
DARBININKAS
LIT. GRUPĖS MOKSLO PABAIGTUVES

BAISUSIS BIRŽELIS
Mūsų tautos kančios kelias 

prasidėjo prieš keturiolika me
tų. Bolševikų tankai anomis 
birželio lemties dienomis pa
vergė Lietuvą ir sustabdė lais
vą ir nepriklausomą valstybi
nį gyvenimą. Lietuvos žmonės 
skendo liūdesyje: ašaros ir 
skausmas lydėjo nekaltus bro
lius ir seses į kalėjimus. Po 
vienerių metų siautėjimo, 1941 
m. birželio 13-14 naktį bolše
vikinis budelis ištiesė kruviną 
ranką į lietuvių tautą. Tą nak
tį prasidėjo baisusis siaubas— 
vyrai, moterys, vaikai ir sene
liai buvo masiniai gaudomi ir 
žiauriausiai vežami į nežinią, 
vežami sunkiesiems prievartos 
darbams į tolimą šiaurę. Ten 
kažkur Sibiro taigose bolševi
kas parinko lietuvių tautai ka
pus.

Tuos nežmoniškus žiauru
mus pasmerkti ir nekaltai nu
kankintuosius pagerbti Ameri
kos Lietuvių Taryba birželio 
13 d. 5:30 v. p.p. Town Hali, 
113 W. 43rd St., Manhattan, 
N. Y. ruošia viešą aktą. Visi 
kviečiami kuo gausiausiai daly
vauti. Įėjimas nemokamas.
A. Šlepetytės baleto studijos 
mokinių vakaras įvyks birže
lio 18 d. 7 vai. vak. Apreiškimo pageidaujami’
par. salėje.
— —Jonė Žukauskaitė 
birželio 15 d. atidaro savo va
sarvietę su lietuviškais val
giais. Platesnės informacijos 
gaunamos telefonu RIverside 
9-9281.

Liet. Sporto Klubas 
birželio 20 d. Angelų Karalie
nės par. salėje rengia New 
Yorko valstybės taurės įteiki
mą futbolo komandai. Bus me
ninė dalis ir šokiai. Pradžia 
5 vai', p. p.

Brooklyno Liet. Demokratų 
klubo susirinkimas įvyks penk
tadienį, birželio 11 d., 6:30 v.v. 
Edv. Povilionio salėje, 459 
Grand St., Brooklyne. Su-kime 
kviečiami dalyvauti seni nariai 
ir norintieji į klubą įstoti.

PADĖKA
laikraščio rengtame

praeitą sekmadienį
dalyvavo gražus bū-

Mūsų 
piknike 
Lindene 
rys* mūsų rėmėjų. Visiems da
lyvavusiems ir savo auka bei 
darbu prisidėjusiems reiškiame 
nuoširdžią padėką. Ypač esame 
dėkingi gerb. klebonui kun. M. 
Kamėžiui už tvirtą paskatini
mo žodį, Jok. Stukui ir J. Cin
kui už gerą garsinimą: Atutie- 
nei, Sabeckienei, Dambrauskie
nei, Stukienei, Šukienei, Balt
rušaitienei — už darbą; taip 
pat Atučiui, Nadzeikai, Gru
žauskui, Abromaičiui, židana- 
vičiui.

Už paaukotas dovanas esame 
dėkingi Urbanavičienei, O. 
Vedeikienei, S. Strazdienei, A. 
Pilipaitienei, R. Juršienei, V. 
Plungis, L. Dambrauskienei, 
Aid. Dambrauskienei, A. Tra- 
tulienei, S. Pribušauskienei, A. 
Liudvinaitienei, K. Šukienei, 
Klimienei, Žiurlienei, čeponie- 
nei ir Degutienei.

Visiems liekame dėkingi
“Darbininko” leidėjai 

TT. Pranciškonai

LIETUVIŠKA GĖLIŲ KRAUTUVĖ “ REGINA” 

CELES kambarinės ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “RŪTA” detaliai 
ir urmu.

Užsakymai priimami telefonu. Gėlės pristatomos betkur. 
f!GRIST REGINA

522 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel ST 2-7909

Apreiškimo par. mokyklos 
lituanistinė grupė birželio 6 d. 
surengė mokslo pabaigtuves. 
Įžanginį žodį tarė klebonas 
kun. N. Pakalnis, kuris nuo
širdžiai globoja šią mokyklą. 
Program atliko puikiai patys, 
mokiniai. J. Gedvilienė pa
ruošė “Rūtelės sapną” — pa

BALSUOTI REIKIA
Kur reikalauja vieša gerovė, 

balsuojant pasisakyti savo 
nuomonę yra privalu kiekvie
nam, nes priešingu atveju da
roma skriauda sau ir kitiems. 
Tokia pareiga iškyla dirbant 
unijų dirbtuvėse, kur dažnai 
reikia pareikšti nuomonę gi
nant teisėtas ir leistinas teises, 
o ypač renkant naujas valdy
bas, kad tinkamu būdu paša
linti visi nesklandumai arba 
įsivyravę betkokie diskrimina
cijos principai.

Artinanties naujiems rinki
mams, tenka rimtai žiūrėti, 
kad būtų išrinkti geri ir pati
kimi žmonės, kurie žiūrėtų ne 
savo interesų, bet tų, kurie 
juos išrinko ir jais pasitikėjo.

Dabartinė lokalo susirinki
mų tvarka nėra pavyzdinga, 
nes pasitaiko, kad priešingos 
krypties nariams neduodamas 
nė balsas ir dėl to neįmanoma 
išstatyti nė naujų kandidatų, o 
nauji žmonės į valdybą būtų

Sekančiame valdybos narių 
rinkime pageidautina, kad su
sirinktų kuo daugiausia turin
čiųjų teisę balsuoti ir atiduotų 
balsus už naujai pastatytus 
kandidatus, kurie pasiryžę ge
rai ir pavyzdingai tvarkyti lo- 
kalo reikalus. M. J. P.

Studentai, 
žiną tikslių faktų apie Liet. 
Stud. Są-gos NY skyriaus įsi
kūrimą ir jo veiklą iki 1952 m., 
prašomi galimai greičiau susi
rišti su kol. R. Keziu (100 
Cook St., Brooklyn 6, N. Y.) 
Žinios reikalingos rašomam 
straipsniui, kuris bus įdėtas į 
Liet. Stud. Metraštį.

Per Juozo Ginkaus radiją 
birželio 16 d., trečiadienį, 10 

v. v. bus paminėtos Baisiojo- 
Birželio metinės. Kalbės kun. 
dr. Stasys Vali ūsaitis. Menine 
dalį atliks akt. Vit. Žukauskas.

APREIŠK. PARAPIJA

6
Kleb. kun. N. Pakalnis birž. 
d. šventė savo vardines.
Marijos Sodalietės birž. 6 d. 

su pasisekimu surengė kortų ir 
laimėjimų vakarą. Pelnas pa
skirtas mokyklos suolams tai
syti. Pirmą premiją laimėjo B. 
Vilimo bilietas.

Pirmosios Komunijos geg.
30 d. priėjo 78 vaikai, iš jų 15 
lietuviškai.

Kitą savaitę kleb. kun. N. 
Pakalnis išvyksta į rekolekci
jas.

Marijos statulos pagarbini
mas pravestas iškilmingai, 
ypač daug žmonių buvo sek
madienį 3 vai.. Po pamokslo 
įvyko graži procesija, kurioj 
dalyvavo kunigai, mokyklos se
selės, mokyklos vaikai su gė
lėmis, Rožančiaus Brolijos na
rės su žvakėmis. Vainikuojant 
Marijos statulą, sugiedota Ma
rija, Marija.

saką, kur patys vaidintojai su
darė mišką ir grybus. Čia gi
musieji lietuviukai, paruošti 

darniai padainavo tris daine
les: Prašom, prašom paklausy
ti, Šoko kiškis ir Mes Ameri
kos lietuviukai. Mergaitės pa
šoko tautinius šokius: Kubilą 
ir Voveraitę. Mok. D. Kuns- 
kaitė šioje mokykloje jau dir
ba penktus metus be jokio at
lyginimo, įdeda daug nuošir
daus darbo ir šiai programai 
gražiai paruošė mokinius. A. 
Andriušytė padainavo solo 
“Kai mus vežė iš namų”. Buvo 
dar pašokta ir padainuota. 
Programai akompanavo 
P. Sakas.

muz.

Auksinis jubiliejus
Vilimas ir Salomėja Stroliai, 

■ gyv. 127 Thames St., Brook
lyne, birželio 13 mini savo ve
dybinio gyvenimo 50 sukaktį. 
Jų intencija 11 vai. Apreiškimo- New Yorko klausytojų komite- 
bažnyčioje bus iškilmingos mi
šios su jubiliejiniu palaimini
mu, o popiet didžiojoje salėje 
įvyks vaišės. Mišias atnašaus 
jų artimas giminaitis T. Pet
ras Baniūnas, O.F.M. iš Ken-

> nėbunk Porto pranciškonų vie- 
1 nuolyno. Savo tėvelių iškilmė- 
1 mis rūpinasi dukterys: Filome

na Stroliūtė, Teklė Galinskienė
» ir Anelė Malinauskienė. Su- 
1 kaktuvininkai yra nuoširdūs 

lietuviai ir geri katalikai bei 
dosnūs . kilnių darbų rėmėjai. 
Šventės proga susilaukia daug 
sveikinimų ir dovanų iš savo 
artimųjų ir pažįstamų. Darbi
ninkas ir linki, geriausio pasi
sekimo savo ištikimiems skai
tytojams.

“Laisvės” piknikas,
kaip redakcijai pranešama, 

bus piketuojamas. Piknikas 
rengiamas liepos 4 Woodside.

MASPETH, N. Y.
Altoriaus Draugijos metinė 

šventė įvyks birž. 17 d., per 
Dievo Kūno šventę. Bus iškil
mingos pamaldos, bendra šv. 
Komunija ir bendri pusryčiai. 

^Tikimasi, kad svečias iš Ro
mos, kun. J. Dobrovolskis da
lyvaus šventėje ir kalbės pus
ryčiuose.

Mirė. Pereitą savaitę para
pijoje mirė: Katarina Surdo- 
kienė, Ieva Bajalienė, Morta minėjimui, jo meninės dalies 
Šlapikienė ir Vincas Kuras.

Vedybinio gyvenimo 25 me
tų, sukaktį Petras ir Marijona 
Šlapikai mini birželio 12 d. 
Sveikiname.

Kat. Veteraną postas birž. 
13 d. po 8 vai. mišių ir šv. Ko
munijos turės bendrus pusry
čius Mama restorane, Ridge- 
woode.

Mot. Sąjungos kuopa kvie
čia nares susirinkti parapijas 
salėje birželio 14 d., 8 vai. vak.

Pranešimas Amalgameitų 
Unijos liet, kriaučių 54 

skyriaus nariams
To skyriaus nariai visi pra

šomi dalyvauti balsavime ir iš
rinkti delegatą ir Vykdomąją 
Tarybą. Balsavimas įvyks bir
želio (June) 17 d. 4 vai. p.p. 
iki 8 vai. vakaro, 11-27 Arion 
Pi., Brooklyn, N. Y. Turėkite 
unijos korteles kovo (March) 
mėnesio arba naujesnes, taip 
pat ir SS korteles. 54 Skyriaus 
sekret. Ch. Nečiunskhs.

REIKALINGA MOTERIS
prie pajūrio, katalikė, ra

maus būdo, maloni žmonėm; 
duodamas kambarys, valgis ir 
geras atlyginimas. Raštu kreip
tis: Jonė Žukauskaitė, 209 W. 
97th St., N.Y.C. Telefonu va
karais nuo 6 vai. iki 9 vai. 
RIverside 9-9281.

“Liet Atsiminimų” radijas Q
praplečia savo programą K

“Lietuvos Atsiminimų” radi- a 
jo programa, kurios, jau 13 me- ~ 
•tų su dideliu pamėgimu kiau- ■ 
so New Yorko ir New Jersey 
lietuviškoji visuomenė, liepos 
(July) 3 d. prailgina savo pro-

* grasią iki pilnos valandos. Nuo 
tos dienos “Liet. Atsiminimus” 
girdėsite kas šeštadienį nuo 
4:30 v. p.p. iki 5:30 v. p.p. iš 
New Yorko galingos WEVD 
stoties: 1330 kilociklų ir 97.9 
megadklų (FM).

Šis programos išplėtimas už
deda naujus finansinius įsipa
reigojimus, tad Jokūbas Stu- 
kas, valandos direkto
rius, praneša, kad “Liet. Atsi
minimų” valandoms paremti 
šią vasarą bus ruošiami trys 
piknikai.

Liepos (JulyJ 11 d. piknikas 
įvyksta Bayonnėje, N. J. lie
tuvių parapijos sode, sujungta
me su gretimu lenkų veteranų 
sodu, 15 E. 23rd St., netoli 
Broadway.

Rugpjūčio (August) 15, per 
Žolinių švente, piknikas ruo
šiamas- specialaus 

to Woodside, L. L, National 
Parke, 65 St., ir 38th Avė. 
kampas.

Rugsėjo (September) 12 d. 
"įvyksta trečias didžiulis pikni
kas puikiame ir erdviame Ro- 
yal Gardens parke, 990 E. 
Hazelvvood Avė., Rahvvay, N. 

. J. J dvi-mylios toliau už Linde- 
no Liet. Parko).

“Liet. Atsiminimų” progra
mos direktoriaus raštinė yra: 
1264 White St., Hilside, N. J., 
Telefonas WAverly 6-3325.

Prisimins ištremtuosius Great Necke
ALB Great Necko skyrius 

šį sekmadienį, birželio 13 d. 7 
vai. vakarą Kasmočiaus salėje 
rengia baisiųjų birželio įvykių 
minėjimą.

Skyriaus valdyba ir šio mi
nėjimo rengimo komisija, turė
dama galvoje praeity rengtus 
įvairioms progoms minėjimus, 
jų nusibodusį standartiškumą 
ir iš dalies ištęstą bei vargi
nančią programą, ypač oficia
lioje dalyje, nutarė šiais me
tais rengiamus minėjimus la
biau paįvairinti, prisitaikinti 
daugiau prie publikos ir pra
vesti šiek tiek kitokia forma. 
Atgaivintas Great Necko lie
tuvių scenos mėgėjų būrelis 
jau ilgoką laiką ruošiasi .tam 

programai. Tą vakarą bus pa
statytas pirmą kartą Great 
Necke ir, galbūt, New Yorko 
valstybėj St. Lauciaus vieno 
veiksmo vaizdelis “Raudonoji 
melodija”, šis scenos vaizde
lis bent akimirkai nukelt žiū
rovus į dabar bolševikų terio- 
jamą Lietuvą, duos pajusti ten

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Mote

rų S-gos 29 kuopai už surengi
mą mums vaišių mūsų 25 me
tų vedybų sukakties proga ir 
už brangią dovaną. Dėkojame 
taip pat už atsiųstas telegra
mas, sveikinimus ir suteiktas 
dovanas giminėms, draugams 
ir pažįstamiems. Ačiū pirm. K. 
Dobrovolskiui už suorganizavi
mą to vakaro programos, vi
soms — už kalbas ir gerus 
linkėjimus. P. Mickeliūnienei 
dėkui už pyragaičius, svočiai 
už puikų tortą, sūnui, mar
čiai ir anūkams — už gražias 
dovanas.

Antanina ir Tanias Cirkeliai

Lietuvių Radio Draugijos Programos 
J. P. GINKU8. IMrelrtorhis

Trečiadieniais 10 P.M.—WWRL 1600 kc.—5000 W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro t angomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
TeL EV. 4-9298 
AD JEZAVITAS 
Muilkoa Dir.

495 GRAND ST.
J. P. GINKUS 
Direktorių

H O žinios
Massachusetts gubernatorius 

Chr. A. Herter 
birželio 15 paskelbė Baltijos 

valstybių diena, šiuo reikalu 
išleido proklamaciją, kurioje 
jautriai suglaudžia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos neteisėto ir 
brutalaus okupavimo faktus 
bei išreiškia pavergtoms tau

CHRISTIAN A. HERTER 
Massachusetts gubernatorius, iš
leidus proklamacijų baisiųjų bir- 

s želio dienų proga.
Didžiojo

toms nuoširdžią užuojautą. 
Proklamacijoj pabrėžiama tvir
tas JA Valstybių nusistaty
mas nepripažinti rusų agresi
jos ir pareiškiama viltis bei 
linkėjimai kuo greičiausiai iš
silaisvinti iš žiaurios priespau
dos.

Erdmonas Simonaitis,
MLT pirm, gegužės 30 pada- 

• rė įdomų pranešimą. Tą pačią 
dieną kalbėjo per Laisvės Var
po ir Minkų programas ir in
žinierių bei architektų suva
žiavime. Aukų surinkta $219.

kenčiančių savųjų 
pulsą, jų kovas dėl 
jų pogrindinį veiki- 
gilia mintimi ir tik-

likusių ir 
gyvenimo 
laisvės ir 
mą. Savo
rovė, tikimasi, kad šis ploštas 
minčių scenoje iš prispaustos 
ir kankinamos vergijoj Tėvy
nės sukaups mūsų tautiečius 
dar didesnei ir aršesnei kovai 
dėl Lietuvos laisvės.

Minėjimo meninei programai 
vadovauja ir “Raudonąją me
lodiją“ režisuoja Kęstutis Mik- 
laševičius — Miklas. Veikalo 
vaidmenis atlieka Danutė Ali- 
lionienė (buv. “Atžalyno” ak
torė Vokietijoje), Rimas Pun
dzevičius, Rimas Jakas, Algis 
Urbonas, Romutis Miklas ir 
Jonas Kašuba.

Minėjimo invokaciją atkal
bės kun. (Lekavičius, kuris pats 
buvo bolševikų kalėjime kalin
tas ir -kankintas.

Veikliam Great Necko LB 
skyriui vadovauja ir valdybą 
sudaro: pirm. A. Senikas, vice- 
pirm. ir kultūros vadovas S. 
Jakienė, vicepirm. J. Kašuba, 
iždininkas P. Povilaitis ir sek
retorius A. Patamsis.

—K—

IŠNUOMOJAMI du kambariai 
ir virtuvė, 339 Wilson Avė. 
(tarp Grove ir Linden St.) 

Kreiptis į F. Frankovich.

VYRAS tR MOTERIS REIKA
LINGI prie baro ir restorane. 
Nuolatinis darbas. Vienam dar
bininkui — savaitinė alga, ki-

tas vietoje. Gali būti ir pora. 
Patyrimas nesvarbu, išmoky
sime. Kreiptis.- Joseph Lugaus- 
icas, 426 So. 5th St., Brook
lyn 11, N. Y.

BROOKLYN 11. N. Y.
J. VALAKAS 
Pnneitmu Dir.

in-

Tragiško Birželio 
minėjimai

Baisiosios trėmimų dienos 
bus prisimintos biržeio 13. Už 
visus nukankintus 10 vai. mi
šios, kurių metu pamokslą sa
kys vokiečių kacete kankintas 
kun. St. Yla. Popiet Municipal 
salėje 4 vai. visų lietuvių susi
rinkimas ir Vliko pirm. prel. 
M. Krupavičiaus pranešimas. 
Meninę programą atliks muz. 
Gaidelio ved. vyrų choras, sol. 
St. Daugėlienė, smuik. Iz. Va- 
syliūnas, komp. * J. Kačinskas 
ir akt. Aleksandra Gustai tienė.

Viktoras Brandtnerls 
vakarais baigė Franklin 

stituto braižybos kursus.
Meno festivalis

• Miesto sode specialiose pala
pinėse yra išstatyta apie 3000 
paveikslų, skulptūros darbų, 
architektūros braižinių ir gra
fikos pavyzdžių. Vakarais vyk
sta įvairios programos. Birže
lio 14 vakare bus tautinių šo
kių pasirodymai. Iš lietuvių 
dalyvaus O. Ivaškienės šokių 
grupės ir sol. St. Daugėlienė. 
Pradžia 8:30 vakare, ta pati 
programa bus pakartota 9:45 
vai. Festivalis baigsis birželio 
20 liturginės muzikos koncer
tu, išpildomu Visų šventų par. 
berniukų choro.
Netekom lietuviškos vaistinės

Prie E. Broadway ir H gat
vės daug metų veikė “Casper 
Drugstore” vardu lietuviška 
vaistinė. Vaistinės savininkas 
Juozapas Grilevičius po sun
kios ligos ir skaudžių operaci
jų mirė vėžio liga. Dar prieš 
mirtį vaistinę jis pardavė ne
lietuviam. Visi southbostonie- 
čiai liūdi šio mielo lietuvio, ku
ris nuoširžiai patarnavo vi
siems, o ypač nemokantiems 
anglų kalbos. Jo liūdi parapijos 
kunigai ir vienuolės seselės, 
kurie iš jo sulaukdavo didelės 
paramos.

LDS N. Anglijos
suvažiavimas šv. Petro pa

rapijos salėje bus birželio 
1 vai. po pietų. Laukiama 
važiuojant daug atstovų 
LDS narių.

Susituokė
Birželio 6 d. šv. Petro baž

nyčioje moterystės sakramentą 
priėmė Edvardas 'Mitchell su 
Rūta Zibikaitė.

13 
su- 

ir

JAU GALIMA ĮSIGYTI A. RINKŪNO VADOVĖLI

II DALIS z
Skaitymai, aplinkos ir tėvynės' pažinimas pagal naująją 

JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų programą
Viršelis ir iliustracijos dail. T. Valiaus.

Bostono lietuvių mokytojų leidinys 
184 p. — kaina $2.75

Gaunama “Darbininko” administracijoj.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—12.80 kilocycles—Marblehead-Salem. Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: LITHUANIAN RADIO 
HOUR, 50 Cottage 8L, Norwood, Mass.

Skyrius: LTTHUANIAN FURNTTURE CO„ 326 W. Broadwav.
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Lietuviy Radijo Korporacija
802 E. Broadway, So. Boston 27, Mm*. Tel. SO 8-0489

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve. 502 E. Broadway. 
So. Bostone. T^l. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių ’ 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDĖJAS — P. VIAC1NLS

31 Bunker Ave^ Broricton 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R.

Atsisveikinimo balius
Birželio mėn. 8 d. šv. Petro 

parapjnė mokykla užbaigė 
mokslo metus. Ta proga mo
kyklos 7-tasis skyrius surengė 
graduantams atsisveikinimo 
•pietus salėje po bažnyčia. Pie
tuose dalyvavo parapijos kuni
gai, seselės mokytojos, gra- 
duantai ir rengėjai.

Pakvietė lietuvį
Šv. Richardo bažnyčioj, The 

Josephite Fathers, Roxbury, 
birželio 17-24 dd. vyks Nove- 
nos pamaldos prie palaiminto
jo Martyno De Porres. Nove- 
nos metu, kuri yra 7.30 vai. 
vakarais, pamokslus sakyti yra 
pakviestas kun. Antanas Jur
gelaitis, domininkonas ir Pro- 
vidence kolegijos profesorius, 
kuris studijuodamas Peru vals
tybėje yra asmeniškai aplankęs 
palaimintojo Martyno kapą.

O. Andriušytė
baigė Emanuelio mergaičių 

kolegiją.
Palaimino Marijos 

statulą
Bostono kolegiją užbaigusių

jų draugija kolegijos sode pa
statė Marijos statulą, šią sta
tulą birželio mėn. 5 d. palai
mino vysk. Eric F. MacKenzie, 

. kuris 1914 m. yra taip pat už
baigęs Bostono kolegiją ir šiais 
metais švenčia 40 m. baigimo 
sukaktuves.

Mirusieji
Birželio 1 d. iš šv. Petro 

bažnyčios palaidotas Jonas Lin
kus 66 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 84 Village St., Bosto
ne. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Birželio mėn. 5 d. iš šv. 
Petro bažnyčios palaidotas 
Vladas Gedvilas 69 m. amžiaus. 
Velionis gyveno 243 W. 3rd St. 
So. Bostone. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Birželio mėn. 5 d. iš šv. Bri
gitos bažnyčios palaidotas Juo
zapas Grilevičius, 48 m. am
žiaus. Velionis dideliame nuliū
dime paliko žmoną, tris vaiku
čius ir dvi seseris.

Birželio mėn. 9 d. iš šv. Pet
ro bažnyčios palaidota Elzbie
ta Klemkienė 70 m. amžiaus, 
gyv. 181 Gold St., So. Bosto
ne. Nuliūdime paliko dvi duk
teris ir sūnų. Palaidota šv. Be
nedikto kapinėse.

• Venucueloje gražiai reiš
kiasi skautai. Iškilmingai pa
minėta skautų globėjo šv. Jur
gio diena. Išleistas naujas 
“Vyties kelio” numeris.

ii.. - - ■ - jįjgigifiMM



(Atkelta iš 1 psl.)
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“Generolas Smith iš tikrųjų 
vadovauja valstybės departa
mentui daugiau nei bet kas ki-

publicislas W. Pegleris prikal
tojo, kad Smith priklausė Mar- 
shallio štabe prie tos “klikos”, 
kuri nedavusi laiku žinių ir 
kaita dėl Peari Harboro kata
strofos. Kita pus^ sako: “Jei
gu B. Smith nebūtų užkirtęs 
kelio > departamentą ekstre
mistam, šovinistam, tai, gal 
būt, būtume jau trečiame kare 
ar mažiausia naujoj T. Rytų a- 
vanftiūrcj, kurios Amerika su 
savo silpnu apsiginklavimu ir 
pereidama iš senų ginklų prie 

-naujų, nebūtų pakėlusi*' —ra
šė VVashingtono koresponden
tas R. Jungk.

ngm m 
nrasMi

to ar dėl kito ir

Neteisybė nenustoja šaukus 
m- 

gia& mrtjyyb, ; JUO garsiau jos 
šauksmas jNra&verzia.

Tai rodo m neteusyj^ė, psdk- 
Bąnijos Kraštam. Ji uauar 

'sargiau *a»»itia noį tada.* ooa 
ji buvo padaryta* šiemet Ber
lyno mimstertų 'konierencųoye 
ji prabilo Duhes lūpom, Žene
voje apie ją prabilo jo pava
duotojas Beddl Smith (žr. 
pirmą psl.).

nę konstituciją sp§įceioįamp y 
Sk*w paskafcdįnp kavųrtf. patinga laisve, mintina 1:^ 
tus tikėjimo klausimais; kad str. Ten skelbiama “laisvė at 
t* tol
kad. Kunigų Vienybei nereikė- ryti antireliginę propagandą.’

gavęs su aa<šaiU ajycovu. iijps nusistatyųją. V|pqą p^| 
luti pruiziui^ aias^v<u ausiu- sakė, kad sepąs deparfaipento 
Vd auoo, palikimas satotuojair neįnfor-
an, amiutu. uzgtuęs Knygas, po muoja; kal.ino už tai Smithą, 
kfcuu wwHigg.w Mftrfn jau teaUi <w>nw»valė Met nadnrfi. "v ">T Trr- TrrT* •F-tr-’* u 1 S’’" *
prate rusJūai, o po porus nut| ' nėm dienom žinomasis kandus 
jau galėjo ar nutašai aereus- 
Knuza pr,.cu-a, jęaa savo bu
vimo Maskvoje metu generolas 
Smith sykf davėsi {viliojamas 
j diplomato moiotovo pmkies. 
194« gegužės men. jis Jouvo 
pasinešęs derėtis su ^JdasKva

eviancu _ ____ . , ____
znn.Es s-ajtt jmidos u kikhhbukub 
SMM1S KJUnntUOSE Itt MU5U W1BM I*

TMSIlir.TEJMKI MB MKSTUMV 
VISOKIUS BUCUS SKHBSMMUmmS, 
cnVENTUMEV MADOJ IK WlE0|IEJ. TUKS 
TUMET W|EWI JUODIEJI umįuu o 
M Mcn> lomia wies>mtiss mmia 
tiug /uit JHiosii iMMEsmanmrc mm 
MSTE BWWA JU JO ĮKIŠIU.

— Sovietų zonos Vokietijos 
vyriausybės ’ kreipėsi j Vak. 

Kriminalinė policija šiuo me- Vokietijos ūkininkus, kviesda- 
ttr intensyviai ieško, kas buvo ma juos persikelti gyventi į so
tie barbarai, sunaikinę 62 kapo 
paminklus ir pridarę apie $3,- 
000 nuostolio. Ne pinigas čia 
svarbu, kiek pats niekšiškas 
nuiskaltimas.

liepos 8 ligi 22, MarMehead, 
■Mass. nuo liepos 26.ligi rugp. 
10, Burlington, nuo rugp. 14 
ligi 28, New London, Conn.

grėsmę. kė ir vis dėlto sustojo. Nes, nu0 ruesėio 1 ligi 15 ir Nor-Ir Indokinija buvo tada vae- »;v vnirami n“° rugsėjo i igi._ . .. . . . nes... suskilo ne tik vakarai, wich, Conn. nuo nigs 17 ligi
betir>K“i Amerika. Alsopai ąįjį 3 4 Tolimesnės datos 

Japonijos - Amerikos Karui, remiamas
prasidėjusiam su Peari Har- 
bor katastrofa. □ 4 Titopto tarito* •

O U SMb CM» (T i F)
OiCM»M*<r«»y*> •
D 1 Omu toriui 0’ iNjfc)

O m p rmn»B*niii ni gy m d nmmiumi ummiuoj 
omo ramiumw»rwi On*ui»i^«tMB

G* tol k ■ rito "Taniml) AcHm Td Sot« toto"

ir vietos dar nėra nustatytos, 
vyr. štabo viršininko Radfordo Paveikslų atrinkimą padarė 

____  ir viceprezidento Nbcomj buvo n. Anglijos kilimo dailininkai 
KAS SUPYKTI NELEIDŽIA? pasiryžę stoti j karą. Tačiau Arthur T. Lougee ir Edmund 

Padėtis ir dabar panaši. A- “Eisęnhowerio vyriausybės ly- ware Smith. Pirmasis dabar 
menka kartojo ir kartoja, derių platus sektorius nesutiko vadovauja Fordo meniniams 
kad Indokinijcs žlugimas gre- su Dulles, Nixonu ir Radfor-. leidiniams, o antrasis yra The

šia ir Amerikos ir jos sujungi- ' du. Jie nenorėjo dėtis j karą.” Ford Times laikrašičo red&kto-
ninkų saugumui. Bet radikalių Prezidentas Eįsenhoweris prie nūs. Tarp išrinktųjų paveikslų
priemonių nesiima tam saugu- jų taip pat prisidėjęs... figūruoja Paul Sampie, Loring
mui ginti. Kodėl? Ilgiau gali sutrukti, iki pati Coieman, ’Revington Arthur,

Prancūzai kaltina amerikie- Amerika susigyvens su viena King Koffin ir Francis Mer-
čius. kad jie permažai pagal- ar teta nuomone. ritt. * (Skelb.)

kad prancūzų jaunimas nerodo 
entuziazmo jokiom partijom ir 
jokiai ideologijai.

tone nuo birželio 19 ligi liepos
3, New Londone, N. H. nuo

k per
pus. Svarbiausia mažėja jauni- dėl Bedsll Smltho nėra bend- ]ę akmeniniai paminklai tylioj jog pabėgėliai turi savo tradi- suodžiais apneštą Hitlerio šta^
mas. Tik 11/< yra jaunesnių- ros nuomonės. Dulleš turėjo amžinos ramybės vietoj? O. t a- cijas ne tik išlaikyti, bet ir to- tūlą.
nei 25 m: tų, o 29 'r yra vyrės- skaudžių nusivylimų, kai jo čiau ciniški nusikaltėliai netu- liau jas puoselėti. Dr. Schrei- — Kelių tinklas Vokietijoj*
nių per 50 metų. Guodėsi tuo, planai buvo paremti klaidingu vėjo pagarbos net įnirusiems: ber reikalavo, kad Vakariečiai padidėjo 7o'/r, o automobilii

padėties apskaityrftu, kai pasi- jie ėjo nuo vieno paminklo prie nepripažintų 1945 m. užgrobi- net 1000/r. Taigi, Vokietija
rodė, kad jis nebuvo realiai , kito, vertė juos į šalį, nudras- mc teisės. Iš diakono Krumm greitai atsistato ir vejasi Ame
painformuotas nei apie padėtį kė nuo jų nukryžiuotąjį, jį kalbos paaiškėjo, kad iš 2.- riką.

‘ suskaldė, išardė brangią gele- 190.000 Rytprūsių gyventojų ------------------------------------------ -
L>' žinę tvorelę, sudaužė šalia sar- Vakaruose atsidūrė tik 1.93CK- t
-O*. kofagų stovinčias vertingas 000. Mirė arba dingo be žinios lunstam pagalbon

““Statulas, o 4š vienos urnos, ją 614.000 rytprnsių. I O
v atidarę, išpylė ant žemės mi-

■?„; rusiojo palaikus...

□ >«. JMndOC iMHMmCMiRlD
O 1« ftlMMit S»MtS «f

D I«. CmM M <y* |ND» 
D M Mm CMMk latMi (U

Turistai, negalėję aplankyti 
gražiųjų N. Anglijos vietovių, 
stsilaukia pagalbos iš Fordo. 
Fordo kompanija paruošė 20 

vietų zoną. I t, kvitttaą at- An^?s "f'“/'
sakė Vak. Vokietijos vyriau- Plaksiu parodą. Paviefe- 
sybe per RIAS radiją nurody- 'f konkursiniu bū
dama, jog nuo. 1950,m. j Vak. *> * N. Angluos genau- 
Vokietiją atbėgo apie 60.000 smnenininkį Juos galima 
______  _____________ matyti New England Joumeys

2 nr. Ten pat randami atitin-

Indpkinijos Berlynas ir Azijos Šveicarija j”
, nėr, B. DeVoto, J. P. Mar-

bos duoda (nors 755Ž visų karo quand if
, t, w-. išlaidų dengia Amerika). Ame- Minėtoji paroda atidaryta

galite tą ar aną kraštą i/lun- rika aiškina, kad Prancūzija 
fi; paskui'jau nevalia.” Bet aš

prisijungti; kad delsia sudaryti 
karo sąjungą su Amerika; kad 
Anglija tam priešinasi.

Pagaliau Amerika pasiskel
bė, eisianti skyrium, nepaisy
dama Anglijos politikos. Pasa-

pabrėžiu, kad Japonija pradėjo 
karinio pirmavimo Padrikę po
litiką, o tai jau gresia Ame
rikos saugumui.” 'Kitaip sa
kant, Amerika lutės veikti ta
da, kai pajus savo saugumui

NUVARTĘ KAPŲ PAMINKLUS, NUDRASKĖ KRYŽIUS
ūkininkų bei žemės ūkio darbi
ninkų. šiuo metu Vak. Vokie
tijoje yra 300.000 ūkininkų šei
mų, pabėgusių nuo sovietiško 
‘rojaus”. 50.000 ūkininkų galė
jo būti sudarytos darbo gali
mybės ūkyje.

— Triero mieste vieno namo

iliustraciją) yra lietuvių atsi
šaukimas prieš muravjovus, iš
leistas -1861 ar 1862 metais. A- 
pačioje tekstas dabartine rašy
ba.

tas... Jis buvo artimas Dean 
Achesono draugas. Jis yra ar
timas prezidento Eisenhowerio 
draugas.” Taip jį apibūdina 
“US News and World Re- 
Report.”

Tokis apibūdinimas nėra di
delis Smithui komplimentas 
kai kurių respublikonų akyse. 
Kraštutiniai respublikonai juo 
nepatenkinti. Jie sako, kad B. 
Smith esąs labiausiai kaltas, 
kad valstybės departamente 
tęsiama Achesono politika. 
“Kol Bedell Smith bus, gali jis 
būti ir labai garbingas bei nu
sipelnęs, bet departamentas ne
bus iš pagrindų išvalytas ir ne-, 
ateis nauja politika, kurios 
daugelis respublikonų laukia.”

Ir nors taip respublikonų 
vertinamas, B. Smith buvo pa
sirinktas Eisenhowerio ir Dul
les.

oėl tautos. Molotovus* tuo pasi
naudojo ir reikaią išpūtė. A- 
merikos sąjungininkai pasijuko 
paliekami už 'aurų— kad oe jų 
bus susitarta. Valstybės sekre
torius- Marshallis turėjo savo 
atstovą gelbėti. Nuo tada •susi
darė nuomonė, kad B. Smith 
esąs “antrasis žmogus”, t. y. 
tas, kuris puikiaiw atliks deta
les,įvykdys, planus, bet reikia, 
kad būtų ‘pirmasis žmogus”, 
kuris planus paruošia.

ję “šokti į akį y*enybei.” Pas- Tik pažymėtina: laistė varyti 
ktd jau įsismagina vertinti Ku- antireliginę propagandą, bet 
nigų Vienybę: esą “Kunigų

, Vienybė nusmuko nuo koto”; 
esązjie draudžia tikintiesiems

. raštus prieš tikėjimą skaityti, 
o patys skaitp, taigi jie vykdą 
pasakymą: “nežiūrėkite, ką 
mes darome, tik klausykite, ką 
mes sakom?. Kunigų Vienybės 
vertinimą * yainikuoja savo* 
skaitytojo baiminimusi, jog 
“Kunigų Vienybės muravjovai

, ųn$ kartį lietuvius, kurie skai
to Vienybę.” "

Pirmąsyk į pasaulį Bedell 
Smith vardas išplaukė 1945 
gegužės 7, kada Reimse jis at
stovavo Amerikai paliaubų de- valstybės sekretorius, 
rybose. Jis tada buvo Eisenho- 
werio štabo viršininkas.

Po karo jis norėjo eiti. į at
sargą ir tik žvejoti ir žvejoti/ 
Bet jis buvo artimai susidrau-

• Liet. Profesorių Draugijos 
dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. Dr. Pr. Jucaitis, vięe- 
pirm. A. Flateris, sekretorius— 
Ign. šlapelis, valdybos narys 
M. Mackevičius, o vietoj Dr. S. 
Stankaus įėjo inž. K. Paukš- 

ligijos klausimais. Vadi.ias, aš tis. Draugija šiuo metu turi 71 
esu laisvas kalbėti apie reVgi- narį- 
ją, kaip man patinka, bet 
jums nepripažįstu laisvės kal
bėti apie mano pasisakymus 
dėl-religijos. Taigi pripažįsta
ma tik vienapusė laisvė; laisvė

Lietuviams B. Smith buvo 
pažįstamas 'Vokietijoj? kaip 
nuoširdus ITaudies dainų, šokių 
lankytojas Čiurlionio ansamb
lio koncertuose. Kai buvo pas
kirtas į Maskvą, lietuviai tikė
jo, kad jis pažįsta ir Lietuvos 
reikalus geriau nei kas kitas. 6 
dabar į jo lūpom pareikštus 
žodžius apie Baltijos kraštus 
žiūri kaip į visos Amerikos nu
sistatymą nepripažinti agresi
jos ir apie ją netylėti. M.

Miunchene
“Susivienijimas su Vokieti

jos rytais yra ne tik mūsų po
litinis, bet ir dvasinis uždavi- 
ys”, — parėdė prof. E. Muel- 
ler, naujai perrinktas prūsų 
pabėgėlių, gyvenančių šiuo

jokios laisvės į tą antireliginę 
propagandą atsakyti. “Vieny
bės” laikraštis naudojasi ^pir
mąja laisve (antireliginės pro- » 
pagandos) ir pyksta, kad Ame
rikoje, kur yra ir antra laisvė 
(atsakyti 1 tą antireliginę pro
pagandą), Kunigų Vienybė ta 
laisve pasinaudojo.

Pykdama anfkunigų, vadina 
juos “muravjovais”, žadan
čiais karti lietuvius... Tfsm, 
kuriem nuo-liežuvio byra mu- 
ravjovo keiksmažodis, parodys 
čia dedamas paveikslas, ką mu- 
ravjovu laikė tie, k??rię su ma
skoliais kovojo^ nuo jų’ kentėjo. 
Ar muravjovų talkinĖikaį yr i

“Argi tai gali atsitikti mū
sų civilizuotoje šelyje?’ — ste
bėjosi miuncheniečiai, patyrę 
apie nusikaltėlių siautėjimą 
miesto kapinėse. Kad vagys iš
laužia krautuvių varinas, au
tomobilių langus ir išneša ver
tingų dalykų — šiandien tokios 

departamente esąs praktinis žinios niekeno nestebina. .B;t - metų Bavarijoje, bendraoms- nuomininkai metų metus skun
dai bas, komplektuojant depar- kad žmogaus vardą nėšio ją as- nes pirminųik^. Gegužės 22-23 dėsi, kari kaminas dūmų ne- tik man.

Paryžiuje penkių dienų ko- tamento persbnalą. Jis rūpiną- mens galėtų tap pasielgti, kaip d. įvyko A®fei|hiene buvusių ir traukia. Namo savininkas vi- £)ar daugiau. Nors Kunigų 
munistų partijos konferencija sis paruošti profesionalų dip- tai atsitiko pietinėse miesto ka- vakarų Prūsijos gyventojų su- saip krapštėsi ir-suko galvą, Vienybė tevertino laikraščio
pripažino, kad per ketveris me- lematų kadrą ir priešinąsis im- pinėse, dėl to kraipė galvą ne- važiavimas, kuriame dalyvavo bet tai nieko nepadėjo. Paga- pareiškimus tikėjimo reikalais
tus, nuo paskutinės konferen- ti į diplomatus vadinamus poli- vienas ramus ir taikingas ne- apie 9.000 žmonių. Mitinge kai- liau vienam kaminkrėčiui pa- įr nesikoliojo nei laikraščio nei
cijos komunistų partijos narių Alkierius. ramių gatvių gyventojas. Tik- bėjęs ministeąis pabėgėlių rei- vyko tą mįslę atidengti. Iš ka- jo autorjų adresu, laikraštis

rai, ką gi klįūdė į dangų išky- kalarns Oberiaender pabrėžė, mino jis ištraukė aprūkusią ir jaučiasi galįs vadinti Kunigų 
lę akmeniniai paminklai tylioj jog pabėgėliai turi savo tradi- suodžiais apneštą Hitlerio sta- Vienybę ir atskirus asmenis 
amžinos ramybės vietoj? O. t a- cijas ne tik išlaikyti, bet ir to- tūlą. ‘nedorais”, “kenksmingais”,
čiau ciniški nusikaltėliai netu- liau jas puoselėti. Dr. Schrei- — Kelių tinklas Vokietijoje dabar dar muravjovais - kori- 
rėjo pagarbos net įnirusiems: ber reikalavo, kad Vakariečiai padidėjo 75%, o automobilių kaįs. Tai antra sau‘leidžiama 
jie ėjo nuo vieno paminklo prie nepripažintų 1945 m. užgrobi- net 1000%. Taigi, Vokietija iajsvč__laisvė kofiotis.
kito, vertė juos į šalį, nudras- mc teisės. Iš diakono Krumm greitai atsistato ir vejasi Ame-

Demesio vertas laikraščio 
noras užrėkti ir skaitytojui gen. RAoUl salan, jMaldrtn
sudaryti įspūdį, kad katalikybė Pr»nefaųo» kaffaomeaės fadoki-
esanti artima komunizmui. >«• pavaduotojo.

Iš Maskvos grįžęs, parašė 
knygą “My Three Years in 
Moscovv”. Knyga buvo “best- 
sclleris” ir davė autoriui apie 
pusę milijono dolerių. Norėjo 
vėl į privatų, gyvenimą pasi
traukti. Be. jam pavedė reor
ganizuoti ČIA, valstybės sau
gumo crganįzaciją, kurios ank
stesnis šefas susilaukė aštrios 
kritikos, kai "toji tarnyba ne- 
pramatė Korėjos karo nei Ki
nijos įsikišimo.

1952 Eisenhovveriui rinki- 
. mus laimėjus, Smith porą mė

nesių vis buvo, kandidatas į
Silpna 

sveikata, o labiausia respubli
konų dalies opozicija, e kad 
Smith tarnavo Trumanui ir 
Achesonui, nustūmė jį tik į 
“antrąją” vietą — į Dulles pa
vaduotojus. Tačiau jo žinioj?

SUSIMILK ANT MOSI’, VIEŠPATIE

Broliai Žemaičiai, tas perkapotas kryžius yra paveiks
lu persekiojimo nuog maskolių mūsą vieros, mūsų Bažny-. 
čios iv. ir mūsų brolių. Yra čia išstatytas, kad atinintumėt, 
jog ši diena paznočyta nuog Bažnyčios Sv. ant maldos už 
kenčiančius brolius, kalinčius už mūsą vierą ir tikra teisy
bę. Teipogi, kad mestnmėt visokius Macus senus paprati
mus, gyventumėt zgadoj ir vienybėj, turėtumėt vierą, no- 
dieję ir medę, o hž tikrą pagal žodžią Viešpaties Dievo ne
užilgo ant jūsų žemės išvystė karalystę Dievo ir jo teisybę.

Tysliavos reikalas teisintis 
ir teisinti savo bendradarbius.

■ Jo laistė rūstauti ir vertinti __ _____ _
kitus, Jęąip, jam patinka. Visa tie, kurie kryžių lau&o (gali- 

. . ma tai darytį ir spaudoje), ar 
tie, kurie jį gina.

tai labiau išryškina laikraščio ' 
veidą ir. stovinčiam iš šalies 
padeda susiorientuoti. x

Dėmesio verti tie pasisaky
mai fone tų gražių frazių, ku
rias randam laikraštyje už li
beralizmą, už spaudos ir nuo
monės laisvę. Laikraštis irgi 
“laisvai” kalbėjo apie religi
jos dalykus, nors autoriai lig 
šiol nebuvo laikomi religinių 
klausimų specialistais. Bet 
laikraštis ėmė pykti ir koliotis, 

’. kada kiti, Kunigų Vienybė, di
desni religinių klausimų spe- - 
cialistai, pasisakė apie “Vie
nybės” skelbiamas mintis re
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kaip yra pastebėjęs St Šal
kauskis. Jo žodžiais tariant, 
bolševikai mūsų laikų civiliza-

Šv. Domininkas Savio gyveno praėjusio amžiaus viduryje. 
Po trijų metų bus lygiai šimtmetis (1857—1957,) kai jis mirė 
plaučių uždegimu ir netrukus pradėjo garsėti stebuklais. Jei ta
sai amžius, kuris, taip pat yra pagarsėjęs bedievybe ir nuodėmės 
tvanu, būtų laikęsis to šventojo berniuko šūkio “geriau mirti
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9&50 
$330

Un TlTlI to ««to dsas mnttnr at BrooHtyn. N X May 25, MSI, ander ghttebm nAft j tytiat Kiti dar 
the Art oi Įtinto A m <■*««> “«“* <*“• «*«« guodėsi ir tuo, kad lietuviai

M Bato* Mase, Segtanber Ū iMS. nWto pikto bolferikam nebuvo
padarę ir pritrt įų tankus ne
atstatė ginklo. Dėl to baisios 
birželio (Senos ir naktys pasi
rodė dar šiurpesnės. Vieno rau
donojo Sėtuvių profesoriaus 
žodtiafc tariant (jis ir dabar 
eina aukštas pareigas), 
‘jei kas atosBan Htų sakęs, 
jog bnBniifcal giB? to* dar

gaitę! Ir dėl ko?
Jis įlindo parke j'krūmus, iš 

kur gerai matėsi visas kie
mas, ir ten laukė, gal kas nors 
eis . pas jų, gal pasibels į jos 
duria Taip ištūnojo iki ryto, 
bet nieko nepastebėjo. Jis nu-

eio žmogaus dvasioje.
Dar 1930 metais, kai buvo 

minima šv. Augustino 1500 
metų mirties sukaktis (šv. 
Augustinas mirė barbarų van
dalų apsiaustam mieste), prof. 
St Šalkauskis viena proga pa
stebėjo, kad ir mūsų laikų ho
rizonte

aiškiai matyti gausios 
barbarų eilės,

tik jie ateina ne iš šalies, o 
“iš šių dienų pasaulio, kaip 
kad atsiranda suirimą ir mirtį 
nešančios bakterijos sergan
čiame kūne.”

kelia ant garbės šakiu tuos 
Rusijos carus, kaip Joną Žiau
rųjį, Petrą Didįjį, Katryną ii, 
kurie plėtė Rusijos sienas į 
Baltijos marias. Prisimename,

— Ponai ir me-es, — pasakė kad jis Niiajui būtų atmušęs 
jis ' drauge susimušdamas mergaitę — viso, jei kas juos 
skambančiais stiklais su aplink ir įvedė į ginčą, tai tik mer

gaitės laikymasis, kuris pasi
daręs visiškai kitoks.

Eina Yrjajus nežinojo, ką į 
Viešpatie, dabar vyras nedaug ra vienas žmogus, kuris vis suprato, kad što fcostelėjunas tai atsakyti.

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦s teregi dėlto patenkintas. šį tą reiškia.
Tykojančiojo artumoje Eino bet ilgai trūko, kol Eina Yrja- 

Yrjajus jautėsi nesmagiai, jis jus atsipalaidavo nuo minties 
pajuto tokį stiprų susijaudini- apie sulaužytą koją, 
mą. Jei dar kaitą būtų išgir- 
dęs aną kostelėjimą, "kažin ar 
būtų susivaldęs nuo to, kas ga
lėjo įvykti. Ir taip jis tuoj po 
pietų pamažu pasišalino, nors 
jam ir teko nusigalėti.
. Kitą rytmetį atsikėlęs jis iš
girdo, kad piūtės pabaigtuvių 
-šventė baigėsi didelėmis kumš
tynėmis, ir Niiajus turėjo su
mokėti du šimtu markių atsi- 
pirkdamas, nes jis vieną jau
nuolį taip stipriai bloškė į 
tvorą, kad net koją sulaužė. — Gyvenk tamsta laimin

gai, tikrai gerai!
Šitie žodžiai kaupė v*są pa- 

satdį. Pirmieji būvi laimės lin- 
____________ _ ______  _ Vienok kažkas buvo įvykę, kėjimaš, paskutinieji siejo «• 

neapykantos svaigulys. Jis net trikdyta. Tačiau Eina Yrjajus arba turėjo įvykti: jau vyje viską, kas šią nuostatą 
virpėjo. pasijuto keblioje padėtyje. Pa- tol° S pastebėjo jo vei- vasarą buvo tarp jų įvykęr*

Taip pat ir Niiajus žinojo, atetos ūkininkas pranešė, kad Netrukus ji turėjo tikrai farSį fyjug pasižadėjbno rd- 
kad jo priešas čia yra. Visą lai- Niiajus iš pavyduliavimo su- šinotL kalavimas.

koją, tuo patiekdamas

Taip begėdiškai suniekina
mas ir susmulkinamas žmogus 
— iki plauko, ant kurio paka
binta kiekvieno Sovietų Sąjun
goje gyvenančio gyvybė. Ji 
Tevertinama, nes nuvertina-

rasįžmagų.
Bolševikai iš to pasidarė 

kraštutines išvadas įr jas pri
taikė praktikoje. Praktika yra - 
šiurpi, bet pamušta ta pačia 
filosofija, kuri žmogų atskiria 
nuo Dievo ir kultūrą nuo reli
gijos. Lieka tiktai žmogišku
mas, bet jis jau nesulaiko žmo
gaus nuo žvėriškurtto, neap
saugo nuo barbaro, kurie iš
kyla net ir aukštoje civilizaci
joje, kai ji 
“našioja finfcmės kflti nuo

Atėjo ruduo.' Tai girdėjo 
kiekvienas aną miglotą rytme
tį, kai kuliamos mašinos dva
ruose urzgė, kai aridinė ūki
ninkų , kiemuose tar^cėjo ir 
trobelninkai nuomuojamuose 
laukeliuose pirmą kartą spra
gilais sudundino klojimus.

Kai HHja šitą rytmetį vyko 
į stotį, ją apėmė dktebs nera
mumas, lyg kažkas nelaukto 
turėtų įvykti. Bet. greit pama
tė gausinančius lietaus debdbis, 

Tttp praijo vasara, ana Svie- Į“1“!!?'. kaiti d«
si laiminga vasara, kuri po to X® niunos nuotaikos, 
niekieno daugiau nebuvo su-

pietus prasiveržė-lyg grąsinan- nekaltą vaikiną. Mažų mažiau- tarė jis, — kad šitasis kaip ir 
tis įspėjimas: šia niekas nebuvo girdėjęs, paskutinis mūsų paštas...

Išsigandus ji žiūrėjo į jį. Ji 
juk žinojo, kad taip vieną ryt
metį atsitiks, ir vienok ją tai 
dabar lyg ir užlupo.

Jis pradėjo gyvai plepėti, 
lyg tuo pačiu norėtų mergai
tę ir save suraminti. Vakare jis 

Ak taip,— tepasakė jis, išvykstąs ir rytą būsiąs Hel
sinkyje. Jis jai padėkojo už vi
są trasą, kurį jinai turėjiri 
per vasarą, ištiesė jai kažką,— 
ką ryžtingai grąžino.

— Tuomet man nelieka nie
ko kito, kaip tik tamstai pa
dėkoti ir palinkėti larnifaųgo ru
dens.

Staigi jos akys patvino aša
romis. Mieliausiai ji būtų pa
sakius — dar ne — ne šian
die, — taip pat ir ne ryt, nie
kada...

Akimirką jis tylėjo, staiga 
jai ištiesė ranką ir tik tepesa-

sikeikė ir buvo patenkintas, Rytmečio darbą jis taip su
kati niekas jam/ kelio nepasto- tvarkė, kad nepastebėtais galė
jo.* tų nušliaužti į mišką prie

kryžkelės iš'Paatrios ir ten 
patykoti. Jis vos tik tris siek
snius paėjėjo, kaip viską pama
tė ir išgirdo.

Bet visiškai nieko, tik kele-

Jis prieš tai lankėsi Sovietų 
Rusijoje, bet, matyti, taip pat 
melu laikė tai, kad į Sibirą 
buvo jau masės išvežtų gudų, 
ukrainiečių, isnkų, gruzinų, 
armėnų, pačių rusų ir kitų 
tautų. Buvo sakoma, kad jie ten 
vyko “savanoriškai”. Ir Justas 
Paleckis taip pat nusiuntė 
Maskvai raštą, kad “didžioji 
tėvynė” priimtų “savanorius 
lietuvius”... ištrauktus naktį iš 
patalo, iš ligonihių, iš darbo, iš 
ūkių; vaikus ir moteris, senius 
ir ligonius.

Išvežimų dieną kalbėjau su 
vienu

M. GedvOos sekr^orium.
Jis taip pat buvo pritrenk

tas, tas buvęs raudonas liau
dies mokytojas, paskui su bol
ševikais pasitraukęs. Jis "vis 
dėlto stengėsi pateisinti trėmi
mus. Girdi, Lietuva apvaloma 
nuo antisocialauš elemento: 
vagių, prostitučių, valkatų, 
veltėdžių, diversantų. Tokiais 
nešvankiais žodžiais buvo api
berti tie dorieji ir nekaltieji 
Lietuvos žmonės, kurių 
kaulai jau išbarstyti po plačią

sias ISusi/is lygumas ir 
. sniegyuus.

mes pats Smogus, degraduoja
mas iki gyvutiOb

Savo pirmatakais bolševikai 
turėjo praeityje tuos žmones, 
kiKie uoliai 1 •.

patięs nė kito, amžino gyve- s&fepijo matertotistinea pažiū- 
hkno. O jei taip**—- tai su žmo
gumi ghtima elgtis kaip su pa
prastu dafttu, žemės grumstu, 
kurį gali koja paspirti, jei turi 
j^os, arba sutrypti, jei kliūva. 
Bolševizmas tą filosofiją vykdo 
be jokių ^crupubi, kaip mėsi
ninkai savo pareigas skerdyk
lose. Paties' Stalino žodžiais 
tariant, jie 
“nerauda dėl nekirstos galvos

Einas Yrjajus taip pat buvo 
įsitikii^s, kad šią vasarą galėjo 
priskaityti prie laimin^ąusnj. 
Prieš jį gulėjo atvira žmogaus 

Einas Yrjajus nebūtų buvęs patykoti. Jis vos tik tns siek- veido kny&i visais sav6 
poetas, jei jis nebūtų ir toliau snius paėjėjo, kaip vMcą pama- ^^aHomafa viibuliavimo švel- 
vis su didesniu dvasios pakili- tė ir išgirdo. mimais Rp" to, jis turėjo dalią
mū susitikinėjęs pienininkę, Bet visiškai nieko, tik kele- tylk>se rungtynėse, apie kurias 

prie tokio tuno. kuri diena iš dienos darėsi gy- tas žvilgsnių, nusišypsojimas— tnųmtį žinojo ir dar
— Aš atrisiu vakare, — pa- vesnė ir drąsesnė. Jis matė, tai buvo viskas. trečias, Šiaipjau__niekas,

sakė Niiajus ir nusišiypsojo kaip mergaitė jo žvilgsnį, jo Ir taip šliaužiojo aplinkui .
jai, lyg įnoringam vaikui. juoką, jo balso melodiją tie- plačiapetis vyras daigelį ryt- l

— Aš nenoriu! Sakau tai siog dievino. Kaip jis galėtų mečių tykiai ir susikūprinęs, . P11™? ”*? susitiko
tai ' uždraisti. Ir spindulių kaip laukinė katė, kentėda-

Niiajuš vakare slinko į susi- pluoštas anų nuostabių akių mas, pavyduliaudamas. Bet vi- uk vasarai baigiantis
tikimo vietą, bet jos nebuvo. * jam pačiam darėsi būtenybe. sada buvo tas pats: tik trum- J”
Juodos bangos sukilo jame. Jei kurią dieną nematydavo tų pas šyptelėjimas, daugių dau-. ^*al,“na YljajiB aną 
Atsitiko stebuklas, kad jį mer- akių, tuoj jausdavo nerajnumą giausia bereikšmis žodis. . .
gaitė paniekino, o ne jis mer- ir netikrumą, ir darbas nesise- Jis nežinojo, kaip tai su- yan8ionr“s ne s, os 

k«. Kiekvieną rytmetį jis ture- prasti. Tačiau instinktyviai Įy?0"!!5 ”• zaibuojančionus a- 
jo paklausti: kaip? Gerai! Ir jautė, kaip neapkentė ąno-stu- H pagavo staigus gilios 

■ji atsakydavo: gerai. Ir nieką- dento su balta kepure. O jam 
da kitaip ir negalės būti. pačiam nė karto nebuvo nusi-

Jf. šypsota.
Niiajus pasijuto nesmagioj 

padėty. Savaitę, dvi aplink Susitikimai kiekvieną rytine- ką neišleido jo iš akių.

ir jos, žodžiuose virpėjo pyktis, 
kad aš nebenoriu su jumis 

susitikti, niekada, niekada 
dragiau.

Nustebęs jis žiūrėjo į ją, 
kaip galėjo mergaitė prieiti

rijoje, praradusfafe aną link-"J 
mę, yra “ryškiausi barbarai, i’j 
labiausiai ' apsisprendę J 
vandalizme, barbare. ~e kau- ' 
Irių.” štai kodėl jie žudo!

ŽUDANTIS RUS^ 
nflnšRiAupus

.Bolševizmas nėra taip pat^ 
grynai internacionalinė revriiu- 
įą. Ji grobia lėtus kraštus ir 
juos rusina ir jos siekimus 
vykdo; tegu Ir žiauria prievar- | 
ta ir diktatūra, bet rusų tau
tos naudai. Bolševikai užima 
vis naujas žemes, primeta 
joms rusų kalbą ir kultūrą. 
Kas yra bolševikinio ir laiki
nio, vėliau atkris, bet kas į- 
kalama rusiško, kas įgyvendi
namas ir įsodinamas svetur, na 
taip jau lengvai iškrapštomas.

Nemaža rusų, kurie <patys 
kovoja su bolševikais, nesmer
kia jų ekspansijos, ypač kai
myniniuose kraštuose. Tai su
tinka su caristiniu imperiakz- - 
mu, kurio grobuoniškus nagus 
Pabaltijo kraštai pajuto jau, 
nuo

Jono Žiauriojo laikų.
Prieš 400 metų jis pirmas 

pradėjo invaziją į Livoniją — 
Latviją ir Estiją. Įdomu paste
bėti, kad savo priekabėm pa
sirinko lygiai tokius ^pat argu
mentus, kaip 1939 metais bol
ševikai, kaltindami Baltijos 
santarvę, kad ji Maskvai gra-, 
so. Jonas Žiaurusis kaltino Li
voniją, kad ji dedasi su Lietu
va, kuri šoko ginti Dauguvos 
krašto, kad ten 
vaikai nebūtų sodinami ant 
tvoros stipinų ir moterims ne

būtų' pjaustomi ysčiai.
Tai ano meto kronikų liudi

jimai. Jie mums rodo, jog ir 
XX amžiuje, vadinasi, civili
zuotame amžiuje, rusiškasis 
imperializmas neatsiliko nuo 
savo pirmatakų. Dabar vaikai, 
marinami užkaltuose gyvuli
niuose vagonuose, o moterys, 
dažnai ligonės, tempiamos į 
sunkvežimius ir išmetamos Si
biro sniegynuose. Jei apie ca
ro laikų Sibirą Zigmas Aleksa- 
Angarietis (anų laikų komu
nistas) rašė, jog ten “Lietuva 
sušals”, tai juo labiau ji šaldo-

Pabaltijo tautos yra naikina
mos jų didžiojo kaimyno, nai
kinamos be jokių skrupulų, 
barbariškai, nesigailint “plau
ko ant nukirstos galvos”, nes 
lietuvių, latvių ir estų žemės 
numatytos apgyvendinti rusiš

komis gyvomis.

slankiojo ir nieko nepastebėjo, tį tarp Eino Yrjajaus ir jo {ne
visus galimus takelius ištyrė, 
bet veltui. Pačią Hilją išklau-

PIENININKE I1 A v A T Pagaliau jis vieną dieną stai-

- » ir , t Y ga suprato: vis dėlto kavalie-
Mzoens b gyveamra Paatrios, tas driskius! pasaulyje mažių mažiausiai y- kas jo klastingą būd^ pažino,

dailę žmonių ima laikytis nusistatymo “geriau nusidėti ne-
arba netekti savo malonumo, patogumo ir naudos, Kam visa tai Sovietų Sąjun- 

taftai, kai miršta milijonai neviltyje ir vergijoje, miršta ga darė? Tas klausimas labai 
’ nekaltų už kitų nuodėmes. Nuodėmė tada apsireiškia poli- paprastai atsakoma daugumos

, ir visus žudo. Iš atskiro žmogaus veiksmų ji ateina į jo paskaitininkų, minint juodą-
trarfcomąji viešąjį gyvenimą, kuris savo ruožtu vėl "Veikia at- sias biržzlio dienas. Nurodo- 
riAus .žmones ir ypač jaunuomeię. Susidaro suktas nuodėmės ma, kad Rusijos bolševikinė 

kuris gali būti perlaužtas tiktai religinio atgimimo. vyriausybė nesijaučia saugi nei
* • namie nei okupuotuose kraš-

% ’ tuose. Ji stengiasi išsilaikyti
šv. Dominikas Savio ir šv. Pijus, berniukas ir popiežius, teroru. Bet iš kur tas baisus 

. kurto jalais dienos beveik sutampa, paskelbti šventaisiais pačiu teroras, kokio pasaulis ligi šiol 
ladfcu. Jie skirti mūsų laik ų painokai, kad ateitų šviesesnės die- dar nepažino? Du pagrindiniai 

Dėmesys turi būti nukreiptas į priaugančias kartas, nes tik dalykai gali mums tai geriau 
iš jų galima (tikėtis religinio atganomo ir baisėjimosi nuodėme, paaiškinti.
Jaunystė iš savo prigimties yra linkusi siekti aukštų idealų, bet
-yra taip pat atvira pagundoms. Kiek ji bus nuo jų apsaugota ir BARBARIŠKA MCSŲ 

t pakreipta į tvirtą nusistatymą “geriau mirti negu nusidėti ar LAIKŲ APRAIŠKA 
I susitepti”, nuo to priklausys ir šviesesnė ateitis kiekvienos tau- Bolševizmas nėra tik revo- 
f . tos ir valstybės. » liūtinis perversmas, kuris vi-

Paaėjusį šeštadienį, birželio 12, Romoje buvo paskelbti dar 
penki šventieji Keturi iš jų yra suaugusieji—įvairių vienuoliš
kų kongregacijų steigėjai, o vienas penkiolikos metų berniukas 
— palaimintais Domininkas Savio. Jis buvo šv. Jono Bosco, sa
leziečių kūrėjo ir didelio jaunuomenės auklėtojo, ^nuoširdus mo
kinys ir sekėjas. Tas paprasto kalvio sūnus, labai dar jaunas, 
Slieku Įeitu nepasižymėjo, kaip tik šventumu. Tai yra pirmas 
;toks jaimas šventasis, kuris į altoriaus garbę pakeltas ne dėl 
kraujo aukos, kaų> šv. Tercizijus ar Marija Goretti, bet dėl savo 
griežto nusistatymo, — “gėriau mirti negu nusidėti.”

Visa dešimčia metų už jį vyresnis šv. Kazimieras, lietuvių 
vienintelis šventasis, taip pat griežtai laikėsi nusistatymo — 
“geriau mirti negu susitepti”. Tarp jų tėra amžiaus skirtumas, 
bet jis kaip tik ir reikšmingas Domininkui Savio. Tasai dar ne
subrendęs berniukas buvo didžiai subrendusio proto, kuris aiš
kiai įžvelgė nuodėmės baisumą, ir nepaprastai tvirtos valios, 
kuri padėjo jam išlikti Dievo kelyje ir pasiekti altoriaus garbės.

nininkės pasidarė abiem tylio
mis, šventomis kelionėmis, iš 
kurių jie grįždavo linksmi ir 
sustiprėję. Jai buvo visiškai vis 
tiek, ar Niiajus pyko, ar plū- stedą sėdintiato draugais ir 
do. Ji buvo tik laiminga, nes reikšmingai kostelėjo. Visi,
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Ta Bėjai tada teftoti.ssvo brofių.
(TSk pasakoj maži taip skaitėme kodais...) 
Dar paafcuttaį tart paglostei kiemo žolę,

Nervų liga nuvedė iki savi
žudybės birželio 7 d. —t.

skelbė užsienio meno žurna
luose.

savo neturte. Atrodo, kad jis į taip tik ir Borėjo parodyti š| 
siekė nepasiekiamo idealo, pa- tialtiMną taip tftroja Betarto > 
sidarė paikas kvailutis ir savo K Kilrtnu, tarp Pr am Kiram ta| 
keistumais vien žmonių užuo- pynos EvaagefijM, tarp'gyra-jl 
jautos susilaukė. Tačiau yra. tano t&rovfe ir gBtos jos dva- 
kvailybių, kurios yra pasaulio steėa praanės.
žmonių nesuprantamos kaip 
tik dėl nepaprastai aukštos ir 
gilios jų išminties. Juk ir Kris
taus kryžiaus auka, toji didžio
ji nesuprantama paslaptis ir 
dieviškosios meilės didybė bei 
išmintis, žydams atrodė papik
tinimas, o pagonims paikybė. 
Kai pasaulis galvotrūkčiais šo
ka rinkti žemės turtus ir juo
se paskęsta, nematydamas ki
tų, aukštesnių idealų, tada ir 
Neturtėlio ■ jų tarpe pasirody* 
mas atrodo kažkokia gyvenimo 
disharmonija, kažkokia kvaily
bė. Tada beturčio balsas lieka 
neišgirstas, nesuprantamas, o

Nevv Yorko spaudos ši Galdi
ko paroda buvo pasitikta labai 
šiltai.

New York Times gegužės 26 
d. rašė: “šie gėlių ir peisažų 
kūriniai tai viena iš labiausiai 
žėrinčių spalvų šio sezono pa
roda, net žiemos reginys ir 
“Noktumas” pasižymi vaivo
rykštės spalvomis.

Art Digest, geg. 1 d. rašo: 
“Dirbdamas ant aksominio pa
viršiaus Galdikas sukuria bri- 
lijantiškai spalvingas ir ekspre- 
zyvias, nuotaikingas beveik

lyvauti. Vokiečiai bus atsto
vaujami trijų profesorių: A. 
Butenandt iš Tuebingeno. G. 
Domagk iš Wuppertalio ir O. 
\Varbuig iš Berlyno.

jo neturtu mes būtume 
p" Pijaus XII;

riejimas. Tuo būdu šventieji at- / Iš kitos puses .šv. Pranciš- prancūzų maldininkams 
rodo ne vien stebukladariai, kus, kaip Asyžiaus Neturtėlis, m.) ; £
aplink kuriuos vyksta stebuklai buvo nuostabus žmogus, ypač “&w®s Oterafr” m 
ir kurie ant kiekvieno žingsnio 
daro stebuklus, bet ir realūs 
žmonės, gyveną žmogišką gy
venimą, savo laiko vaikai ir 
todėl labiau natūralūs* (kokie 
jie iš tikrųjų ir buvo), supran
tami. Tokio tipo šveistųjų gy
venimus turime J. Joergensono 
Šv. Pranciškų, L. Bertrand 
§v. Augustiną, H. Gheon Arso 
Kleboną ir visą eilę kitų. .

A. Maceina nuėjo dar tofiau. 
Jis, pasinaudodamas istorine 
medžiaga apie šv. Pranciškų, 
norėjo fflorifine bei teologine 
šventojo gyvenimo samprata 
atskleisti Asyžiaus Neturtėlio

. Į Ameriką atvažiavo 1948 
m., nuo 1949 m. profesoriavo 
Smith kolegijoj?, Northamp- 
ton, Mass., dėstydamas rusų 
kalbą ir literatūrą. Paskuti
niais metais vis labiau uisida- 
rė, šalinosi žmonių, krimtosi 
vienas. J

Didieji jo darbai: studiją a- 
pię Čiurlionį parašyta vokiškai 
“M. K. Čiurlionis, der litau- 
ischer Maler und Musiker”, 
1938 m., ir “Vilniaus menas”, 
1940 m. Abiejose knygose, y- 
pač “Vilniaus mene”, jis su 
didele meile prieina prie savo 
dėstymo.

• Lietuva paveiksluose — 
Lituąnia Ilustrada — tokiu 
vardu baigiama spausdinti 
Rio de Janeiro 130 puslapių 
gražių Lietuvos vaizdų, jų tar
pe apie 30 iŠ Vilniaus. Kny
goje yra dvi spalvuotos iliust
racijos M. K. Čiurlionio “Jūros 
sonata” ir Vyt. Kasiulio “Lie
tuvaitė” ir keturi žemėlapiai. 
Meno skyriuje įdėta dar 8 
Ciurlionio paveikslai ir kelioli
ka mūsų menininkų kūrinių. 
Įžanginį straipsnį parašė dr. 
Fr. Meteris. Jis nagrinėja lietu
vių tautos kultūrinę raidą. To
liau įdėta Rachel Portelos, A. 
Ranito, prof. J. Girniaus straip-

barbariško pajautimo gėlių 
studijas. Jos žėri su romantiš
ku švitėjmu kartu įprastame 
ir neįprastame pasaulyje.” To-' 
liau žurnalas, suminėjęs kele
tą darbų, pastebi, kad jie at
likti su didele technikos ir iš
raiškos laisve.

New York Herald Tribūne 
geg. 29 d. pažymi, kad paroda 
nepretenzionali, bet nepapras
tai patraukli. Kūriniai esą ne
komplikuoti ir reprezentaty
vūs, apsaugoti < nuo banalumo 
darnumu, spontaniškumu ir 
tapytojo lyrine kad ir ekstra
vertiška išraiška.

Pirmame knygos skyriuje jis 
nagrinėja šv. Pranciškų gam
toje, kuri jam paklusta, nes 
jis vykdo ir gamtos akpiridmo 
darbą. Antrajame skyriuje 
randame šv. Pranciškaus nusi
statymą turtų atžvilgiu. Čia 
tuoj seka svarstymas, kokia 
yra neturto prasmė, kodėl 
šveistasis buvo elgeta ir bena
mis. Trečiame skyriuje mato
me šv. Pranciškų tarp žmonių 
ir paskutiniame — jo santy
kius su Dievu. Čia ne vieta 
smulkiai atpasakoti to didelio 
— 455 psl. veikalo turinį. Bet 

(Nukelta į 5 psl.)

Išvakarėse paskelbimo šven
tuoju to, su kuriuo į Šv. Sos
tą įžengė šventumas ir netur
tas -(Pijus X), Antanas Macei
na ir PrancSkus Juras, abu 
nešioju pranciškonų didžių 
šventųjų vardus, vienas para
šęs, antras išleidęs, davė lietu
viškai visuomenei didžio šven
tojo ir didžio neturtėlio—šv. 
Pranciškaus Asyžiečio gyveni
mą — “Saulės Gieesmė.” Tai 
yra daugiau negu gyvenimas— 
tai to nepaprasto Asyžiaus Po- 
verello šventumo ir neturto fi
losofija.

Šventųjų gyvenimai per il
gus amžius buvo rašomi nusi
stovėjusiu tradiciniu šablonu: 
daugiau - mažiau tikslios biog-

nepaprasto ir keisto gyvenimo 
prasmę.

Jau pats knygos pavadini
mas — “Saulės Giesmė” —ro
do, kad autorius ima šv. Pran
ciškų patį kaip nuolatinę gies
mę Tvėrėjui, kaip žmogų, ku
ris savo buitį pašventė Viešpa
ties garbei, kuris pasaulyje ap
sireiškė kaip Dievo giesminin
kas ir jautėsi esąs pašauktas 
kviesti viso pasaulio daiktus 
giedoti Galybių Dievui, patsai 
duodamas pavyzdį savo Saulės 
Giesmėje kaip visos tvariniuos

Šis pavasaris Nevv Yorko lie
tuviams dailininkams buvo itin 
sėkmingas.. Jie pasiekė miesto 
galerijas, per ją amerikiečių 
visuomenę ir spaudą.

Anksčiau minėjome dail. V. 
K. Jonyną, surengusį savo pa
rodą Weyhe galerijoje. Tuo 

, pačiu metu, tarp gegužės 21 ir 
birželio 4 d. įvyko Adomo 
Galdiko paroda, kurioje buvo 
išstatyti 25 kūriniai (7 alieji
nės tapybos, kiti —tempera).

Galerija dar neseniai atsida
riusi ir kiek nutolusi nuo Nevv 
Yorko meno centro, nuo ryti
nio krašto (East Side), ta- 

,čiau jos patalpos itin gražios 
ir pritaikytos gerom parodom. 
Visi Galdiko kūriniai buvo gra
žiai sukabinti ir puikiai ap
šviesti.

Galdikas yra surengęs visą 
eilę parodų užsienyje. Nevv 
Yorke su individualine paro
da jis prisistatė pirmą kartą. 
Prisimindamas dailininkų 
knibždėjimą mieste, daugybę 
galerijų (čia kartais vienu me
tu vyksta iki 50 parodų!), jis 
į savo pasirodymą pažiūrėjo 
gana rimtai. Paskutiniu laiku 
tiesiog įnirtęs kūrė vis naujus 
paveikslus, parodai atrinko at
sidėjęs pačius • būdingiausius 
kūrinius. Dauguma jų jau 
piešti Amerikoje, keletas buvo 
iš Prancūzijos.

Galdiką pažįstame kaip nuo
stabų gamtos dainių. Ir šioje 
parodoje jis “dainuoja” gam
tą, ieškodamas naujų proble
mų, naujų kolorito sąskambių. 
Jo gėlės, gamtovaizdžiai čia 
prasiskleidžia lyg spalvingos 
puokštės.
. Spalva pasilieka pati didžio- 
ji Galdiko jėga. Su dideliu kū
rybiniu polėkiu jis išvysto jas 
tiesiog j muzikines gamas. 
Spalva išsilieja iš formų ir 
plaukia, tirpsta iki aksominio 
švelnumo, atsiliepdama įvai
riais sąskambiais, atskleisdama 
gilią gamtos mintį. Vienur ji 
rūstauja tonų .intensyvumu, ki- 

. tur (Indėnų vasara) suskam
ba švelniai lyg Chcpino muzi
ka. Spalvos šeisme, jos išrutu- 
liojime ir sukomponavime (“iš- 
skambinime”) Galdikas pasie
kia reto virtuoziškumo. Tikrai, 
ar tai nebus jo kūrybos viršū
nės.

Spalvai talkon ateina ritmas 
ir tvirta kompozicija. Tik di
delės kultūros ir nepaprasto į- 
gudimo dailininkas gali sutvar
kyti savo paveikslus, savo vul- 
kanišką pergyvenimą sutram
dyti ir tvirtai iki smulkios de
talės įjungti į paveikslo visu- 

. mą.
Savo spalvom, priėjimu prie 

parotos Galdikas yra toks drą
su?, tiesiog plėšte plėšiantis, 

j niekur netšsįtenkąs. Kai karo
j jis gali atrodyti lyg barbariš-
> kas, bet jo gaivalingumas su
j savim nešasi gilų nuoširdumą,
" gilią garotos męilę.

ratinės žinios ir šventumo 
ženklai — stebuklai, ar tiks
liau, legendos apie stebuklus. 
Tik XX amž. pradžioje pasau
linėje literatūroje pasirodė 
naujo tipo šventųjų gyvenimai, 
jau ne pamaldžių dvasiškių, 
bet pasauliečių rašytojų sukur
ti. šventieji imta nagrinėti sa
vo gyventojo laiko rėmuose, to 
laiko kultūrinėje aplinkoje ir 
sąlygose. Stengtasi įžvelgti į 
šventųjų vidų, į jų dvasios pa
saulį, kuriame galima aptikti 
tikrojo šventumo esmė; kitaip 
tariant, stengtasi duoti psicho- atstovas, tarsi pasaulio daiktų 
loginis šventojo asmens nagri- choro dirigentas.

sneliailr daugybė infonpacijų 
istorinio, geografinio bei sta
tistinio pobūdžio. Pabaigoje į- 
dėta spalvotas valstybės her
bas, vėliava, himnas (žodžiai 
ir muzika) bei vertimas į ang
lų, vokiečių ir ispanų kalbas. 
Knygos parengimas užtruko 
trejus metus. Nugalėjus visus 
sunkumus, ji išleidžiama gana 
patogiu laiku, kada daugybė 
svetimtaučių lankys Braziliją 
ryšium su Sao Paulo miesto 
400 metų sukaktimi. Knygą 
redagavo Rachel Portela ir 
Petras Babickas. Leidžia Lietu
vos atstovas Brazilijoje Dr. Fr. 
Meieris.

— Lindaa miestely, prie 
Bodeno ežero, birželio 26—lie
pos 2 d. įvyks Nobelio premi
jos laureatų — medikų konfe
rencija. 10 laureatų jau yra

■ šitam pasižadėjimui ji jau
tėsi pasirengusi: ryžtingai už
merkė ašaromis paplūdusias a- 
kis, lyg sakytų —- žinoma, dė
koju, — arba kažką pana
šaus. Bet buvo sumišus ir tik 
droviai paspaudė aną tvirtą 
siaurą ranką ir nuvažiavo.

Apsiverkusi Hilja grįžo iš 
stoties. Ji vos galėjo Suprasti, 
kas iš tikrųjų įvyko, kaip visa 
tai giliai įsirėžė į jos ateities 
gyvenimą.

Tuo tarpu debesys pratrūko 
smulkiu rasojimu. Beviltiškai 
krito jos žvilgsnis ant nusi
driekusių pakelyje telefono vie
lų. Tai buvo seni pažįstami, 
anos vielos: daugelį laimingų 
rytmečių jos matė josios 
džiaugsmą ir pasveikindavo ją 
šviesiais, spindinčiais rasos la
šeliais. Dabar smulkūs lietaus 
lašai slinko nutįsusiomis pakal
nėn vielomis, šitas reginys ją 
pripildė neišsakomu skausrriu: 
lyg ji pati vienišas lašelis bū
tų ir kažkur į nežinomą tolu
mą riedėtų...

Kol obelys laisvai po langą nežydės...

Ne skausmą bnokdanaa, tik rasą nuo atolų, 
Ji ėjo | tanufas jr diddfas miškas.
kr vii, lyg Įtaratoj, ton ieškant savo brotią,

Tu brofius šaradai ir šventą' Kraujo kerštą
Ta priėmei karta sa laisvės junsfek... 
Kautynės — ir daiga krūtinėj karšta* karštai.
— Aš, teoRal, Beinu-. ptaafetykit gėles-.
IVCp gBMS MĮBmTOKS, mI JM CHHŲS

Atsimeni, baltais rnbeiiais obelaitės. 
Lyg seserys, dažnai m fsrioai kartu.- 
O tu borai maža, Sdyfcosi mergaite t 
Ir brofiams pradarus atnešdavai pietų
Kvepėjo apyidai, ir dūzgė tėvo sodai —

Ir visa žeme tau šviesi atrodė.
Su tofinau dangum ir balta beradra.
Ta tėviškę glaudei kaip motiną giedritaisią,
Padėjusi ramiai jti galvą ant peties, 
Nedegdavai aHą pakeiti ir paidaasti, ’. 
Ko krūpčioja dragai ir žvaigždes virš nakties-?
Į tavo tėvSkę ašėjojūstfis žonmes

TRAGIŠKA VOROBJOVO MIRTIS
Dr. Mikalojus Vorobjovas Aide, N. Lietuvoje, Aiduose ir 

buvo vienas iš žymiųjų mūsų kit. Apie 30 straipsnių dailės 
meno istorikų, specialiai tuos istorijos ir teorijos temomis pa
mokslus studijavęs, nemažą 
rašęs tiek lietuviškoje, tiek 
kitų tautų spaudoje įvairiais 
meno, klausimais.

Gimė jis 1903 m. gegužės 19 
d. Šiauliuose. Jo tėvą, buvusį 
Sp. Fondo tarnautoją, išvežė 
bolševikai į Sibirą. Mikalojus 
Vorobjovas studijavo dailės 
istoriją, klasikinę archeologiją, 
filosofiją ir slavistiką Marbur- 
go, Berlyno ir Muencheno uni
versitetuose, filosofijos daktaro 
laipsnį įsigijo Miunchene 
1933 ęn.

Baigęs mokslus, įsijungė į 
kultūrinį gyvenimą, vėliau vo
kiečių metais profesoriavo Vil
niaus universitete, dėstydamas 
meno istoriją. Periodikoje ben
dradarbiavo nuo 1932 m., rašė 
Vaire, N, Romuvoje, Lietuvos

• Dail. Arbit-Bhtas išvyko 
į Paryžių, kur rengia apžval
ginę savo kūrinių parodą. »

• Apie da9. V. Kasiulį Stie
bei galerijos savininkas Pary
žiuje, Christian Gilbert, išleido 
brošiūrą “Mon ami Kasiulis”, 
kurioje jis aprašo • Kasiulio 
kaip menininko laimėjimus 
Paryžiuje.

Kai ji grįžo į dvaro kiemą, 
ten kaip tik keletas darbinin
kų tvarkė vandens vamz
džius. Niiajus siūbavo rankose 
didelį geležinį vamzdį, o kiti 
tuo tarpu stebėjosi jo jėga. Jis 
buvo gerai nusiteikęs. Tvirtai 
laikė vamzdį, pakėlė jį iki krū
tinės ir staiga su dundėjimu 
numetė ant žemės kaip tik 
tada, kai Hilja važiavo pro 
šalį. Tuo pat laiku jis bjauriai 
nusijuokė.

Vis dar Hilja buvo apimta 
neišsakomo liūdnunro. Ji per
davė arklį tvartininkui ir nu
skubėjo į šalutinį trobesį — į 
kitų mergaičių kambarius. Ten 
lyg proto netekusi metėsi ant 
lovos ir taip verkė, kad net lo
va po ja kratėsi.

Tartum dabar ji būtų vie
nui viena pasaulyje ir lyg bū- 
tų sunkūs dvaro trobesiai su 
savo klaikiomis langų eilėmis 
ant jos sugriuvę ir prispaudę.

(Išvertė A. Ž.)

M^Mbeturria^taQsas 
Kristaus balsas; t»turčiokC 
yra Kris^aur kūnas; tetas 
gyvenimas yra gyvąnta
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DR. B. MATILIONTS

tarus telefonu ar laišku.

Vidaus, spec. širdies ir plaučiu ligos. 
Priima bet kuria dieną, iš anksto susi-

kvietėjus, jei jie gali, kelionę 
apmokėti iš anksto. To nerei
kalauja CWS ir NLC, kurios 
žada parūpinti paskolas. Ar 
negalėtų to padaryti ir NC- 
W<C? Be to, didelių sunkumų 
sudaro pristatyti pažymėjimus 
iš vietos US Employment į- 
staigos (Clearance Order). Jiei- 
kėtų ir tas kliūtis švelninti.

G. W. BAULEY, Kafcvettnto Meris R Denver, Ctb, tt knr yra kilęs 
pres. D. Ebenhaveris, jte&R prerideatul sunkvežimi* modeli. Sis 
Meris per 1$ metu nuvnHnvn myHų be jokio akcideuto.

rengė literatūros vakarą. Kny
gyną tvarko ir globoja vietos 
ateitininkai.

įvyko
TauttoėsKatafikų įkurdinimo
Tarytos < (National Catholic

Bet tokie darbai atliekami ir 
kituose kraštuose. Tačiau ten. 
kur žmogus pagerbiamas ir 
kur jam neatimama laisvė, nė
ra nei- tų vergiškų darbų- Pa
vartos dartoi tik parodo, kad 
turime reikalo su tikru barba
ru ir žiauriu imperialistu. S

Balto pageidavimas
Prei. J. Balkūnas savo išsa

mų pranešimą, kuri suvažiavu
sieji labai šiltai priėmė ir pas
kui plačiai diskutavo iškeltus 
jame' klausimus, užbaigė nuro-

tuvoje žinomas jau 1940. Jis 
buvo A. Sniečkaus bendradar
bis, sšugumo antrojo skyriaus 
viršininkas.

rendja, kurioje dalyvavo Bal- džiarna, kad NCWC prašo 
to pirmininko pareigas einąs

s, Balto sekre- 
j if Balto di- 
kun. Antanas

Juška. Popietiniame posėdyje
.dar dalyvavo vysk. V. Briz- 
gya, Baltas yra minėtos Įkur-

y^Sfatoo Tarybos narys.

Adr.: State Sanatorium VVaJIum 
Rhode Island.

vo gyvenimu pilnai įkūnyjo E- 
vangeliją, tapo gyvu Kristaus 
pavyzdžiu ir taip įprasmino sa
vo keistą gyvenimą. Jis paro
dė, kaip galima Evengeliją į- 
gyvendinti šioje ašarų pakalnė
je, šiame turtais apsikrovusia
me pasaulyje. Bet šiame kelyje 
Asyžietis, iš paviršiaus žiūrint, 
atrodo toks keistas, kaip ir pa
ti Evangelija, kuri nuo jos nu
tolusiam lieka keista ir nesu
prantama.

Kai kas ‘-Saldės Giesmę” 
paskaitęs išsitarė, kad A. Ma
ceina šiuo savo veikalu yra 
parodęs, kiek šv. Pranciškaus 
sekėjai — pranciškonai yra 
nutolę nuo savo Steigėjo. Iš 
dalies tai yra tiesa, kaip lygiai 
yra tiesa, kad mes visi esame 
toli nuo Kristaus, kurio sekė
jais ir- mokiniais vadinamės. 
Šv. Pranciškus parodė tobulos 
Evangelijos gyvenimo idealą. 
Bet tai yra idealas, kurio rei
kia siekti, bet kuris visada liks 
idealas, ne visų pasiekiamas, 
kaip lygiai šventumas ir krikš
čioniškoji tobulybė, tobulybė, į 
kurią Kristus pakvietė visus be 
išimties: “Būkite tobuli, kaip 
jūsų dangaus Tėvas yra tobu
las”. Tai idealas į kurį reikia 
orientuotis, bet prie kurio čia 
žemėje nedaug kam tenka pri
artėti. Ir šv. Pranciškaus se
kėjai, Imdami tik žmonės, tu
rėdami gyventi savo laiko ap
linkoje, dėjo daug pastangų 
pasekti savo Steigėju (tai rodo 
pranciškonų ordino pasidalini
mas ir bandymai įvairiomis re
formomis geriau atitikti Stei
gėjo dvasią). Bet kaip Kris
tus buvo tik vieną kartą ir 
vienas visiems krikščionims, 
taip ir šv. Pranciškus lieka vie
nas ir nepakartojamas. J i š

atėjo į XIII amžiaus visuome- “Saulės Giesmės” atitarkš pa- 
nę, kuri jau perdaug buvo nu- sistengė atskleisti ir kori suda- 
tolusi nuo Evangelijos Kris- ro pranciškoną gyvenimo tun
tais, kaip grynas ir autentiš
kas Evangelijos žmogus ir pa
rodė tai žmonijai žemiškąjį 
gyvenimo rūpesčiais ir dulkė
mis apneštą Kristaus paveiks
lą, netgi su Kristaus žaizdomis 
savo rankose ir kojose. Taip, 
Asyžietis , atliko jam skirtą 
specialią misiją, kuri grąžino 
'žmoniją atgal prie Evangelijos 
dvasios. Svarbu tad pasekti 
Pranciškum ne jo tifarMse for
mose,

Jis minimas komunistinio 
saugumo departamento direk
toriaus A. Sniečkaus patvirtin
tame 1940 m. liepos 10 slapta
me aplinkraštyje apie operaty
vinį pasiruošimą “likviduoti 
antivalstybinius asmenis ir an
tivalstybines partijas.” Ten sa
koma: “Gailevičius, II-jo sky
riaus viršininkas, turi pasirū
pinti, kad laiku būtų paruošti 
ir patikrinti stumtinųjų asmenų 
sąrašai (*žr, Lithuanian Bulle- 
tin 1947, Nr. 7-8, 11 p ).

rado dvasinio 1 1 111 ~ ....

IŠ RALFO PRANEŠIMO tos: a. NCWC - War Relief 
———-——- - Services, reikalui esant, duos

. .. tremtiniams paskolas laivokar- 
sumažinti. Taip pat nusiskun- tems išpirkti; b. darbo garan

tuos “ciearance” tūri eiti per 
vietinę US Employment Ser
vice įstaigą, kuri neturi teisės 
atsa&akyti išduoti pažymėjimą, 
jei darbas yra tikras, darbda
vys pasirašo ir atlyginimas y- 
ra standartinis; c. studentams 
ir jaunuoliams iki 16 metų 
darbo garantijos nereikia; d. 
dalbas gali būti garantuoja-* 
mas žmonai, kuri tada laikoma 
damos galva ir vyrui tuo at
veju darbo garantijos nereikia.

- • Memmiagene, Vokietijoje, 
susiorganizavo lietuvių choras 
“Dama”, (kuriam vadovauja 
žinomas muzikas M. Budriūnas. 
Gegužės 12 choras surengė 
viešą koncertą vokiečiams pa
bėgėliams. Prieš koncertą kun. 
A. Bunga supažindino klausy- 

Dr. i. Sav. tojus su Lietuvos klausimu.

• Bronius Povilaitis Mont- 
realyje McGiM universitete ga
vo daktaro laipsnį.

jos leidėjas. _
Būdas, su kuriuo autorius 

priėjo prie šv. Pranciškaus 
keistojo ir daugeliui nesupran
tamo gyvenimo, yra naujas ne

Atstumas: nuo Provkience—24 mylios, 
nuo Worcester—28 m., nuo Boston ar 
Brockton — 50 m., nuo Thompson, 
Conn.—10 m. į'

Prel. J. Balkonas toliau nu
rodė, kad Balfas yra gavęs 
nusiskundimų, jog reikia užpil
dyti labai daug blankų: kėlė 
klausimą, ar negalima būtų jų

Norėtųsi palinkėti, kad 
“Saulės Giesmėje” parodyta 
šv. Pranciškaus gyvenimo pras
mė šių dienų ypačiai lietuviš
koje visuomenėje (nes jai'kny
ga yra skirta), atliktų bent iš 
dalies tą misiją, kurią šv. 
Pranciškus, atliko savo laiku 
Vakarų krikščioniškame pa
saulyje. Juk ir šiandien y-' 
ra tas pats pavojus pasimesti 

bet jo dvasioje, kurią • žemėje, turtų ir namų vflionė-

• Dr. V. Raulinaitis apie 
birželio vidurį atvyksta iš Aus
tralijos su visa šeima.

• Rio de Janeiro miesto ra- t- 
diofonas davė 30 minučių ra- ? 
portažą apie Lietuvą. Jį paren- 
gė Luiz Emery Trindale, kuris 
žada išmokti net lietuviškai. 
Reportaže buvo pavaizduota 
lietuvių kultūros vakarietišku-' V 
mas ir duota lietuviškos muzi- . .į 
kos iš plokštelių. Tai jau sep- 
tintas jo parengtas reportažas 
apie Lietuvą.

Vyturtas Baeeviftas
pianistas ir kompozitorius, 

rengiasi koncertų gastrolei ki
tuos^ miestuose. Kovo mėn. jis 
koncertuoja New Yonke su 
Filharmonijos orkestru, kur at-

Birželio—
(atkelta iš 3 psl.)

kad dar antrajam karui ne
prasidėjus, Politbiuro narys 
Ždanovas iš Leningrado (1938) 
šaukė, jog Pabaltijo kraštai 
rusam tepriklauso ir turi būti 
atgauti. Štai antroji priežas
tis, dėl ko bolševikai taip žiau
riai žudo, ypač Rusijos pakraš- 
čių žmones.

Yra dar viena priežastis — 
reikalas vergų darbams, kurie
stiprins ir ginkluoja Sovietų

Tarptautinės Valstiečių Są
jungos biuletenis anglų kalba 
birželio 1 skyrelyje iš Lietuvos 
mini paskirtą sovietinį naują 
vidaus reikalų ministerį Lietu
voje Gailevkių ir aiškina, kad 
tas naujasis ministeris lig šiol 
niekad nebuvęs minimas bet 
kuriose pareigose; kad jo var
das lietuviškas, tačiau nežinia, 
ar jis gyveno Lietuvoje ar So
vietų Sąjungoje.

Tas aiškinimas tenka patik- 
tik lietuviškoje šventųjų gyve- slinti, nes Gailevičius buvo Lie- 
nimų serijoje, bet ir iš viso re
tas pasaulinėje. ,

Todėl knyga bus skaitoma 
mielai ir su įdomumu ne tik tų, 
kurie šv. Pranciškaus gyveni
mo išvis nepažino, bet ir tų, 
kurie apie jį girdėjo iš pa
mokslų ir pasiskaitę iš “Šv. 
Pranciškaus žiedų”. Čia ras at
skleistą didingą ir Dievo mei
lės pilną Asyžiečio dvasią, ku
ri taip savotiškai, sakytume, 
radikaliai santykiavo su me
džiaginiu pasauliu. Bet iš kitos 
pusės skaitytojas “Saulės Gies
mėje” ras piiną džiaugsmo ir 
optimizmo Kristaus poetą ir 
šauklį, kuris savo kraštutinia
me neturte 
džiaugsmo* šaltinį ir kvietė 
brolį Neturtą, kad su juo kar
tu pagarbintų Viešpatį. Kam 
neturtas yra nelaimė, šioje 
knygoje supras jo gilią prasmę 
antgamtinėje srityje, kiūią šv. 
Pranciškus išgyveno,- o A. Ma
ceina mums atskleidė.

„cūzijoje, Švedijoje, Danijoje, 
Olandijoje ir Italijoje. Ligi 
šiol jau gauti 549 laiškai iš 
Amerikos lietuvių, prašančių 
garantijų blankų ir informaci- iš viso jo matyti viena pagrin- 
jų. Tų laiškų daugiausia atėjo dinė mintis: šv. Pranciškus sa- 
iš Illinois valstybės (75 ptoc.), 
New Yorko, Massachusstts, 
Connecticirt, Ohio, Michigan ir 
vienas kitas iš kitų — viso iš 
21 valstybės. Didelė jų daugu
ma yra tremtiniai, ne Ameri
kos piliečiai, bet suradę doku
mentams sudaryti JAV pilie
čius. Iš tų laiškų 480 prašė 

-. y NCWC (katalikiškos šalpos or- 
ganizacijos) blankų, nes nori 

.4/ naudotis tik jos tarpininkavi- 
mu. Visiems Baltas individua- 
Kai atsakė ir suteikė informa
cijų.

Kuo lietuviai kvietėjai 
nusiskundžia'

100 p. Kaina ^.00 

’ Gaunama

Jau minime spaudas atg»- 
vimo 50 metų sukaktį

Neužmirškime, kad vienas 
iš didžiausių lietuviškos 
spaudos apaštalų buvo vysk. 
M. Valančius.
. Jo gyvenimą ir veiklą 
rasite

VACLOVO ĖIR2ISKO5 
KNYGOJE

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIGGRAF1-

BRUOŽAI

Kas ligi šiol padaryta?
Diskusijose paaiškėjo, kad 

naujasis imigracijos įstatymas 
vykdomas labai lėtai. Kliūtis 
sudaro formalumai — painus 
garantijų sudarymas ir darbo 
įstaigų' palžymėjimai (Clsar- 
ance Order). Administracija 
Washingtone tų formalumų 
griežtai laikosi. Įstatymas li
gi numatyto laiko (1956 m. 
gruodžio 31) gali likti ne
įvykdytas.

Šalpos organizacijos daro vi
sa, kad ligi to laiko galėtų meralinę ir materialinę para- 
atvažiuoti didesnis numatytų mą naują imigracijos įstaty- 
ūnigrantų skaičius. Pavyko jau

Diskusijose išryškėjo, kad 
darbo garantavimas naujiems 
imigrantams neturi būti sieja
mas su kai kuriose vietose be
sireiškiančiu nedarbu, jei dar
bą garantuoja giminė giminei, 
arba kviečiamasis yra kurios 
nors srities specialistas. žo
džiu, naujojo imigracijos įsta
tymo vykdymas nėra surištas 
su nedarbu. UŠ Empl.lšerv. į- 
staigos negali versti darbdavį, 
turintį laisvą vietą, duoti ją 
nedirbančiam amerikiečiui vie
toj kviečiamo tremtinio.

Kaip su garantijom?
Asmenys, kurie anksčiau bu

vo sudarę garantijas tremti
niams per NCWC - War Relief 
Services, gali drąsiai sudalyti 
naujas garantijas, nes už seną
sias garantijas atsakomybę 
prisiėmė NCWC - War Relief 
Services. Nėra jokio pagrindo 
nesiryžti ar bijoti garantijas 
sudaryti, jei tik yra bona fide 
darbas ir butas, nes NCWC— 
War Relief Services už tas ga
rantijas taip pat drauge atsako 
ir- jas patvirtina.

NCWC pažadėjo Balfui teikti

Birželio 12 d. Romoje popie
žius Pijus XII paskelbė šven
tuoju palaimintąjį Domininką 
Savio, 15 metų jaunuolį, italą, 
Šv. Jono Don Bosco auklėtinį, 
mirusį 1852 m. Jis mirė Castel- 
nuovo Don Bosco miestelyje, 
kur dabar yra seleziečių vado
vaujama lietuvių gimnazija. 
Šv. Domininkas Savio buvo sa
lezietis.

Apie naujojo šventojo gy

Marijos keliaujanti statula, žv/^j 
Kazimiero bažnyčioje ji bus 
birželio 14 iki birželio 21 
šv. Andriejaus — 21-28 birže-5:^ 
Jie, šv. Jurgio — birželio 28 iki O 
liepos 5 d., St. Joseph Marie || 
Vilią — 5 liepos. Iš ten perima .||| 
kun. L. Pečiukevičius į Schul- 
kili provinciją.

• Tragiškojo birželio mir.ėji- ^ 
mą Bonnoje, Vokietijoje, ren- o 
gia Tarptautinis Komitetas 
Krikščioniškajai Kultūrai Gin-.
ti, susitaręs su Baltų Taryba, 
Minėjimas įvyksta birželio 15^^? 
d. Katalikams pontifikalines 3 
mišias atlaikys Koelno kardi- 
nolo Fringso pavaduotojas O 
vysk. Ferche. Vakare Beetho^ 
veno sajėje prie” miesto teatro 
įvyks iškilmingas aktas. KalhąįJ| 
sakys federalinio, parlamento S 
kiečių federalinio parlamento 
užsienio komisijos pirmininkas įf 
Dr. Gerstenmaier. Dalyvauja 
lietuvių choras “Darna”, latvių 
ir estų menininkai.

• Londono universitetą bai- 
gė lietuvis V. Fidleris. Karo 
audros jį buvo nubloškusios į Q

^Daniją, iš ten pateko į Anglį-. || 
ją. Po trijų metų darbo prie- 
volės jis pradėjo studijuoti ir 
baigė universitetą bakalauro 
laipsniu. Studijas tęs ir toliau, | 
norėdamas įsigyti geologijos 
daktaro laipsnį.
• Julija Sakaitė, iš Chicagos, |

nuvykusi į Australiją, Adelai- I 
dėn susituokč su muziku Zda-> 3 
navičium. .

Montrealyje Aušros Var- ?|| 
tų bažnyčia statoma pilnu tem- 
pu. žemės darbai jau baigti^ S 
dabar pradedamos statyti šie- 
nos. . 5

• Hamiltone, Kanadoje, ati- 
darytas lietuviškas knygynas. ? 
Šia proga ateitininkų kuopa su-

Balfo 
veiklą plačiai painformavo 
preL J. Balkūnas. Jisai prane
šė, kad Balfas, remdamasis 
naujuoju įstatymu, nori suda
ryti sąlygas.atvykti iAmęriką 4 ...... ......... . ................
apie 3000 lietuvių, laikinai pri- išrūpinti kai kurios lengva- tėjų - sponsorių, dokumentus York).

liks Liszto koncertą ir savo 
antrąjį koncertą (lietuvių te- 
momisMCekų smuikininkas V. 
ŠUnek atliks jo smuiko kon
certą si orkestru; orkestras 
taip pat išpildys jo “Elektrinę 
poemą** (trijų dalių). Koncęr- 
tą rengia Columbia Artists 
Management.

Šį pavasarį įvykęs jo piano 
koncertas Town Hali New Yor- 
ke buvo spaudos gražiai įver
tintas. N. Y. Times rašė, kad 
Bacevičius vėl pailiustravo sa
vo talentą. Jo tonas turi aiškų 
skambėjimą, kuris niekada ne
praranda savo blizgėjimo. N. 
Y. Herald Tribūne pažymėjo, 
kad jis pasirodė tinkamu griež
tiems programos reikalavi
mams. Jo pedalas buvo įtiki- 

Inantis, jo tonas, kaip visada, 
neforsuotas, su ypatingai tur
tinga skambėjimo baze. Jo in
terpretacijos pasižymi pasitikė
jimu savim ir gausumu. Šalia 
kitų tautų kompozitorių jis 
visada paskambina ar tai savo 
ar kitų lietuvių kompozicijų. 
Ir šio koncerto proga jis pas
kambino savo sonatą nr. 4. A- 
bu dienraščiai pažymėjo, kad ji 
pianistiškai efektinga ir auto
riaus labai gerai atlikta. Z.

, ■Suvažiavime dalyvavo įvai
rių tautybių atstovai ir JAV

- vyskupijų direktoriai — viso
- suse 70 žmonių. Aktyviausi 

V konferencijoje buvo vokiečiai 
. italai, nes naujas imigraci- 

: jos įstatymas (Refugeę Re
lief Act of 1953) yra jiems 
palankiausias.

Konferencijos tikslas buvo 
«___apsvarstyti naujo imigracijos

įstatymo aiškinimą ir praktiš- 
■r'i ką jo vykdymą, čia pasirodė, 

kati amerikiečiai, leisdami tą 
įstatymą, daugiausia dėmesio 
kreipė į JAV žemės ūkio ap
rūpinimą darbininkais. Dėl to 

' ir Amerikos vyskupijų direkto
riai daugiausia ieško tarp ūki
ninkų sponsorių, kurie sutiktų 
atsikviesti imigrantus į savo 
ūkius. Daug sunkiau tokių 
kvietėjų rasti pramonės cent
ruose, kur jaučiamas nedarbas, 
ypač anglies kasyklose, plieno 
lejyklose, automobilių pramo- 

. nėję ir k. Tariau įstatymas ne
užkerta kelio kurdinti imigran
tus ir pramonėje, jei tiktąj su
randamas kvietėjas ir darbas.

Balto pranešimas 
konferencijai

Suvaiaavusius apie

sudarant, rūpinantis bendrai 
atvykimu į Ameriką.

Lietuviai raginami sudarinė
ti garantijas savo giminėm bei 
pažįstamiem Europoje, kad jie siųsti šiuo adresu: 
galėtų atvykti į šį kraštą. Lietuvių Archyvas, 

Visas informacijas mielai Marųuette Rd.
teikia Balto Centras (105 Illinois, USA.

mą vykdant, t. y.- ieškant kvie- Grand St., Brooklyn 11, New Vincentas LMevičius
PLA Direktorius  ■_________________ siskaityti kun. Gavėno išlesio

jo knygoje “Jaunojo galiūno 
se. Tas jiavojus ypačiai rys- keliu.” Knyga yra 160 pusla- 
kus tremties meto lietuviams, pių, pritaikyta jaunimui, gau- 
kurįe, netekę savosios žemės, šiai iliustruota spalvotais pa
savo turto, savų namų, dar veikslais, kietais viršeliais, kai- 
godžiau griebiasi šių dalykų na 2 dbl. Ją galima užsisakyti 

B svetimuose kraštuose, tuo būdu adresu: Istitute Salesiano Li-
■ išleisdami iš akių savo kelei- tuanp, Castelnuovo Don Bosco

vystės prasmę ir paskirtį. Tei- (Asti), Italia.
I stogai pop. Pijus XII jau minė-

■ toje kalboje sako: “Pasauliui
" reikalinga matyti šių šventųjų

paikybė, kad jis išvystų ir pa- 
tirtų tikros išminties, kad iš- 
vystų antgamtinėje šviesoje ne-

■ paprastą beturčių ir neturto
■ vertingumą, kuris pats savimi
■ pasaulį taip gąsdina.”
■ To rodos kaip tik ir siekė
B ‘Saulės Giesmes” autorius ir

dydamas, jog Balfas turi smul
kų sąrašą su gausiom žiniom 
tų asmmų, kurie norėtų at
vykti į Ameriką, bet čia neturi 
nei giminių, nei artimųjų pa
žįstamų, kurie sutiktų'rūpintis 
garantijomis. Tokių asmenų, į- 
skartant ir šeimos narius, yra 
apie 1200 . Balfas apsiimtų 
rasti jiem kvietėjus, jei gautų 
lėšų vienam ar dviem asme
nim, kurie galėtų aplankyti lie
tuvių kolonijas. Balfas būtų 
dėkingas už tokią paramą ga
rantijom surasti.

Kai 1946 metais buvo pra
dėtas istorines medžiagos rin
kimo dalbas Pasauliniam Lie
tuvių Archyvui, tai pirmasis 
dalykas buvo gautas tų 
metų paskutinę dieną. 
1953 m. gruodžio mėn. 
suėjo septyneri metai,
pluoštas po pluošto, siuntinys 
po siuntinio augina Pasaulio 
Lietuvių Archyvą. Per tą lai
ką gauta: 133,873 lapai archy
vinės medižagos (mokyklų, ir 

.organizacijų protokolai, istori
jos ir kronikos, mokslo doku
mentų dublikatai ir kt.); 1,- 
313 knygų, 12,382 egz. periodi
kos; 2,761 kitų dalykų (vėlia-

vų, antspaudų ir štampų, že
mėlapių, medalių, ženklelių, 
plokštelių, paveikslų, fotografi
jų, šarfų ir kt.). Viso labo 
150,329 dalykai. Turima istori
nė medžiaga jau netelpa dvy
likoje spintų ir dviejose dide
lėse dėžėse. Kad būtų aišku, 
kaip Pasaulio Lietuvių Archy
vas auga, užtenka pažymėti, 
kad per 1953 metus archyvo 
tūris paaugo penkiomis spinto
mis ir dviejomis didelėmis dė
žėmis. Ateity medžiagos plau
kimas dar labiau padidės, nes 
beveik visuose lietuvių gyve
namuose kraštuose veikia PLA 
įgaliotiniai, kurie talkininkų 
pagalba pasieks ne tik organi
zuotus vienetus, bet ir pavie
nius tautiečius.

Archyvinę, bibliografinę/ ir 
muziejinę medžiagą prašoma

Pasaulio 
2601 W. 

Chicago 29,

Domininkas Savi o 
—Šventasis



kiniams, etc.

LIETUVOJ 
.fltjirrunirriai

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge £r Bostono kolonijas že- 
mia»»siomis kainomis Kainos tos 

pačios ir į kitus miestu*.
Baikale šaukite: TeL TB 6-8434

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas ? 
NOTARY PUBLIC '

Refltohj Vedėjas 
660 Grand Street 
BrooHyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

FUNERAL HOME
• 664 EAST BROADWAY 

Sootb Bestos, Maas.
D. A. folrtok—, F. E. Zafetokas 

. Graboriai ir Ba&amuatejai

Pats vardas nusako, jog tu
rima reikalo su “beta” spindu
liais. Šis sudėtingas aparatas 
gamina ir svaido greitus elek
tronus, kurių paskirtis yra 
apMiiyti vėžio apimtą kūno

— Jie nevarva, bet nepado
ru ir jų pilti svetimon kepurėn, 
—• įtikinėjo padavėjas.

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meackms, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockavvay Avenue 

Vaiky Stream, 11. Y.
4380 White Plains Road 

Brome, N. Y.,

f Prieš metus laiko vaje Vo
kietijoje pasklidusi žinia apie 
tragišku dr. Konrad Gund mir
ti, sukrėtė nevieną technikinės 
pažangos optimistą. Bet dar 
labiau ji palietė vėžio liga ser
gančiuosius, kurie dėjo daug 
vilfių į dr. Gundo išrastą “Be-

KepiyOa tarmtetaM dykai.
NOTARY PUBLIC 

. TH. 80 8-0815

ir Mti —fcti produktai šiom krautuvėse: 
omo Mjrtie Avė.

' GSendate, N. Y.
13M0 Roounuh Avenue

Flmhmg, N. Y.
68-38 Foredt Avenue

Ridgmod, N. Y.
604M Wbodride Avenue 

WooMdą N. Y.
19 West Ptat Road -

White Plains, N. Y.
MAIN STORE

■tt-» KmU ĄVK . OUNDALE «, N. T.

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway StatlonJ 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visom, 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

TeL Vlrgjnia 7-4499

Parstupo Šaknys 
j|Į | jau buvo žinomas ir 
HtĮvartojamos kaipo 

gyduole nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 

v\ plaučių ligų,
\cą nuo širdies nesvei-
' kūmų, nuo sunkių

sfcaudėjimų po krūtine ir skrep- 
tevimų; kiti sako Parstupo Sto
nys Ęę&į nuo šalčių, kosulio ir

WAITKU3i 
FUNERAL HOME} 

197 Webster Avenue

— Drėgna dabar ir lauke,— 
atkirto ponas Teks, — tikra 
sutra. Pagaliau , ta kepurė ne 
mano, o to pono, kuris kampe 
tupi ir susirinkimuose laido

sžųsfcatę mums $1.00, tai mes 
prisžųsšne jiens kvoteiį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; j Kanadą 
irgi yra $1.25.

ALEXANDERS CO.

Kas gi buvo tas dr. Gun- « 
das. Gimė ir augo jis Vieno- 
je. Ten ir studijavo elektrų- 
techniką. Tik vėliau atvyko I 
Vokietiją ir Goettingeno uni- ■ 
versitste studijavo fiziką ir pa- 
ruošė disertaciją. Jo nepapras- 
ti gabumai jau tada atkreipė . ■ 
jo mokytojų dėmesį. Karui B
prasidėjus, jis atsikėlė į Erlaų- , ■ 
geną ir ėmė dirbti Siemens- B
Reiniger firmoje. ši f ūma yra B:V< 7“' 
plačiai pagarsėjusi savo Rent- - B ------- ------
geno ir kitais, medicinai skir- 'B
tais elektriniais aparatais. Čia B
Gundas atsidėjo “elektronų 
svaidytojo” konstrukcijai. Ka- J. IB T. godone, toefc to a» ir 1» 
ro pabaiga jo darbą nutraukė.
Gundas buvo internuotas, bet 
vėl paleistas. Amerikiečiai siū
lė jam vykti Amerikon ir ten 
dirbti savo specialybėje. Gun
das atsisakė. Jis verčiau pasi
ryžęs kurį laiką pakentėti ne
gu palikti Eriangeną. Po visų 
pokarinio meto vargų, kuriuos 
iškęsti padeda jam didelių au
kų nebijanti žmona, dr. Gundas 
vėl gali tęsti savo darbą Sie- 
men - Reiniger firmoje. Su- 
konstruktuoti 15 mil. voltų 
“Betatroną” jis laiko savo gy
venimo uždaviniu. Šį kilnų no
rą jam pavyksta įgyvendinti.

Bet su šiuo nauju kūriniu 
prasisdeda dr. Gundo tragedi
ja. Jo kūrybinis genijus pra
lenkė šių dienų technikos pa
jėgumą. Sunkiai leidosi iš
sprendžiamas naujojo “Beta- 
trono” lempos medžiagos klau
simas. Dėl to
15 mfl. voltų “Betatrono” vei

kimas dažnai sutrikdavo.

V I r T O R I A MOTEI.
2M Seventh Ave„ Asbnry Perk, N. J. 
One Mock Irom ocean. American plan 
$37. up weekiy, and Eoropean pian 
$16. up weekiy. Faroous for exceHent 
Continental Cuosine. Mest relaxing 
heme atinospbere. Pilone ar write.

UNGEB’S PINE BEST 
Purfing, New York

TeL Cairo 9-9564. Family vacation. 
American-German table. Sports. TV. 
Churches, swimming nearby. Reason- 
able rates. Tel. HO 4-5203.

Gaunama: 
"DAEIHNINKtP 

tataripristnriiioj

Užsakymus siųsti
D ABBININKAS 

Ąw, ' 
BrooUyn

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GR ABORIUS 

BAISAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Ponas Toks, svilinamas pra
sidėjusių New Yorke karščių, 
įsmuko lietuviškon tižeigon, 
kur žmonės ne nuo saulės, bet 
niuo skystimėlio “vėsinosi”.

— Ei, 'žmogau, — kreipėsi 
jis į storą kaip statinė padavė
ją, — duok man žirnių, ale 
sausų.

Gavęs ko prašė, jis nukabi
no nuo kablio kažkieno kepu
rę, supylė jon žirnius ir grą
žino’ padavėjui lėkštelę.

— Klausyk, —tarė jam pa
davėjas, — tamsta žirnius ke
purėn supylei!

— Taigis, — nesigynė ponas 
Toks, — supyliau visus. Ar no
rėjai Jcad pusę tepilčiau

— Ne, nenorėjau, 
jo padavėjas, — bet kepurę tai 
apgadinai, nes žirniai drėgno-

BOOM AND BOABD IT® BENT 
REĘIDENCE

Graciota Hving in hucurious home, 
Overlooking pictaresąue harbor.

-FOR (
Elderly lady wfth privalė* family.

‘į Šiuo metu daug kalbama a- 
boodias ir jų nai- 

gąlią Bet branduolio 
jungiama ne vien tik 

tiksbuns. Yra būrys 
BĮoksižninkų Amerikoj ir Eu
ropoj, kurie tiria, kaip būtų 
galima panaudoti atomo su
skaldymą žmonijos gerovei.

Turtūt dar nfekad nebuvo a- 
bejonėsi kad griauti yra leng- 
viau negu statyti. Argi karo 
įvykiai akivaizdžiai neparodė, 
jog išgelbėti žmones, aisidūru- 

, sius mirties pavojuj, yra žy
miai sunkiau negu juos pražu
dyti. Bet ne vien kare žūsta 
daugybė žmonių prieš laiką. Ir 
taikos gyvenime nestinga 
priešų, kurie nelauktai pakerta 
fr sunaikina žmogaus gyveni
mą. Vėžio liga užima čia pir
maujančią vietą.

Jei 1890 m. tik kas 38-tas iš 
mirštančiųjų buvo pažymėtas 
vėžiu, tai šiandien šio skai
čiaus ratas susiaurėjo iki 6.

Todėl nenuostabu, jog medi
cina pasikvietė į pagalbą ato
mo fiziką, trokšdama įveikti 
šią nepažabojamą žmogaus gy
vybes sunaikinimo grėsmę, šių 
.didelių pastangų pasėkoj atsi
rado ir dr. Gundo “Betatro- 
nas.”

Į JOHN DERUHA, M. D.
Ž Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas
I ApdKūrčjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 
? Mokslus baigęs Europoje
! 128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
| Virš T ^vingfnn Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privafiuoti 
s iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

— O savon pilti dora? •— 
spyrėsi ponas Toks. — Man 
rodos, padorumas lieka paediK 
runai, o žirniai žirniais. Jei 
tamsta stebies, kad anas pemas 
nepylė žirnių kepurėn, tai ga
liu tamstą užtikrinti, kad jis 
gėrė alų. Dabar aišku?

— Aišku, tai aišku, bet..
— Negali būti jokių “bet” — 

rėkė perpykęs ponas Toks. — 
Tamsta sąmoningai ardai užei
gos svečių nervus ir gadini sa
vininkui garą vardą. Tamstai 
tiktų žirnius aižyti, o ne juos 
pardavinėti. Supranti?

Ponas Toks sumokėjo už 
žirnius ir išėjo iš svetainės dar 

mikčin- šūkterėjęs kepurės savininkui:
— Ei, čia yra ko pakramty

ti ,kai Užtruks jūsų posėdinis 
veikimas... žirniai geriau negu 
tuščios šnekos.

• Muzikos žinios, balandžio- 
birželio nr., įsidėjo kaip prie
dus Broniaus Budriūno Tėviš
kėlė ir Iš rytų šalelės; J. Zda- 

Pažinti tai pažįstu, bet “vašaus - Laisvųjų dainos

iki SJOpat^p. Stotis 
M90 /3Š0& 
-JACKJ/TUKM 

DIREKTORIUS
WHtTE JT.

Ttl. 
*WAu«xLm 6-3325*

skelbia naujų gaidų, tuo puo- 
selėdamos gana skurdžią gaidų 
literatūrą. šiame numeryje 
rašoma: Muzikinės politikos 
reikalu, prisimenama Juozo

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ricbmond H31, Ozone Park, Forest HM, Jamaica.

Darbas sffieinmas prityrasto tedn&o, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbe vriaodo*: Ir—itiffi ano 8 vai. vyto M 8 vaL vak.

— teiravosi ponas Toks. —Juk 
čia saviškių užeiga, 
Bartis nėra ko. Antra vertus, 
būtų iš mano pusės kvaila, jei 
būčiau tepurtn pyfe ne žir- Naujalio sukaktis, kun. K. Sen- 
nius, o alų. Pabandys tat pa- x
datyh u-pamatys., kad var- tu^nesmuzikos 
ves. O žirniai ar varva? Valteris Banaitis - Muzika o-

kupuotoje Lietuvoje, 5 metai 
be Vanagaičio, Aktualiais lie
tuvių muzikos klausimais ir 
muzikinio gyvenimo kronika.

Dr. Gundas turėdavo tada 
vykti Goettingenan taisyti savo 
“nepaklusnų kūrinį*. 1953 m. 
gegužės mėn. pabaigoj jis vėl 
dirbo Goettingeno klinikoj prie 
savo užstrigusio “Betatrono”. 
Dirbo .triūsė, prie to aparato 
jam įprastu moksliniu aistrin
gumu. Bet viskas buvo veltui, kalbas kaip žirnius. Pažjsti jį

Jo veikimui yra reikalinga 6 Jis nepajėgė šį kartą pašalinti ~7gaidas. Abu priedai skirti miš- 
mil. voltų įtampos srovė. nasakvs ’ riam chorui. Beveik kiekviena-

Pravesti pirmieji bandymai Nežinia, kas vyko to išradę- , me numeryje Muzikos Žinios
su keliais šimtais ligonių buvo <3^ Galima tik nujausti, — O ką jis galėtų pasakyti, 
teigiami. Bet “Betatronas” ti- jj<? buvo išgyvenęs didelę 
ko tik odos vėžiui gydyti. Dr. vidinę kovą, žmogaus veikseną 
Gundas buvo įsitikinęs, kad, kritišku momentu apsprendžia 
didinant voltažą, turėtų padidė
ti ir “Betatrono” veiksmingu
mas. Todėl jis nenurimo ir 
dirbo toliau. Po trejų metų į- 
tempto skaičiavimo ir ilgų ban
dymų buvo sukonstruktuotas 
15 mil veltų “Betatronas”. 
1952 m. rudenį Erlangeno Sie- 

Reiniger firma šį 
“Betatroną” pagamino ir atida
vė Goettingeno universiteto o- 
dos klinikos žinion. Naujasis 
“Betatronas” turėjo pašalinti 
vėžio išaugas, esančias iki 5 
cm. gilumo nuo odos pavir
šiaus. Ryšium su tuo aparatu 
dr. Gundo vardas pasidarė ži
nomas ir už Vokietijos ribų.

tiek genialumas, kiek cha
rakteris. Gal kaip tik čia reik
tų ieškoti priežasčių, privedu- 
sių tokį didelį išradėją prie sa
vižudybės. Gegužės 31 d. rytą 
užtiko jį tarnautojai negyvą 
netoli “Betatrono”. Jo kišenėj 
buvo rasti 3 atsisveikinimo 
laiškai, skirti žmonai, Goettin
geno universiteto profesoriui 
Bode ir Siemens - Reiniger fir
mos direktoriui dr. Gellinek. 
Savo laiškuose jis rašo, jog 
pasitraukiąs iš gyvenimo, nes 
jaučiasi nepriaugęs visiems 
tiems “Betatrono’ 'sunkumams.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

■ (BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

ML P. RAMAS — Direktorius
ALB. BALTRONAS-BALTON

gyvenimu
Kaina tik 70 centų

* PRSL^F. RAMKnS
413 pusi. Kaina $2jOO
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