 8-1000
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VACATIONS>«wne:ž-80M

3671

Abramavičius, Škėma ir Taut- 
vaiša. Pustaškjuždirbo Vista-

New Listing Across From GoK Course 
IMMEDIATE POSSESStON. Medford 
Vlcinity. 4 year* old. U' thaped. log 
construction. 4 bed rooms, cathedral 
living room, 28x18* fully insulated. Oii. 
bot water (baseboa rd) heating. $19,000 
Owner transferred. Gali for appoint- 
ment. Also lota, building *it«s & aere- 
age in lakęs area. Near St Josephs 
Parish. CARO LARSEN, Realtor, 
Taunton Lakęs. OLive 4-2518.

“A Home Away From. Home” 
OPEN ALL YEAR , 
BOSE - WELL

Box 85, FreehoM. N. Y. Enjoy your vaca- 
tien in beautiftd Catskilf Mts. Spotout of 
ordinary. Excellent food, bot and cold 
running water in ail rooms. Lawn sportą. 
Near all churches. Free bookieL Cairo 
9-9335. ANNIE A KURT EIFLER, Props.

AM __ _ ___ _ __  ___  .
water. Some with private bath*. Bathing 
from hoteL Noar Catholic church and

TBYON BiN
NEAR QOOPERSTOWN

Delightful vacation resort in atmoepbere 
of chann. Famous for delicious foods. 
graciously served- Friendly cocktail 
lounge. Beantifid mountaindUB smround- 
ings." Swimming. movies and cburcbes 
nearby. Reasonable rates. Regnest bro- 
chure. E. MeKone. Cherry Vallėy. N. Y.

BOTE3L .BON AIRE
WIM>W<X>D, N. J.

Ė. MARLE AVĖ. Ctoae to Beach 
room* wtth hot and ecM running

MAGNEB’S MANOR
< •

30 E. Mapie Avė- near Beach, 
WILDWOOD, N. J.

Located near Catholic Church and 
Amusements. Mrs. MAGNER, Prop. 

Phone 2-5039

AMD COFFEE 8HOP
137 ST. JAMES7 PtACE—NEAR BEACH 

Running

ROBERT J. STASZNY, Mgr.
ATLANTIC CITY _________

stipriau atakuotų išvestą į lau
kus baltų karalių. :

Juodi— Vaitonis : Kh8, Vc2, 
BaS, f8, Ra5, c8, 2d7, Pa7, b7, 
d5, e6, h7 (12).

VąitoįMn debnantakas. 1936 Balti — Rometti, Prancūzi- neekis. Vaitonio-Rometti par- 
m. šachmatų olimpiadoj Mūen- ja: Kh3, Vg4, Bal, hl, Rfl, tija paimta iš knygos? “Olym- 
chene, Povilas Vaitonis susiti? žbl, f3, Pa2, b3, d4, ė5, g3, pisete^ Hitanėge”.
ko su prancūzu Rometti. Vai- h2 (13). \

BKAL of good
home eo scenery.
▲uthentie FARM atmoa^ere. Rates: 
$35.00 per veek. 
VIOLET TOMPKINS, Prattnrille, N. Y.

Sir O$wald Mosley, britų 
fašistų partijos vadas, kal
ba Londone, Trafalgaro 
aikštėje. Už jo matosi liū
tas, pastatyas prie Nelsono 
paminklo. Mosley vis dar 
nenusipurto minties, kas 
tikrai fašizmas (diktatūra) 
tegali Angliją stiprią išlai
kyti

HARTSDALE, N. Y.
Jonas G. Berzietis po ilgos li

gos mirė birždio 28. Gedulin
gos pamaldos atlaikytos Ap
reiškimo bažnyčioje dalyvau
jant trim kunigam Palaidotas 
Šv. Jono kapinėse.

Berzietis iš profesijos siuvė
jas, bet jis dalyvavo ir lietu
viškame veikime, ypač daug 
pasidarbavo Lietuvos našlaičių 
šelpime po pirmojo Ddžiojo ka
ro.

Šeima dėkoja giminėms ir 
draugams už pareikštą simpa
tiją, užprašytas mišias ir gė
les. Nuoširdi padėka kunigams 
už atlaikytas pamaldas ir gra- 
boriui A. Baltrūnui už gražiai 
pravestas laidotuves.

J. Berzietis paliko giliame 
nuliūdime žmoną Selomę, tris 
dukteris, Olgą Witkus, Bene
diktą Aleksą ir Vitaliją Ber- 
zietytę, ir du anūku M. Miko- 
lainį ir P. Aleksą.

Olga B. Witkus

REAL ESTATE

a • b

Čia pavaizduota padėtis po 
baltų ėjimo 21.Kh3. Vaitonis 
drąsiai puola. 21-Žf6! 22.Vg5 
(jei 22.e:f6?, sektų e5!) — 
Že4 23.Vh5 B:f3! 24.Ža3 (jei 
24.V:f3 Zg5-r ir laimėtų val
dovę) — Vf2! Balti pasidavė, 
nes graso matas, mušant g3 
(jei Vh4 mėgintų ginti g3, sek
tų RelI).

BERKSHIRE
LODGE

Wingdale. N.*Y. Tel.

Excellent Food, variety of 
Tastefully Prepared Dishes 

Horseshoe. Bar—Cocktail Lounge. Modern 
De Luxe Bedrooms. Sports on Premises, 
10-Mile River for Fishing. S-winjming Pool 
Tennis Court. Handball Court on Premises 
Picnic Grounds—Near Catholic Church.

Golf Nearby
ENTERTAINMENT

$40 up Weekly — fiooklet 
SADIE M. FEDERICO, Prop.

MODERN ROOMS
212 E. Oak Avė., Wildwood, N. J.

DAY, WEEK OR MONTH
Near beach, bus, railway stations 

and Catholic church. Parking.
MRS. MARTIN Phone 2-5722

X9CXJ«3S3SX3SX9069S3SX9(X3SXXXX300S36XSKKX3S30SXM3S9^^ 
i ■ RESORTS

MONTAUK HOTEL
Cor. First Avė. & Bond St., 

ASBURY PARK, N. J.
Under New Management

Rates. single room. daily. $2.50. Weekly, 
$15. Double. daily. $5. Weekly. $30. TV in 
lobby. Large open porch. Near Catholič 
Church. SAL & ANN MALANGA, Prop.

Prospect 4-9698

SEABREEZE
Motei on the Ocean 

Edgewater Avė., Montauk, L.l. 
20 attractive rooms, privatf 
showers, heat, twin beds, 2 
blocks to church -and Stores.

For Reservations Phone:

Riversea Inn
Golf, Tennis, Surf Bathing 

(on the Premises) 
Pre-Season Rates 
American Plan

Write for free Literature
Box B-55. Old Saybrok, Conn.

Jei nori ką .paskelbti 
skambink telefonu:

GLenmore 5-7068
DARBININKE,

A Home «way from Hoom
COUNTRY FARM HOME 4n 
Catskills. Accommodates 12^5 
guests. AR churches and sports 
nearby. House cooked meals. 
Rates $25.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vincent Lawrence, R. D. 
No. 2,.Jefferson, N. Y. TeL: 
Stamford 6940.

Lord Baltimore
121 S, So. Caroline Avė*., 

Atlantic City, N. J.
Rooms with running water, 

$2 and up per person.
Air cooled roooms, shower, 

bathing and parking. 
Near Catholic Church •

Now under new ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

LORETTA HOUSE
228 E. GLENWOOD AVĖ,

WILDWOOD, N. J. ? 
Hot and cold running water 

in all rooms. Hot shower. 
Across from Catholic Church 

MRS. C. WALSH, Prop.
Phone 2-5109

SPORTAS
Trečiose pirmenybių rung

tynėse Lietuvių Atletų Klubo 
krepšininkai ir vėl gavo pra
laimėti. Prieš stiprų Dan Pal- 
mers Nationals, pirmenybėse 
einantį be pralaimėjimo, teko 

' pasiduoti 51:76 (26:37). Pir
mą kėlinį dar pusėtinai laikę
si, mūsiškiai antro kėlinio pra
džioje gerokai užkaitino prie
šininką ir buvo jau pasekmę 
beišlyginą. Deja, priešininkas, 
turėdamas keletą iškilių ir ne
mažų kolegijų žaidikų, nenu
sileidžia, ir rungtynes laimi 

. prieš pabaigoje visai rezignuo
jančius Atletus: Geriausias iš 
mūsiškių

KNOLLCREST 
CANDLEWOOD LAKE 

Summer Rentals 
Fine Homes and Building 

Plofs for Sale. Ten minutes 
ride to New Church 
Walter C. Harding 

Knollcrest,' R. 3 
Danbury, Conn. 

Tel. Pioneer 6-2232

IN SEASIDE PARK, NEW JERSEY

THE OCEAN TIDE HOTEL
IS UNDER NEW OWNERSHIP
CfeNTRAL AVĖ. A 2ND AVĖ.

Within a.Half Block of the Ocean and Bay 
ENTIRELY NEW FURNISHINGS 
AMERICAN A EUROPEAN PLAN

• EXCELLENT FOOD • ATTRACTIVE RATES
B. C. VAN BENSCHOTEN

Prop. A Mgr. Phone Seaside Park 9-0087

McCANN S HOTEL
Oceanfront, Between 15th and 16th Avės., 

Belmar. N. J.
EUROPEAN AND AMERICAN PLANS 

Beautiful Air-Conditioned
Dining Room and Cocktail Lounge 
Tel. MUtual 1-0611. 1-0612. 1-9720 

PAT A K. McCANN
Owners and Managers . * ■

Seashore and Country Combined. Fishing 
Pier in Front of Hotel. Deep Sea Fishing 
Boats 5 Minutes From Hotel. Near Ali 
Churches. Golf Club 5 Minutes Ride. 
Balhing From Rooms.

SUMMER RENTALS

NEW JERSEY DINER
Diner on Busy Highway on 
Route U. S. No. 22, Doing good 
business, Truck stop, 4 room 
apt. Selling brenisse of other 
interests. Priced right. Phone 
MitcheU 2-8862. After 4 P. M.

BOCKAWAY PARK HOTEL
Reasonable rates by day. week. month or season. Private and semi-private baths; 
light housekeeping if desired. Open all year.* 1% blocks from Church and IND sub- 
wav Write or phone for Information. Mr. Bert and Mrs. Murphy.

158 BEACH 116th ST.. ROCKAWAY PARK—NE 4-0469

MOONEY’S—The Glen House
Kidžius, kuris 

nors būdamas 6 pėdų 4 colių, 
tarp priešininkų atrodė kaip 
nykštukas. O ką jau bekalbėti 
apie kitus mūsiškius! Taip 
ūgis ir kai kada laimė tikrai 
buvo šiose pirmenybėse ne 
mūsų pusėje. .

FOR SALE — Small bungalow, 
partly furnished, all improv-

■ ements includins fumace ideal place to spend your vacation.e “ , ’ įurildce. ? excellent HOME cooked meals. three meals a day.
264 foot frontage on mam = Swimming P<x>l and Shumeboard. Hot and Cold Water. Showers.
road School bus and mail at ’ WE ARE RIGHT IN raE dancing and fun.roaa. bcnooi dus ana mail ai s FooR ROOM BUNGAUOW AND housekeeping rooms by 
door. Our Lady of Mount Pa- | week or month.
rish in New Jersey Kent, f m. and P. Mooney, Proprietors
MUlberry 4 7650.

East Duroham, New York FKEEHOLD 7747

VERSAL ESTATES
Now SUMMER Renting. Mattituck. L. I. 

Formerly ASHLEY ESTATES 
All seperate apartments from 1 room up 
with separate pntrances, private kitehen.
private baths. private beach on premises 

fishing and sports.
T’rm.. toilet & sink ------------- $25 per week
2 rms. ----------- '■---------------------—$55 per week
3 rms.. 1 bath --------------------- $65 per week
3 rms-. 2 baths ----------------------------------- $75
All rooms are fully furnished. Located at 
COX NECK RD. and BREAI$WATER RD.

FOR RESERVATIONS CALL 
DE 5-2060

Eves. VI 9-4847

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

GREIČIAUSIAS BŪDAS SIŲSTI SIUNTINIUS J LIETUVĄ 
YRA ORO PAŠTAS. MES SIUNČIAME VAISTUS, RŪ
BAMS MEDŽIAGAS IR MAISTĄ GREIČIAUSIU KELIU.

PRAŠYKITE PRISIŲSTI ILIUSTRUOTĄ KATALOGĄ

irim

DISPLAY

WINTREX AND CO LTD 
51 Brompton Rd. 
London S. W 3 

Engląnd

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas ............... ......... ..................
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. ..................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

111 p..........................................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.......
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p......
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p............ .....
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p....................................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p.......
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa......

įrišta
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ............... ..............................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna

$2.00
$5.00

2.00
2.00

1.00 
0.70 
1.00 
1.50 
2;00

2.00
3.0C
5.00
6.00

2.00
2.00

MALDAKNYGES
Atlaidų Šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p............... 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas 2.00 

. <lc luxc. ........................... a...... —........... , 4.50
Odos imitacija ................   2.50

1.00

4.00

Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas...........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai. 100 p........ .............-............. ......
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas. 200 p. - 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p................
Legcndariškieji O* F. M. kankiniai, 45 p....... .
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p..........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

’ »

5 00 
1.50 
0.25 
2.00

1.00
0.50
2.00

... 5.00

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė...............
Gabija, metraštis ...... ...................................
Medinis arklys, E. Williams, 192 p. ...:......
Susitikimas, J. Gailius, 155 p......................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ...................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina. A. Vaičiulaitis, 142 p ;—  
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p. ..................
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p.........
Algimaptas, V. Pietaris, 267 p....................

ANGLIŠKOS:
4 Martyred Bishops, T. Narbutas ...... ........
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas. ..............
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.............
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p........ .
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p.....................—.
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p.................
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p. —.........
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.........

DRAMA
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p. ..............

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis.... ..............
Lietuviška muzika, Č. Sasnauskas, 133 p.

VAIKŲ . LITERATOhA
Motulė paviliojo. E. Pelėda .... “.
Lapės pasaka.* V. Pietaris
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius .............
Pasakos, Haufas. 93 p. ...................... -.....
Velykų pasakos, N. Butkienė, 32 p............ .
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p....... .........—

SEE CATHOLIC
E U R O P E

MARIA All expense Tour

$467.
one week by plane or 

six weeks by ship (visit 7 countries) 
Color folder free

NANCY CAVELLO
29 Pilgrim Avė., Waterbury 

Tel. PLaza 3-3593

AVĖ

.1.00 
6.00 
2.00 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00
1.50 
2.00

0.10
0.10

.1.00 
1.50 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00

1.50
1.50

1.50
3.50

0.60
1.10
1.80
1.25
1.00
1.00

ĮVAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

HELP W. MALĖ.

REIKALINGAS LIEJCJAS audyk
lai. priklausančiai prie ALF. Turi 

būti patyręs parengti didesnei ir 
mažesnei gamybai, gaminti ir aštrin
ti peilius. Pastovus darbas tinkamam 
vyrui.

BUTLER LUMBER CO.
9th Avė. & ŽOlst., N. Y. LO 7-6600

HOUSEKEEPER WANTED

HOUSEWORKER, general. English speak- 

Ing; Catholic home. 3 children. sleep 

alonc; experiencc neccssary. Character 

referenccs reąuired. Salary open.
Telcphnne: RO 6-5775

REAL ESTATE

BUNGALOW COLONY. 75 mi. N. Y. C.. 
7 m>. house wlth bath. 2 pools. 11 fur- 
nished uni.ts, only $42.000. Also lovely 
City home with apt. to be rented, reduced 
to $18.500. O. Marino Realtor. New Hamp- 
ton, N. Y. Phone Mlddletown 97-2251 or 
•298 for appointment.

TO SETTLE ESTATE-2 family 
dwelling. 4 rooms and bath cach. 
Ali Improvements. 3 aeres. automatic 
steam heat. fniit trees, outbildings, 
garage. Bus to parochial and public 
schools. 320,000.

A. J. SCHROEDER, 
68 So. Maln St. Nanuet, N. Y,

NPT. vic. Actual waterfront. 
Ail brick. 4 B. R. luxury home; 
reduced for ųuick sale. $29.- 
900. Terms. Many others. 
BELLEFIELD AGENCY, INC. 

239 Laurel Rd., East North- 
port, N. Y. Tel. ANdrew 1-3113

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maplc Avenne, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina. • - =■

Tel. CHapel 6-1377

Paulius Gaubys
t

t 
Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- | 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
85—27 88th St. Woodhav«n 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
TėU VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

;JWSn»liSHS«t»i»i»W’SW-tnri»Hn» ■S«W’r SnS-Sve S S'

Tel APplegate 7-0349 J

TELEVIZIJOS ir RA'DIO TAISYMAS: 
BANGA

SM BIDGEIVOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

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

i « i

i



EVergreen 8-9770

FILMAS

Studentai,

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER

4201

M. and Z. Collision Works
ŪDIJA I LAISVĘ

metu

desf
W1NTER GARDEN TAVERN Iw.

NESIVĖLINKIT GAUTI

Baras, Sale vestuvėms,

1M3 MAOISON ST.
D. KUNGA

HIGHWAY
DESIGN

bei jų bičiuliai, norintieji vyk
ti i New Yorko ir Waterburio

NEREGYS berniukas J. Milam (New York) džiaugiasi, kad din
gęs je vadovas šuva vėl atsirado.

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y

Auka parapijai
Juozas ir Marijona Raškaus

kai liepos 11 d. šventė 40 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga šv. Petro parapijos 
bažnyčiai jie padovanojo ranku 
darbo kamža

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

netvar- 
galvos 

ir skau-

PIUETYBĘ
S| rudenį, lapkričio ė d., 
įvyks JAV prezidento, 
kongreso ir kitų pareigū
nų rinkimai. Nauji Ame
rikon pflteSsi gnHs bal
suoti tik tie, kurie gaus 
pilietybę 90 dienų pelei 
rinkimus.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
F U N E R AL HOME

Kazys Pobedinskas
su žmona iš Paryžiaus atplau
kia į New Yorką liepos 18 “Li
berty” laivu. Laikinai sustos 
pas S. Kontrimą Newarke.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Kleb. kun. N. Pakalniui,
Apreiškimo parapijos klebo-' 
nui, vysk. J. Boardman, Tikėji
mo Platinimo Organizacijos 
direktorius Brooklyno vysku
pijoje, atsiuntė nuoširdų laiš
ką, dėkodamas klebonui ir pa. 
rapiečiams, aukojusiem misijų 
reikalam. Aukų buvo surinkta 
555.31 dol.

25-1 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČ1US
Laidotuvių Direktorius
Tpl ANdrow 8-2590

išgąsčio
dies supykinau ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų .Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

PIGOTTS GRANDVIEW 
HOUSE

32 Grandview Avė. 
Keansburg, N. J. 
For Reservations

Tel. Keansburg 6-9727 
Block to beach, near Stores, 
church. Bus stop at center. 
Children velcomed. Undernew 

management. Mr§. J. Pigott, 
Prop.j- -

Benį. Brazdžionis
su šeima savaitgalyje lankėsi 
New Yorke ir Pr. Lapienės va
sarvietėje. Šios savaitės pra
džioje iš Bostono su šeima iš
vyksta į Los Angeles, Calif., 
kur redaguoja Lietuvių Die
nas. Sūnus Algis pasilieka Bo
stone baigti chemijos studijų.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir 1 kitus miestus.
Re&ale Saukite: TeL TR S-64M

WA1TKUS
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

C. M. SOFRONEY 
kandis Avė., Sea Isle City, N.

Tel. Sea Isle City 3-6011

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS, CO., Hartford, 
Connecticut

Greitas Ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.Išnuomojamas butas
Penki šviesūs kambariai, ap

šildomi, su šiltu vandeniu, mū- 
502

riami tik vaikams. “The Sear- 
chers” yra vienas iš geresnių 
filmų, vaizduojančių baltųjų 
ir indėnų kovas pereitojo am
žiaus antroje pusėje. Per vie
ną užpuolimą indėnai pagro
bia mažą baltųjų mergaitę. 
Jos dėdė (John Wayne) ir 
pusbrolis ryžtasi ją surasti. 
Jieškojimas tęsiasi labai ilgą 
laiką, ir mergaitė spėja už
augti ir pamiršti net savo tė
vus. šalia pagrindinės istori
jos, kuri labai vykusiai pa
duota, įpinta dar keletas ša
lutinių. Vyriausioje rolėje vai
dina John Wyane. čia jis daug 
labiau savo vietoje, negu filme 
“The Conųueror”. Vietomis jis 
gauna pasireikšti ir vaidybi
niai, ne vien tik kristi nuo 
arklio, šaudyti indėnus ‘ ar 
pan. Kiti aktoriai taip pat ne
blogi. Spalvota Vistavision 
sistema atskleidžia puikius 
gamtos vaizdūs.

liETCn?tMD28 FRhmHDHintinfr

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniu doku* 
mentij tvirtinimuiTrapeze. šis didžiai išrekla

muotas filmas su Gina Lollo- 
brigida, Burt Lancaster ir To- 
ny Curtis, nežiūrint puikaus 
pastatymo, turi labai jau ba
nalų ir silpną turinį. Cirko 
fone Gina atsistoja tarp dvie
jų partnerių — akrobatų, ku
rie abudu ją įsimyli. Tačiau ta 
visa meilės problema patiekta 
taip šaltai, kad žiūrovui net 
visiškai nesvarbu, kuris iš 
juodviejų Giną laimės. Reiš
kia, žiūrovas ta meilės intryga 
lieka visai nesuinteresuotas. 
Jį domina tik kvapą užiman
tys oro akrobatikos numeriai. 
Kitas cirko gyvenimas taip 
pat parodomas tik prabėgo
mis. Gina Lollobrigida nepa
rodo jokios vaidybos, nebent 
tik pati save. Negeriau ir su 
abiem jos partneriais, nors 
Burt Lancaster vietomis vis 
dėlto sukurią ir šiltesnių mo
mentų. Filmas spalvotas ir 
cinemascope. jb

Per išsikėlimą Prancūzijon jis 
paskelbiamas esąs žuvęs. Tai 
žiauriai sukrečia Gaby, ir ji, 
kaltindama save dėl mylimo
jo mirties, neįtikinamai pa
keičia savo gyvenimą. Bet jos 
mylimasis grįžta sužeistas, ir 
Gaby susiduria su didele pro
blema: pasisakyti jam viską, 
ar ne. žinoma, viskas baigiasi 
laimingai, nežiūrint to, kad 
kai kurios vietos taip ir lieka 
visiškai dirbtinės ir neįtiki
mos. Leslie Caron nelabai kur 
turi pasireikšti savo vaidyba. 
Ji daug blankesnė, negu buvo 
“Lily” filme. Geras yra John 
Kerr, puikiai vaidinęs Brodvė
jaus dramoje “Tea and Sym- 
paty”. Filmas spalvotas, cinė- 
mascope, yra viena nebloga 
baleto scena, Šiaip gi nieko 
ypatingo. New Yorke rodomas 
Trans-Lux teatre, 52 g. ir Le- 
xington Avė.

The Searchers. Jei kas ir 
nemėgsta “kaubojinių” ar "in
dėnų” filmų, vis dėlto turėtų 
nueiti į šį filmą ir, būdamas 
objektyvus, pasakytų, jog ne 
visi tokios rūšies filmai ski-

The Catered Affair po di
džiulio “Marty” pasisekimo 
pereitais metais šis to paties 
autoriaus (Paddy Chayefsky) 
filmas atrodo silpnesnis, gal 
dėlto, kad čia nėra stipriau iš
ryškintų charakterių. Filmo 
turinys nesudėtingas. Veiks
mas vyksta Bronxe, airiškoje 
šeimoje, kur rengiamasi ves
tuvėms. Abu jaunuoliai (Deb- 
bie Reynolds ir Rod Taylor) 
nori kuklių ir ramių vestuvių, 
bet motina (Bette Davis) pa
geidauja, kad vestuvės būtų 
iškilmingos. Baliui reikėtų pa
aukoti visas tėvo (Emest 
Borgnine) santaupas, kurio
mis jis norėjo pirkti nuosavą 
taxį. Sunkumų tokiose iškil
mingose vestuvėse dalyvauti 
susidaro ir pamergėms, tad po 
ilgų ginčų grįžtama vėl prie 
tylių vestuvių, ir viskas bai
giasi laimingai. Visų aktorių 
vaidyba-puiki, charakteriai 
įdomūs ir gyvi, ypač tėvo ir 
seno dėdės (B. Fitzgerald). 
Debbie Reynolds pirmą kartą 
turi rimtesnę rolę, kurioje ji 
pasirodo visai gerai. Gyveni
mo tikrovę filme stengtasi pa
vaizduoti realiai ir be pagra
žinimų, panašiai ,kaip “Mar- 
ty”. Nėra jokio teatrališku
mo, bet vis dėlto filmas suge
ba sukurti nuotaiką, kuri žiū
rovą nuteikia šiitai.

Gaby yra vienas iš tokių 
filmų, kurio tikslas būtų pra
virkdyti jautresnį žiūrovą, ta
čiau ir tai nepasiseka, nes per
daug jame palikta neatbaigtų 
ir neįtikinamų vietų. Leslie 
Caron, visiems žinoma iš “Li
ly”, šiame filme vaidina pran
cūzaitę baleto artistę Londo
ne, karo metu. Į ją įsimyli 
amerikietis parašiutininkas 
(John Kerr). Jungtuves su
trukdo karo įvykiai, ir karei
vis išsiunčiamas iš Londono.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOM E
M. P. BALLAS—Direktoriui ;
ALB. BALTRONAS-BALTON : 

Reikalu Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

THIS SUMMER COME TO 
SEA ISLE CITY, N. J.

Cottages and apartment* for rent by the 
week. month and seaaon.

mas.
Už taip gražiai surengtą pa

rodą ir už parodai paskolintus 
daiktus, už visus suvažiavimo 
reikalus daug garbės ir padė
kos žodžių priklauso ne tik ko
misijom, bet ir radijo direkto
riui Jokūbui Stukui už jo di
delę paramą ir skelbimus te
levizijos bei radijo programo
je. B. V.

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsaunuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

riniame name, III aukšte, 
Wilson Avė. Brooklyn, N.
yra laisvi ir gali būti tuojau 
užimti. Skambinti telefonu 
HY 7-8943 arba tiesiai užeiti. 
Klausti A. Černiausko.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

J. B. SHALINS :
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-82 JAMAICA AVĖ.

<prie Forest Parkway Station*
Woodhavea, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves..
Koplyčios nemokamai visose1 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.!

TeL Vlrginia 7-4499

William J. Drake- 
Dragūnas

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

LINDEN, N. J.
Atgarsiai iš VyiSų Suvažiavimo

Kad Lindeno jaunimas gra
žiai užsirekomendavo, to nieks 
neužginčys. Kitataučiams buvo 
įrodyta, kad Lietuva yra kul
tūringa žalis. Tas aiškiai ma
tėsi tautodailės parodoj, su
rengto} buvusioje miesto rotu
šėje, birželio mėnesį.

Suvažiavimo išvakarėse bu
vo linksmas balius, į kurį su
važiavo gausus būrys jaunimo.

Neišdildomą įspūdį paliko šv. 
Elzbietos bažnyčioj mišios už 
pavergtuosius. Tūkstantinė mi
nia balsiai meldėsi už mūsų 
brolius ir seseris Sibire. Para
pijos kleb. kun. Louis Seiser 
pasakė jaudinantį pamokslą ir 
prašė visų savo maldose ne
pamiršti vargstančių lietuvių.

Suvažiavimas buvo gyvas, 
svarstyta ir aptarta daug 
klausimų; tarp jų — katalikiš
kos akcijos. Tuo reikalu rū
pintis išrinkta komisija, kurią 
sudaro: Konstancija Mack, J. 
Sable ir V. Guzevičius. Valdy
ba žada tokį pat reikalą kelti 
vyčių seime, kuris įvyks Chi- 
cago je. Delegatais į seimą iš
rinkti L. Janionis ir J. Sable.’

Į suvažiavimą buvo atsilan
kęs gerai žinomas vyčių veikė
jas Juozas Matačinskas su šei
ma iš Worcester, Mass. Atsi
sveikinęs su visais, išvažiavo į 
tolimą Texas valstybę ilges
niam laikui gyventi.

Kitiems metams Apskrities 
valdyboje liko dvasios vadas 
kun. V. Karalevičius, pirm. L. 
Janionis, vicepirmininkai — A. 
Jankauskas ir V. Guzevičius, 
prot. rast. J. Sable, fin. rast. 
Vera Laugžemytė, ižd. Kon
stancija Mack ir iždo globėjas 
Chas. Bason.

Po posėdžių, Adelei Krotu- 
lienei vadovaujant, visi buvo 
pakviesti vakarienei, kurią pa
ruošė jaunos vytės. Visiems 
pasisotinus, muzikui J. Olšaus
kui pianu lydint, buvo bendras 
dainavimas ir pasilinksmini-

J u ozas Andriušis 
238 Leonard Street Brooklyn

EVergreen 7-8247.

skyrių drauge ruošiamą gegu
žinę, prašomi registruotis pas 
Praną Bilėną teL: HY 7-2754. 
Turintieji mašinas taip pat pra
šomi pranešti tuščių vietų 
skaičių. Gegužinė įvyks šešta
dienį liepos 21, Devąnienės 
ūkyje, Wątertown, Conn. Pra
džia 1 vai. Numatyta sporto 
žaidynės, bei vakare šokiai sa
lėje. Dėl papildomų informaci
jų prašoma kreiptis pas Praną 
Bilėną.

New Yorko
Skyriaus Valdyba

LteiuvišKAS žocisiRioinA 
skadžbkV 
BKDGOEBkS

Į Putnamą
kur liepos 22 d. Nek Pr. seserų 
vienuolyne vyksta lietuvių su
siartinimo šventė, iš Brookly- 
no organizuojamas specialus 
autobusas. Kelionė ten ir at
gal kaštuos 5 doL Autobusas 
išvyksta sekmadienį, liepos 22, 
6 v. ryto, nuo Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios. Norintieji 
važiuoti, prašomi užsiregist
ruoti parapijų raštinėse.

Dariaus Girėno minėtinas 
rengiamas liepos 20 d. 8 v. v. 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Kalbės Vliko pirmininkas J. 
Matulionis, Tėvynės redakcijos 
narys ir Dariaus Girėno pa
minklui statyti komiteto na
riai: adv. S. Bredes, P. J. Mont
vila ir Bronė Spūdienė.

Nervin .
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k i n gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

Pasižadojo dalyvauti
Spalio 12—14 dd. Bostone 

įvyks Liet. Katalikų Federaci
jos Kongresas. Kongreso metu, 
spalio 14, įvyks lietuvių šv. 
Valanda Bostono arkivyskupi
jos katedroje. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing pranešė 
prėl. Pr. Jurui, kad pasižadėjo 
dalyvauti trys vyskupai ir 26 
arkivyskupijos prelatai.

Vyks piknikan
Liepos 22 d. seselių vienuo

lyno sodyboje, Putname įvyks 
seserų rėmėjų rengiamas pik
nikas. Specialūs autobusai į 
pikniką išvažiuos iš Bostono 
7:30 vai. ryto nuo Liet. Pilie
čių klubo.

Brent’s Hand — Dee Drive Inn 
RESTAURANT

Specializing in Sea Food—Steakeji—Chops 
Fountain Service — Breakfast — I.uuch 

— Dinners —
Opcn 24 Hours — Week-Ends 

SHORE ROAD A OCEAN DRIVE 
COLD SPRING, N. J. 
(Just over the Canal)

EGZAMINAI
Lengvas būdas pasiruošti.
Aktualių egzaminų 

pavyzdys.
Iliustruoti braižiniais.
Klausimai - atsakymai
Praktiškas, patogus 

formatas.
Kaina 75 et
Gaunama pas knygų pla
tintojus ir pas autorių:

D. KUNGA, 
496 Graad Street, 
Brooldyn 11, N. Y.

Liotuviškų vaigių peroda
Praėjusio mėnesio Maldos 

Apaštalavimo draugijos susi
rinkime Marijona Jeskevičienė 
pasisiūlė iškepti lietuvišką py
ragą šv. Petro parapijos jauni
mo rengiamam piknikui liepos 
29 d. Brockton Faįf Grounds. 
Gi Marijona Norvaišienė pasi
siūlė iškepti lietuvišką tortą. 
Visi priėmė ir užgyrė rankų 
plojimu. Gražiu pavy-.tlžiu ‘ pa
skatintos kitos ponios pasiža
dėjo iškepti riestainių, auselių, 
pajų ir kitokių įvairiausių py
ragų ir pyragėlių. Tokiu būdu 
piknike bus surengta pyragų 
paroda ir išpardavimo stalas. 
Visos šeimininkės savo kepi
niais gali prisidėti.

x Gros piknike
Šv. Petro parapijos jaunimo 

rengiamame piknike dalyvaus 
ir programą išpildys trys vai
kų orkestrai: šv. Petro parapi
jos CYO, šv. Antano parapijos, 
kuriam vadovauja kun. Ed. 
Sviokla ir šv. Tomo parapijos, 
kuriam yra vadovavęs kun. J. 
Žuromskis.

parengimams, susirinki 
mams, etc.

937 GRAND STREET 
BROOKLY'N 11, N. Y.

iŠ ■ -------------------------------------------------------------


