
per geležinę sieną j Čekoslova-

AMERIKA ATEINA SU MAŽESNIAIS PLANAIS

Protestas

Maskvos agentai, ar... popiet?

ATSISAKĖ TAIP PAT
AfcgHjai atsisakius leisti A- 

merikai patikrinti Anglijos lai
vus ,ar jais negabenama ginklų 
Guatemalai, ‘panašiu atsaky
mus davė dabar Olandija, Nor
vegija, Prancūzija, Danija. Tik 
vokiečiai sutiko. •

rus. Jaunesnio amžiaus rūkan
tieji nebuvo tirti.

kam.
Vokiečių pareigūnai jokio ra

porto savo vyriausybei nepate
ik. Tik dabar iškyla aikštėn a- 
fera, kai olandas išpasakojo. 
Turte paaiškėti, ar tie vokietei

Japonai renka du milijonus 
parašų protestui prieš atomines 
ir vandenilio bombas. Protestą 
siųs JT. :-

APSIEISIU BE STREIKO
Pittsburghe sudarinėjamos 

naujos metinės sutartys tarp 
unijos ir plieno korporacijos. 
Esą susitarta, kad valandinis 
atlyginimas bus pakeltas 5-8 
centais.

New Yorko žmogžudžio Ro- 
che gynėjai pareiškė reika
lausią patikrinti savo kliento

Bet ar jiems pritars britai?

Edenas "iria

LIETUVIAI kunigai 
SIBIRE

vykdomas, tai jo pasekmes 
Prancūzija ir Italija pajus tik 
apie ateinančių metų antrą pu
sę.. Tada jos, jei norės gauti

Ir pro šį Europos frontą ne
galės praeitį-Washingtono kon
ferencija, į kurią Churchillis su 
Edehu atsiveža savo didįjį norą 
— dar sykį mėginti laimės — 
tarpininkauti tarp Washingto- 
no ir Maskvos..

dudys yra laukiamoji, Vokieti
jos kariuomenė, sujungta su 
kitų tautų kariuomenėm. At
stovų Rūmų užsienių reikalų 
komisija pritarusi minčiai, kad 
reikia nutraukti karinę pagal
bą valstybėm, kurios neįsijun
gia į europinę bendruomenę. 
Tatai taikoma Prancūzijai ir 
Italijai. Tačiau tas grasinimas 
didelio įspūdžio nedarė.
dėl to, kad tai nebe pirma* tijte pčBčijai. Vokiečių valtis tai ar jie popiet

VICEPREZIDENTAS R. NIXON priėmė lietuvių delegacija birželio 17 d. Iš kairės j dešinę: Alto sekr. Dr. P.
Grigaitis, Vliko ’pirtn. prel. M. Krupavičius, viceprezidentas R. Nixon, Iriformacijos Centro direk. M Kižytė ir
Alto ižd. M. Vaidyla. Z

nom ėmė reikalauti, kad devy
netais metus trukusi okupacija 
būtų pagaliau baigta. Tokia 
siauresnio masto bendruomenė 
būtų kaip tik ženklas, kad Vo
kietijai grąžinamas suverenu
mas.

Paskelbti daviniai yra dide
lis smūgis tabako pramonei. 
Jos ekspertai dėl to pareiškė, 

dar

ITALIJOJE SKANDALAIS: PARLAMENTE ŽMOGŽUDŽIAI 
Teismo 'ieškomus žmogžudžius išrinko liaudies atstovais

Londone^ prieš pat išvyks
tantį Washipgtoną Churchil- 
liui ir Edenui parlamente bu
vo svarstoma užsienių politi
ka. Edenas siūlė sudaryti Azi
joje vadinamą Locarno paktą, 
kuriuo būtų sutartos interesų 
sritys ir. tarpusavio ' nepuoli
mas. Toliau Įgali būti sudary
tas pietų Azijos gynimo pak
tas, kokį turi ir komunistiniai 
Rusijos, Kinijos ir kiti kraštai.

Savo kalboje Edenas kriti
kavo Amerikos politiką ir kom
plimentus dėstė Molotovui, ku
ris prisidėjęs, kad Ženevoj bū
tų susitarta. . • . ’

Valst. sekretoriaus payaduo- ir Cambodia, o Vietnamas tu- 
tojas BeSell Smith, grįžęs- iš . rės'bčl padalytas.
Ženevos, birželio 23 padarė * . -t, 
pranešto, prezidentui ir apie . ?nevo£. k?"un,f
30. Kongreso, narių. Nors pa- ,aJ duoda gy****!? 
dėtis vertinama ‘.‘šabai rimta? ' 21)05 m?‘ Me^-France. Bet 
ir “pavojinga”, bet- dar'nepra- žinom’ kad tcs vaVs lai‘ 
randama vilties, kad Jndokini- laiką, kad galima būtų 
joje gali būti išgelbėta Laos paskui reikalavimus padidinti.

mirė 4854. Mirtingumas tų,
kurie rūkė, pasirodė 75'r di- Kam iš jų reikia patikrinti 
dėsnis. Tų, kurie surūkydavo 
per dieną po dėžutę, mirė dvi
gubai daugiau nei nerūkančių.
Cigaretės ypačiai didina plau-

Gautemaloje įvykių raida ne
aiški Vyriausybė paskelbė, kad 
jos kariuomenei pasisekę at
mušti sukilėlius prie Puerto 
Barrios ir kitur. Tačiau dides
nių kovų nebuvę.

Sukilėlių vadas Castillo Ar- 
mas korespondentam pareiškė, 
kad “išlaisvinimo armija” ren
giama ilgesnei ar trumpesnei 
kovai režimui* nuversti. Tačiau 
neslėpė, kad pradžioje sukilė
liai turį sunkumų — kariai ne
treniruoti, jiem permesti trūk
sta susisiekimo priemonių. Pir
mas uždavinys 
zuoti, kad būtų pasiektas lai
mėjimas.

INDIJOS PINIGUOČIAI
Aga Khan veda de- 

rybas su “Cunard Line” —no
ri išnuomoti “Queen Mary”,- 
kad galftų joje vaišinti per 3 
savaites sąvo sysčius, įvairių 
tautų atstovus. Juos nori pa- 
sivežibti po Vidlp enro jūrą 
ir vaišes užbaigti Biaritze. Už 
laivą turėsiąs sumokėti tiek, 
kaip už porą kelionių per At
lantą.

ar pinigai iš Lietuvos Kdo 
likučių jam mokami už Lietu
vos ir lietuvių vardo oficialų ir 
formalų diskreditavimą sveti
mos vyriausybės akyse? čių vėžio ligas. Bet jos taįp pat . protą, ar jam galima iš viso

Išsiaiškinus šiuos klausimus. Sovietai atgabeno į rytų Vo- atsiliepia labai ir širdžiai. bylą kelti.
paaiškės, kokiomis formomis kietiją atomines patrankas, ku- Pažymėtina, kad nepastebė-
ir prieš ką turte pasireikšti vi- rios nešančios .toliau nei ame- ta didesnio mirtingumo tarp tmHkaa Roche teisme pa- 
suomenės protestas. rikietinės. tų, kurie rūkė pypkes ar dga- reiškė, kad jis nekalta?.

-Italijos parlamente nuo pat ' Moranino ir Ortona vadova- 
demokratijos grąžinimo “Itali- vo partizanų 182 brigadai. Ji? 
jos liaudžiai” atstovauja du suėmė jau dvi savaitės po ka- 
koznunistai Francesco Morą- pituliacijos 51 fašistą, ir 1945 
nfricrir Silvfcr Antona.

mas spaudai nebuvo visai tei
singas. Ten buvo sakoma, kad 
jokio Lietuvos atstovo Bonnoje 
nesą ir kad Lozoraitis pasky
ręs ryšiam su Vokietijos vy
riausybe savo atstovą Dr. Ge
rutį.

LETOS AND CLARK
1&O4 Z. i

tautų, kurios patvirtino tos 
prasmingas, o' bendruomenės sutartis, vadina?

si, Vokietijos, Belgijos, Olan
dijos ir Luksemburgo. Tai įga
lintų organizuoti jų bendrą ka
riuomenę, o iš tikrųjų tai įga
lintų sudaryti Vokietijos ka
riuomenę. Šita kariuomenė yra 
didžiausias baubas ir Prancū
zijai ir Rusijai. Iš kitos pusės 

įtaka adm. Radfordo, kuris f didžiausias sąjungininkas 
labiau už kitus buvo pritaręs Amerikai Europos fronte pnes 
ginkluotai Amerikos int-rven- Sovietus.
cijai, Washingtone esanti su- Skubinti apsispręsti dėl Vo- 
mažėjusi. kietijos skubina Ameriką ir pa-

JfL ti Vokietija. Ji paskutinėm die-
Susianrinti saugumo brndrno-

* menę Europoje?
Europos fronte nepavyko lig 

šiol sudaryti europinio saugu
mo bendruomenės, kurios bran- Vokietijoje kanale prie pat betgi pasuko tiesiai į lenkų lak 

Elbės upės iŠ Lenkijos laivo iš- vą. Tai pastebėjęs bėglys mėgj- 
šoko j kanalą su drabužiais no antru kartu iššokti, bet a- 
žmogus ir priplaukė prie o- budu vokiečių pareigūnai jį M- 
landų laivo. Ištrauktas iš van- kė sučiupę, iki perdavė, len- 
dens pasisakė esąs lenkas, jū
rininkas Edvard Cur ir papra
šė globos. TUo tarpu priplaukė 
vokiečių uosto valdybas valtis, 
ir olandų kapitonas perdavė 
jos vakfininkam pabėgėlį su 

Gal prašymu, kad perduotų Vokte-

nes Guatemala, Nicaragua 
ir Hondūras vienas kitą kalti
na. Hondūro vyriausybė pa
reiškė protestą, kad Guatema- 
los lėktuvas bombardavo Hon
dūro valstybės miestą 21 my
lia nuo sienos. Penkios Ameri
kos valstybės, kurios sudaro 
tarpamerikinę taikos komisiją, 
nutarė pasiųsti į Gvatemalą 
stebėtojus, žinoma, jei Guate
mala juos įsileis.

KOMUNISTAI ORGANI
ZUOJA

protestus Pietų Arperikos 
susiorgani- valstybėse prieš Amerikos kiši

mąsi į Guatemalos reikalui 
Tekis protestas buvo Nicara- 
gujoj surengtas studentų. Uru- 

Sukijimo štabas dabar esąs 6 gvajuje sostinėje taip pait stu- 
mylios nuo Hondūro sienos. dentai apmėtė akmenim Ame- 

Diploniatiiič kova aštresnė. rikos atstovybę.

4» BUSHMnCK AJ ‘

Šiais metais sausio mėn. grį
žęs iš bolševikų nelaisvės italų 
kun .f. Armandas Zavatta par
vežė žinių ir apie jo sutiktus 
Sov. Sąjungos darbo vergų 
stovyklose ir kalėjimuose šiuos 
lietuvių kunigus: Alfonsą Ažu- 
balį, Juozą Baltramaitį, sale- 
zietį Juozą Frąiną, Joną Jatulį, 
Juozą Krikščiūną, Leonardą 
Tamašauską ir Juozą Stankū
ną. Jis taip pats turi žinių apie 
30 kitų tautybių 
dvasininkų. š£io metu grįžęs 

Pereitais metais birželio 7 kunigas gyvento Forli mieste 
rinkimuose jų kandidatūros vėl Italijoje. , ;

gegužės 12 juos visus nukanki- buvo ’ išstatytos parlamento 
1952 rudenį kilo skandalas, no: H tiesiog sušąudė, 10 su- kandidatų sąrašuose, ir abudu 

kai valstybės gynėjas Dr. Ni- traiškino kelio volais; kitus 30 buvo išrinkti į parlamentą, 
gro kreipėsi į parlamentą, kad po nežmoniškų kankinimų nu-. Valstybės gynėjas vėl kreipėsi 
atšauktų šitiem dviem atsto-/ gabeno dar ant tilto, kulkosvy- į parlamentą. Jo teisių komisi- 
vam neliečiamybę ir leistų juos džių ir šautuvų ugnimi pribai- ja prieš savaitę iš naujo panai- 
patraukti į teismą, nes jie abu- gė —kas dar buvo gyvas, ir kino jiem neliečiamybę. Dar veiksmai Spauda aiškina
du žmogžudžiai. Valstybės gy- suvertė . į Cavouro kanalą. nepaaiškėjo, ar žmogžudžiai Reikia naujos apsigynimo Anglijos. Pastarąjį dabar turi Ja(j tas grasinimas bus
nėjas atskleidė visą jų istori- Taip elgėsi ne tik su fašis- vėl maus už sienos, ar duosis -linijos Azijoje . keisti dar mažesnis, kuris su- J g
ją„. tais, bet ir su savaisiais parti- teisiami. Ženevos konferencijos pra- rastų naujas apsigynimo lini-
-------------------------------- —------ zanais. Būtent, 1943-44 žierųą Isterija rodo ne tik, kokiais daoje Amerika kalbėjo apie di- jas Azijoje, praradus Indokini- 

du Moranino žinioj? esą par- žmonėm remiasi komunistinis delį planą, vardu “bendra ak- jos žymią dalį. Dėl jų Ameri-
tizanai, Strassera ir Santucci, režimas'bet ir tai, kokia tvar- rija”, prieš komunistų agresi- ka kalbėsis ir su Churchilliu naujas sumas ^ar galės dėtis 

„ x x į bendruomenę. Taigi praktiš-Pentagone buvę apskaityta. ... * — ♦ , •, . . ,, x . Y . . kai dar jos turinčios metus lai-kad ginkluotai Amerikos m- 
tervsncijai Indokinijoje reikėtų
8 divizijų. Bet tų divizijų būtų Didesnio įspūdžio gali daryti 
negirdėti, jei Indokinijos karas europinės bendruomenės pa- _
iš vietinio pobūdžio karo virstų kaitalas, kuris buvęs svarsto- .T
nauju pasauliniu karu Kinijai mas Atstovų Rūmų užsienių mritr.j t-VJW 
metant naujas jėgas. O tokio reikalų komisijoje. Ten buvusi TfvBj
naujo pasaulinio karo rizika A- mintis — tenkintis . mažesne prų*ant««
merikai šiuo metu nepriimtina, europine bendruomene: tik tų 
Kariškai jis sunkiai pakelia
mas ir valgiai 
propagandiškai vienai Ameri
kai kariauti nesveika. Ypačiai 
kada net pačios Indokinijos 
aktyvaus .pasipriešinimo, tokio 
kaip Korėjoje, nėra. Tad Ame- 

PAŠTO ŽENKLAS, Kleistas JAV prisiminti 159 metai sakaMiai nuo rikOS propagandoje sustiprėjo 
Lewfa ir fiark ęicsprdfcd jos.____________________________ , _____ mintis: kas pats nesi gelbsti,
“: Z i ” r“* nevertas, kad jį kiti gelbėtų.

grasinimas. Gal ir dėl to, kad 
grasinimo žodžiai baisesni ne

ką yra Italijoje, jei leidžiama ją Indokinijoje. Paskui jį pa- bei Edenu, 
rinkti į parlamentą teismo ieš- keitė mažesniu planu — “Ame 
komus žmogžudžius. rikos intervencija”, ėjimu

ko atstovo priėmimą Bonnoje. ia tarnyba. Moranino bijojo, 
To protesto tekstas mums kad )h! 5UsWe,W Pah'for- 

nežinomas. Brt pats protesto Inuotl
faktas rodo, kad ankstesnis Lo- metodus: dėl to Moranino 
zoračio išsiuntinėtas praneši- davė pem palydovą per kalnus

1 Šveicariją. Pakeliui visi pen
ki buvo nužudyti, bet paskelb
ta, kad laimingai perėję. Du iš 
jų buvo palikę žmonas Kai jos 
vis įkyriau pradėjo prašyti 
Moranino žinių iš savo vyrų, jis 
pasiuntė ir jas į Šveicariją pas 

T . ... . . ... vyrus. Jos taip pat buvo nužu-Jeigu tokio atstovo nebūtų • J . - * , .. ® , .... , dvtos, o gandas paleistas, kadbuvę, tai Lozoraičiui nebūtų .'. ... . ................ . , .. , , ir jos laimingai perėjusios sie-tekę prieš jj dabar protestuoti. •* J
Tačiau jeigu jau Lozoraitis n^‘ . .,

ėmėsi tokio svarbaus diplomą- Parlamentas tuojau leido 
tink) žygio kaip protestas sve- juos-“suimti. Tačiau žmogžu-
timai valstybei, tai tikrai su- džiai P3^ savo draugus 
kyta klausimai:

L- prieš k<rfcį Lietuvos priešą GYVENIMAS TRUPUTI
balsą Bonuos BRANGSTA Negeros raujtenos

V>kSlJ«uvai žalą padarė . D«rt>o statisUkos biuras pa- tiem! Amerikos draugija kovai 
vilkas, skirdamas savo atsto skelbė, kad gyvenimo mini- «1 vėžiu paskelbę savo.tyrinę- 
va Bonnoje? mum per gegužės mėn. trupu- jimusapie cigarečių įtaką zmo-

kodėl Lozoraitis nesidomėjo tį pabrango, nes pakilo kainos niu mirtingumui.
Borma tol, kol Vliko atstovai ^s3*- . vaisiam ir daržovėm, Buvo apklausinėti 187,766 kad tuos davinius reikia 
nebuvo Bonnoje lankęsi? kavai. Kitiem daiktam kainos vyrai tarp 50 ir 70 metų am- toliau tyrinėti ir tikrinti.

ar dabartinis jo protestas liko tos P®®08- Uždarbiai liko žiaus. Per 20 mėnesių iš jų ________________
reiškia Lietuvos reikalų, ar sa- maždaug tie patys. Gegužės 
vo ambicijų gynimą? mėn- valandinis vidurkis yra

$1,81. Tai rekordas. Tačiau 
savaitinis jftlyginimas $045(1 
mažesnis, nes mažiau yra ant- 
valandtių.



VISI JIE IŠMINTINGI

SUSITIKIMAS

-M

Pagal tą žemėlapi pasaulio 
veidas pertvarkomas taip, kad 
jame aebeKek* arafetiv vaisty
tai?, o Mtete vabtybfe — 
Sovietą Sąj—gi -ir InHĮjlfarn 
Amerikos Valstybės dar padi-

Egipto teisingumas
Egiptietis, kuris pavogė di

delius kiekius cigarečių iš ang
lų sandėlių, teismo buvo ištei
sintas. Teisėjas 'paaiškino, kad 
leidžiama' yra apvogti “įsibro
vėlius” anglus. Tačiau pavogtą
sias cigaretes vagis turi apmui
tinti.

Šią atkarpą su'atitinkama suma pasiųsk j
D A N l N K A S

Po tokio gražaus įvertinimo, 
turbūt, anglai paprotys iš A- 
merikos kelių milijonų pasko
los, o Amerikai neliks kito ke
lio, kaip tik duoti.

APYSAKA,
155 p.; anksčiau $1-50, dabar nupiginta iki $1.00.

LIETUVIŲ DELEGACIJA Valstybės Departamente. Iš kairės j dešinę: Alio M. Vndyte, sefcr. Dr. P. Grigai
tis, Vliko pirm. pre). M.' Krupavičius, Alto narjys A. Rudis. Valstybės Sekretoriaus padėjėjas Mr. Merchhnt, 
ministeris P. Zadeikis ir Alto pirm. L šimutis, Fotograf joj nėra M Kižytės. Kairėje matome dail. Galdiko pa
veikslą “Rūpintojėlis”, kurį delegacija paliko įteikti Valstybės sekretoriui John Foster Dulles.

tus mažiau. >-•«--
“Da trijų Baltijos valstybių 

vienoje matytoje to paties že
mėlapio laidoje pasakyta, kad 
jos seniau priklausiusios Rusi
jai ir kad jai atiduotos jos 
evetftoBai susfliesian^os Su ru
sais į vieną tautą. Dabar tas 
liedinimas ir vykdomas taitie
čių krauju ir ašaromis irne- 
išbaigjamomis kančiomis.”

Autorius daro išvadą.
“Vieningo Pasaulio planuo

tojai Washingtone turėjo dide
lės įtakos tarp 1941. ir 1947 
m. pavasario. Vėliau jųįtaka 
krito, kaL judriems galingiems 
politikams paaiškėjo tikrieji 
Rusijos planai. Bet tokių jdia- 
boliškų planuotojų ir ateity ga
li atsirasti Amerikoje ir jie ga
li pasidaryti labai pavojingi 
laisvajam pasauliui. Jie gali ir 
vėl pradėti planuoti, kaip ge-

Tai atsitiko dar Leninui val
dant. Kai jpeikėjo valdiškose 
krautuvėse <lįą nors vertinges
nio nusipirkti, pirmiausia rei
kėjo užpildyti anketą ir joje 
išgarbinti kofnunistų valdžią. 
Tada svarstį vyresnieji ir nu
sprendė: duoti. ar neduoti lei-

gauna europinę Turkiją, o ki
toj pusėj Tannu-Tuva, pląįinį 
Sachaliną, Kur lų-salų dalį.

“Pagal minimą pfemą rusai 
būtų gavę apie 230 mitijonų 
naujų vergų... Negaudama Ki
nijos, bet gaudama labai pra
moningą Vokietiją , ir Čekiją, 
su didžiausiais Europos angles 
ištekliais' ir su milžiniškom I- 
rane žibalo versmėmis, pramo
niniu ir kariniu požiūriu Rusija 
taptų daug galingesnė, negu su 
atriekusia Kinija, kuri vėliau 
vis vien būtų Rusijai tekusi. 
Strateginė ir politinė Rusuos 
padėtis Europoje ir. Azijoje bū
tų stačiai ideali, kokios ne vi
ri rusai ir svajoti gali... Dide
lio karo jai nebetektų ir vesti, 
nes nebebūtų su kuo ir kariau
ti. O labiausia dėl to, kad pa
gal tą planą Amerika pasodina
ma ant didelio ežio, ir ji nebe- 
spėtų spyglių rankioti iš savo 
šlaunių: ji visa kraujuotų”.

Amerikai žemėlapis 
priskiria

Kanadą, Danijos Grenlandi
ją, Islandiją, britų Bermudą, 
ispanų Kanarijas, portugalų A- 
zorus, Madeirą ir Cabo Verde, 
visų valstybių salas Vakarų 
Indijoje, Meksiką ir visą cent
rinę Ameriką, taip pat milži
nišką skaičių mažų salelių Ra
miajame vandenyne. Amerika 
savo plotą padidintų apie .pus
trečio karto, o gyventojų skai
čius jos kolonijose ir Ameri
koje siektų 240 mil. Tačiau te
ritorijos jai taip-parinktos, kad

Norvegijoj, parlamento už
sienių reikalų komisija siūlė 
priimti Vokietiją j NATO, jei 
nebus suorganizuota europinė 
armija.

į tą diagnostikos būdą su ne
pasitikėjimu. Dar neseniai prieš 
teismą vienas akių gydytojas 
buvo paskelbęs: “Žinomų 
mokslininkų tyrinėjimai visais 
laikais absoliučiai atmetė akių 
diagnostiką; nauji tyrinėjimai 
nereikalingi, jie neverti nė 
vargo.” Dėl to Stramkės šali
ninkai ir gerbėjai, o -jų buvo 
begalės ir labai' dėkingų už jų 
gydymą, su drebėjimu lauke 
ekspertų sprendimo. Jie buvo 
pritrenkti gydytojų ekspertų 
komisijos pareiškimo teisinė. 
Universiteto profesorius Dr. 
Schnell teisme paskebė, kad 
Stramkei skirtame bandyme jis

Italijos buVęs darbo minis
teris Dr. A. Colombo, 49 m. 
gydytojas ir chirurgas, įstojo 
į kapucinų venuolyną tr5m>ri 
vykti į misijas Indijoje.

ką, puikią knygą buvo paskel
bęs britų žurnalistas Douglas 
Reed, vardu' “From Smoke to 
Smo‘her”, Šveicarijoje išk stą 
vokiškai, vardu "Didysis ano
nimų planas”. Joje autorius 
parodė, kaip slaptos organi raci
jos &kia sukurti “vieną pa
saulio valstybę” ir ją paimti, 
žinoma, į tos slaptos organiza
cijos vadovų rankas, panaiki
nant tautų ir asmenų'laisvę.

Tačiau prof. K. Pakšto 
straipsnis yra sensacingas nau
ja tos pačių “anonimų” 'politi
kos Įrodomąja medžiaga—že
mėlapiu, kuriame nužymėtas 
jų siekiamas pasauFo padali
nimai. Tas žemėlapis, gal būt, 
turi vaizduoti pereinamąjį lai
kotarpį nuo antrojo pasaulinio 
karo pabaigos iki “vienos pa
saulio valstybės” įsikūrimo.

žemėlapis pavad’ntas “Post- 
War New Worid Map” as the 
U.S.A. with the cooperation of 
the Democracies of Latin Ame
rica, the ^British Common- 
vvealth of Nations and the 
Union cf Soviet Socialist Re- 
publics, assumes \vorld kader- 
ship for the establishment of a 
New World Morai Order for

ŠEN. LE8TEB BENT, itaiifcf- 
tu H H’yominK, nuNžodė W«- 
shinKtone, senatorių namuose. Jis 
savo laikė “pažangia liberalu.”

P a
freedom, jus- 

dtyąnd worid recon-

Moteriška diplomatija
Artistės Marlenos Dietrich 

Danų atsargiruns duktė pareiškė motinai, kad ji 
Danijos sveikatos ministerija netekės, kol nesulauks dvide- 

sųs:rūpino. kad ligoninėse nau- šimt penkerių metų. Motina jai
jagimiai nebūtų sukeičiami, tad patarė: “Tu geriau padarysi,
įsakė seselėm tuojau po gimi- pasiryždama nesusilaukti dvi- 
mo padaryti naujaginfo piršto dešimt penkerių metų, kol ne- 
nuespaudą. sv.sirasi tmkamo vyro.”

kom. Kinijos d ktatorius mėg
stąs skaityti raštus kinų filo
sofo Sun Wu (prieš Kristų 500 

Advokatas surado apie 30 metų), , kuris tarp laiko taip 
liudininkų. Iš jų dabar aiškėjo, patarinėjo: x 
kad pacientas jau 1948 sirgo “...Jei kariuomenės turi de- 
aštria tuberkulioze. Nauji me
dikai ekspertai priėjo išvadą, 
kad pacientas ‘greičiausiai ne
buvo galima išgydyti nei gyvy
bę jam išgelbėti.” Teismas tuo 
nesitenkino. Buvo sudaryta gy
dytojų ekspertų komisija, kuri 
padarė bandymus su Stramke. 
Ligoninėje jam parodė ap:e 
100 ligonių ir liepė jam nus
tatyti jų ligų diagnozę. Strcm- 
ke tai darė tik stebėdamas pa
cientų akių ragenos lauką.

Šios rūšies gydytojų įsitikini
mu. . k’ekvienoš kūno organas 
turi savo nervą smegenyse, o 
iš smegėnų tas nervas turi savo 
atitikmenį akies ragenoje. A- 
kies ragena jiem yra lyg lenta, 
kurioje jie gali išskaityti, kas 
ir kurioje kūno dalyje yra svei
ka, kas sutrikę.

Mokslnfnkai medikai žiūrėjo

' visų Afrikos koloniją bet 
jai pasilieka Australija,N. Ze
landija, Ceilonas, Gibraltaras; 
jai atiduodamas išPja^cūzų 
atimtas Madagaskąroa .U^be- 
veik visos Olandijos katančios 
Azijoje. -Iš 500 milijonądtmtiš- 
kos bendruomenės ii nlann sn- 
fimnUrinamą iki 135 mil Ji už 
tai negalėtų būti dėkinga Ame
rikai ir jos “vteningdfepasaufio” 
planuotojam, ir ieškotų užtari
mo taip pat Sovietų Sąjungoje, 
iki jai visai patektų. ’J tolH

“B ■udvta vdrtyM*
smarkiai praplečiama ^Vie

ningo Pasaulio” statytojų., ši 
valstybė 1941 m. pavadinta 
“Hebrewland” ir jai pridurta 
visa Palestina ir visa/Jfrans- 
jordanija. Tokia teritori|a3tu- 
rėtų 117,000 kvadr. ^tilpnąetrų, 
o dabartinis Izraelis pajęge iš- 
sikariauti tik 20,850 kvfidlo-

Prieš karą — sako prof. 
.Pakštas'— pasauly buvo apie 
70 valstybių, o nauja “morali
nė tvarka”, palieka jįj *tik 14. 
Iš jų tik trys laikomos pasau
lio dirigentais. .

Pirmoji — Sovietų Sąjunga
Jos ribos praplečiamos ne

dėjo, nesivi 
tų neapgaudinėjo. Tad jis liko 
.plikas kaip tilvilkas.

Galop Jonkelis ryžosi para
šyti prašymą kelnėm nusipirk
ti. Turėjo; viltį tokį leidimą 
gauti, nes toj įstaigoje leidi
mus išdavinėjo komisaras 
Maušius, jo buvęs draugas.

įstaigoje jis anketos blanką 
surašė gana teisingai, kartu yc 
komunistinei valdžiai norėjo į-

Kiniečkį karinė išmintis Amerikoniškas apsidraudimas
Tvirtina, kad dabartinis Amerikos filmų ir televizijos 

artistas Jimmy Durante darbo 
metu turėjo nelaimę: beskam
binant jam pianinu krito pia
nino dangtis ir nutrenkė jam 
nosį. Nosis nsbuvo sulaužyta, 
bei keliom savaitėm padaryta 

šimt kartų daugiau nei tavo “nedarbinga”'. Už. tai gavo 
priešas, tai apsupk jį. Tačiau draudimo 100,000. 
jei turi tik penkis kartus tiek, . .
tai pulk jį. O jeigu turi dar ma- Britiškas bizniskimias 
žiau, tai venk su juo susitik- Churchillis turi savo asmeni

ni butą, kuriame yra 9 miega
mieji ,trys ’vonios, trys Balio
nai ,sutalpiną apie 300 asmenų.
Bet kol Churchillis turi vaidiš- Simpatiškas, bet 
ką butą, itai savąjį išnuomo- * 
jb už apie 500 dol. mėnesiui.
Tačiau pasiliko jama vieną 
kambarį, kuriame gali susidėti 
paveikslus ir rinkinius.

■’ *’*•■*««*».
„ Wt.' 

te os

. *nČn dar truputi 
prieš Amerikai įstojant į karą, 
ir išspausdintas 1942 praš ioje 
Hūladelphijoje. Iš pradžių bu
vo ilų^ausdmtas ir leidėją ad
resas, bet paskui jis buvo iš
brauktas rašalu. Gausti žemė
lapy ištraukų iš prezidento 
Roos:velto kalbų. Sus\^urę į- 
spūdis, kad tie, kurie rėngė 
žemėlapi, turėjo ^išreikšti prezi
dento valią arba turėjo jam pa
taikauti,' norėdami laimėti, jo 
pritarikną. Zethėiapis - buvo 
slaptas, ir tik dabar j's iškyla 
aikštėn. - J 

Kuo jis dėmesio vartas?

NEDELSDAMAS JSIGYK 
žymiai papigintus Tėvų Prandškmių leidinius:

LIETUVOS ARCHYVAI 
knyga, vaizduojanti originalnis dokumentais bol
ševizmo smurtą ir lietuvių kančias. Anksčiau kai- 
navo $3.00, dabar pardoudama vž $1.50.

J. GAILIAUS, I

z'j». Pąrtugoya, Mtfc apten- 
ki ntos ir ieškotų paramos So- 
vietų Sąjungos panamėje.

Trečias pildysis Britanija

laikėsi, apsiaustą kaip suprasti, ką tu čia para
šei. Ar iš tikrųjų taip labai my
li savo žmoną?

Londono Daily Mirror dien
raštyje dedami politiniai ko
mentarai, po kuriais pasirašo 
Casšandra. Už šio slapyvar
džio slepiasi vienas iš geriausių 
anglų komentatorių. Neperse
niai jis įvertino Amerikos pre
zidento £5senhowerio darbus ir 
nuopelnus.

-.—Eisenhovveris — rašo—lai
kosi Harding ir Coolidge lini
jos ir bus labiausiai nenaudin
gas Amerikos prezidentas. Į jį 
tegalime žiūrėti tik kaip į sim
patišką reikalų maišytoją. Bal
tieji Rūmai yra turėję daug 
keistų gyventojų, bet šis malo
nus ir mandagus vyras, daug 
laiko praleidęs Europos jungi
mo reikalams, pasiliks vienas 
iš nelaimingiausių aukštos ir 
žymios pareigos savininkų. Jo 
prezidentavimas tėra atostogų, 
gplfo, neapsisprendimo, politi
nio tuštumo mišinys. Jo tipiška 
gerumo ir saulėta išraiška te- 
įrodo, kad jis tuo pačiu laiku 
nori įtikti ir. vieniems ir ki
tiems.

cfcntus nežinodamas, tik pasi
žiūrėjęs į jų akis.

Stramke buvo ištekintas ir 
triumfaliai išlydėtas iš teismo 
salės tų, kurie buvo jo išgy
dyti Ir jautėsi jam dėkingi. 
Tarp jų buvo ir pats jo advo
katas.

'Stramke medicinos niekad 
nestudijavo. Bet jis nieko ben
dra neturi su tokiu “stebuk
lingu” gydytoju, kokis buvo 
Groeningas, spėjęs apie ligas 
tik savo intuicijos dėka ir nu
ėjęs paskui į šarlatanus. Stram
ke priklauso prie tų, kurių gy
dymas remiasi ilgu gyvenimo ir 
žmogaus ligos stebėjimu, ku- 

teisingai diagnozę nusta- riuo rėmėsi senaisiais latrais ir 
iš anksto nieko apie pa- vadinama laucfes

siteikti. Kai priėjo klausimą, 
kaip patinka draugui sovietinė 
komunistinė valdžia Jonkelis 
net stambiom raidėm užrašė: 
“Myliu sovietinę valdžią kaip 
tikra savo žmoną ir kaip’ aud
ringą jūrą” ' - .

Komisaras tuoj pasišaukė 
dimą. , ; Jonkelį į savo kabinetą.

Žydeliui Ožkeliui per ket- — Sakyk, Jonkeli, kaip 
verius kcrtiunistinio valdymo draugas draugui, kaip žydas 
metus suplyšo kelnės, švarkas žydui, — klausė Maušius, — 
dar šiaip tai 
dar galėjo nešioti, bet kelnių 
— ne! Jonkelis buvo teisingas 
žydelis, su IflMnunistais nesusi-

'^ra^sprkuliadją, ki- negraži ir pikta — atsakė Jon
kelis, — bet įsivaizduoju ją 
kaip gražuolę. Ji yra klastinga 
ir plepi, bet įsivaizduoju, kad ji 
labai protinga. Myli ar nemy
li, bet gyventi reikia, o per
siskirti negaliu, nes ji gali į- 
skųsti valdžiai. Tada neliks 
manęs gyvųjų tarpe. Naciona
lizuodami iš manęs viską atė
mė, o ji savo auksinius papuo
šalus ir auksinus pinigus pa
slėpė aiškindama, kad tokių 
daiktų negalima atiduoti go
jams, ir iš to, ką ji nuslėpė, 
mes abu šiaip taip gyvenam, 
bet dabar ir tai baigiasi.

— Protingą žmoną turi, Jon
keli, — atsakė Maušius, —ge
riau brangius daiktus nuo gojų 
paimti, nei jiems aiduoti. Bet 
sakyk, Jonkeli, ar tu taip jau 
mėgsti audringą jūrą. Tu joks 
jūrininkas ir, turbūt, jūra dar 
niekada neplaukiojai.

— Taigi, prieš trejetą metų 
plaukiau Juodąja jūra. Net ir 
dabar negaliu ramiai prisimin
ti. Jūra buvd audringa, laivą 
mėtė į šalis, ir vanduo net per 
viršų ritosi. Mes visi keleiviai 
sirgom jūros liga, bet nebuvo 
kur pasidėti, negi šoksi į van
denį.

— Jonkeli Jęidimą gausi ir 
dar parūpinsiu komisaro tar
nybą kitam mieste. Matau, 
kad turi ne gojaus galvą, bet 
Saliamono. O tavo ištfnntingo- 
ji žmona gal atneš mano žmo
nai ką nors iš tų “likudų”, tai 
iš mano žmonos irgi gaus ką 
nors, o aš nuo savęs dar duo
siu .vienas kelnes. Žinai, prie 
šitos valdžios ir komisarams 
visaip būna — su vienom kel
nėm rizikinga gyventi. Bet aš, 
kaip atsargus vyras, turiu net 
ketvertas, tai tau vienas per
leisto. - A.

Vokietijoje Hamburgo teisme 
palinkęs sėdėjo kaltinamasis 
Emil Stramke. Jis buvo 64 
metų amžiaus; jo profesija — 
homeopatas ir gydytojas, kuris 
paciento ligą sprendžia iš 
j o akies. Stramke buvo sun
kiai kaltinamas: esą per savo 
apsileidimą jaunam vaikinui jis 
leidęs mirti. Prieš trejus me
tus už tą nusikaltimą jis buvo 
nubaustas vienerius metus kalė
jimo. Dabar jis antru kartu 
teisme, nes jo gynėjas pateikė 
naujų liudininkų ir apeliacijos 
tvarka nori, savo ginamąjį iš
teisinti.

Tai, už ką Stramke buvo nu
teistas, įvyk© 1949. Stramke 
ilgai atsisakinėjo gydyti jaunąg. 
26 metų vaikiną, vienos sodi-f* 
liuiKės sūnų. Pagaliau prisiė- 3 r.m. » »
mė, tačiau tų pačių metų ga
le vaikinas mirė abiejų plaučių 
džiova. Gydytojai aiškino, kad 
laiku susigriebus ir gydant 
kaip reikiant vaikinas būtų ga
lėjęs pasveikti. Už tai Stramkei 
buvo skirtas viens rių metų ka
lėjimas.
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Žalinga klaida

Meninėje dalyje gražiai pasi* 
rodė jau net ir vokiečių publi
kai ruošiąs koncertus Memin- 
geno lietuvių choras “Dama”, 
vadovaujamas muziko M. Bud- 
ritino. Ten, kur aktyvi koloni
jos vadovybė (kun. Bunga yra 
Memingeno skyriaus pirminin
kas), ten pasireiškia ir meni
nės jėgos. Latvių ir estų me
dininkai savo gražiu pasirink
tųjų dalykų atlikimu drauge 
su lietuviais įrodė, kad baltai 
yra pasiekę, aukštą laipsnį me
no srity.

Baigiamajame padėkos žody
je estų mirt. K. Selters, estų at
stovas prie Bonnos vyriausy
bės, ir Dr. P. Karvelis pažymė
jo, kad taika tegali remtis tik 
visų laisvųjų tautų bendradar
biavimu. Pavergtuosius tėvynė
je mūsų tautiečius stiprins jau
smas, kad jie riėra pamiršti net 
ir artimųjų kaimynų, ne tik 
JAV-bių. Tai dar daugiau di
dina visų viltį susilaukti grei
tesnio išlaisvinimo.

Nusiminimas žudo ne tiktai atskirus žmones, bet ir tautas. 
Antai, Prancūzija, netekusi ryžto spirtis komunistų spaudimui, 
puolėsi į tokias derybas, kurios ją vieną stato prieš raudonuo
sius diktatorius. Dar daugiau Ji savo vidaus gyvenimą ėmė 
tvarkyti taip, kaip priešas nori: sudarė Mende^vyriausybę tik
tai.. deryboms, kurių nei pasekmių nei galo niekas negali už
mėtyti. Per pastaruosius dešimtį metų, rodos, aiškiai patirta, 
kiek galima su komuAistais susišnekėti. Nemato tik tas, kam pri
stinga drąsos bei ryžto pažiūrėti į priekį bei kovoti, ir griebiasi 
savižudybės. Tokiu pavojingu keliu suka Prancūzija.

Tai kunigėlis atvažiavai Tas ,,dominus” Antanas pri- Antanėliui nepatiko jo žo- 
ėjo prie žalia gelumbe apmuš- džiai, jis nieko neatsakė, tik 
to stalo, nusilenkė pagarbiai ir širdy pagalvojo: 
pradėjo lukštenti Cezarį, Ovi
dijų, Ciceroną, paskum paeks- 
kursavo po sintaksę. Netrukus 
profesorius šyptelėjo ir tarė:

— Satis, Domine, matyt 
gimnazijoje mokytojas gerokai 
išmiklino. Sufficit!

sektąja, kurios pirmininlc 
Rupr*zchtas savo žodyje 
dž, kodėl
vfci Vakarą fcfimh,

Krikščjnnies tf* ."į" **
kiečių pradėtoji' platąus mas
to “širdies akcija” (parodyti 
kuo daugiau širdies...) turi būti 
išplėsta ir šioms pavergtosioms 
baltų tautoms.

f Pagrindinis minėjimas buvo 
vakare* jis susidėjo iš iškilmin
gos dalies ir koncertinės. Į jį 
atsilankė visa eilė pasėdėju
sių vokiečių veikėjų, pariamen- 
to narių, dvasininkų, baltų ir 
jų svečių, taip pat gražaus vo
kiečių jaunimo. Įnešus lietuvių, 
latvių ir estų tautines vėlia
vas, minėjimą pradėjo savo 
kalba vokiečių parlamento na
rys B. Gnenther,- iškėlęs minė
jimo pobūdį ir baltų tautų kan
čias komunistinėje vergijoje. 
Ypdč šiltai buvo sutikti JAV' 
prezidento Eisenhowerio. Free 
Eurcpe pirmininko Shephard- 
scno ir JAV kongreso nario 
Kersteno, dabar su savo komi
sija, vykdančio Muancheno bal
tų ir kičų tautų atstovų, nu-

atvažiuoja, kiti išvažiuoja, —
kalbėjo toliau “filosofas”
Pranciškus, tik pačiam rekto
riui deramu rimtumu ir galy-

ten vieni eina į šalę, antri na
muose šaškes stumdo, treti 
atostogas “pasidaro”, Čia gi vi
si kaip vienas skuba { salę, po 
to visi kaip vienas greitai iš 
jos kūliais išvirsta.

Dabar Antanėliui šiek tiek
paaiškėjo, kodą tarnas Pran- klierikui Rožėnui vėl nebepati- 
dškus pradžioje jam sakė: ko. Prie tvarkos ir nuotaikos 
“fie vieni atvažiuoja, kiti išva- jis jau buvo daugiau pripra- 
žfaoja”. jeigu visą laiką bus tęs, tik jį visą laiką erzino re* 
toks gyvenimas, neteis kabė- kolekcijų vedėjo dažnai karto-

kur susirinkusiems spaudos 
atstovams į paklausimus .po 
pagrindinių pranešimų apie 
baltų juridinę ir dabartinę 
faktinę padėtį atsakinėjo URT 
valdytojas Dr. Karvelis ir lat
vių atstovas prie Vokiečių vy
riausybės Bonnoje min. R. 
Liepinš. Paskiau vokiečiu vy
riausybės spaudos įstaigoje 
(Presseamt) buvo suruoštas 
priėmimas. Drauge 
pasisakyta už Vokiečių ir Pa
baltijo valstybių bičiulių są

jungos įkūrimą,
nes, anot prof. Loescho, vo

kiečiai žino kartais daugiau 
net apie negrus negu apie sa
vo kaimynus. Toji draugija ki
tų sambūrių pavyzdžiu turės 
dar daugiau suintensyvinti 
taip gražiai užmegztus baltų ir

' Antanui ypač įsmigo širdin 
jo žodžiai: “vieni atvažiuoja— 
kiti išvažiuoja...”

ris". Apeliuodamas j laisvąjį 
pasaulį jungtis į veiklią apda
romo bendruomenę. su visais 
kenčiančiais nuo bolševikinės 
priespaudos, išvežtaisiais ir be* 
tėvynės tikusiais, šis Įžymus vo
kiečių veikėjas savo puikioje 
kalboje pasisakė už europinę 
vienybę ir iškėlė, kedB baltų 
tautos turi būti Visų remiamos 
ir priklauso Europos tautą 
iMtahnouMBfi vakar k tint pras
me. Tenka tik pasidžiaugti, jog 
pačių vokiečių vis daugiau pa
reiškia savo simpatijas paverg
tiesiems baltams ir randa rei
kalo domėtis jų likimu. Kai 
kurios partijos, kaip pabėgėtu 
Gesamtdeutscher Block BHE 
net į. savo programas įtraukia 
reikalą kovoti už Pabaltijo 
kraštų išlaisvinimą. Jiems šia 
prasme simpatijų pareiškia 
taip pat didžioji valdžios parti
ja ir CDU. Reikia tikėtis, kad 
ji yra taip pat ne paskutinio
ji. Todėl tenka tik pasidžiaugti 
dar V. Sidzikausko, prof. J. 
Brazaič o pradėtais, o paskiau 
Dr. Z. Ivinskio, Dr. P. Karvelio 
ir kt. pagilintais kontaktais 
Bonnoje ir kitur, dabar .jau 
duodančiais visai gražių rezul
tatų, pasirelškvs’ų kad ir tokiu 
puikiai pavykusiu minėjimu, 
kaip šiemetinis Bonnoje.

drausmę, dvasią. Jie visi vilko liavą į pamaldas, bet —- šaukš- lis... Bet kai klierikai užtraukė 
jau po pietų: seminarij&s ‘Marija, Marija”, tada ir Rože-' 

nas su savo balseliu įsiterpė į 
bendrąją giesmę.

Antanėlis norėjo po Mišių 
dar toliau dėstyti Marijai savo 
mintis, tačiau nebebuvo laiko: 
visi klierikai kūliais virto išf 
bažnyčios, lupo nuo pečių sku
bėdami kamžas ir traukė į 
valgyklą, kurią vyresnieji va
dino Antanėliui keistu vardu— 
“refektorius”. ,x*

Trečioji rekolekcijų diena |

Paskutiniu metu dvi mirtys nebuvo paprastos: meno isto
riko Dr. M. Vorobjovo ir senatoriaus Lester Hunt Pirmasis pa- 

L sikore, antrasis nusišovė — abu iš nusiminimo. .Dr. M. Vorobjo
vas ba^e gyventi dėj to, kad nematė prasmės toliau, dirbti ki
tokį darbą, negu buvo jam pasiruošęs. Senatorius Lester Hunt 
dirbo savo darbą, bet buvo priartėjęs prie tos amžiaus ribos, kai 

* senatvės figos ima žmogų laužti ir darbą taika nutraukti. Sena
torius nutarė tada visai iš gyvenimo pasitraukti. Abiem atvejais 
pritrūko drąsos prisiimti kančią, kuri nuo žmogaus neatskiria
ma. Abu taip pat paneigė tiesą, jog Smogus nėra savo gvvyhės 
viešpats. Senatorius, vadinęs save “pažangiu liberalu”, atatinka-* 
mai ir pasielgė. Nei vienas pavyzdys nėra sektinas, nes šis gy
venimas tėra kova už goresnįjį. Pats žmogus iš tos kovos nesi
traukia.

Kauno senamiesty bažnyčių egzaminų — kažin koks žemai- 
bokštai makfingai kyla į dan- tis pasveikino Antaną negirdė- 
gų ir lyg pakeltos pHigrimų ta jam žemaičių tarme.
rankos kviečia visus sveikinti Tada ^is dar nesuprato, jog 
Dievo gerumą. Čia Bazilika (ti- tai ilgametis seminarijos tar- 
džiuojasi garbinga vyskupų nas Pranciškus, kietas žemai- 
pradtimi, fia Jėzuitų bažnyčios tis, ' klierikų mylimas “orato* 
rimtis ir mistika vilioja praei- rius ir filosofas”.
vį užeiti ir pasimelsti, čia Ne- — Gražu kunigėliu būti, to
misto pakrantėje kan. Tisno* čiau, vyreli, nevisi prie to pri-

— Ir čia galima juoktis!
Tačiau kaip greitai šios jo

svajonės sudužo! Atėjo (Senos, tis ir juoktis, ir jis prisidės jamas sakinys: 
kada ne tik juoktis, bet ir kak prie tą, kurie *#va8uoja”J*Nė- “Bernardai, ko čia ątėjai?”
bėtisgrtežSausiaibuvouždrau- » fia ko be laiko pavirsti į Tie žodžiai tarsi jam pečiam

tiesiai dūrė į firdį, sukėlė dide* 
pulką įvairiausių abejonių, 

neaiikumą, ir jisai pats pra
dėjo savęs klausti; “Antenai, 
ko fia atėjair

— Koks keistas ir nereika
lingas klausimas! Be reikalo 
tasai seniukas kunigas jį taip 
dažnai 6a kartoja! Jeigu ai pa- 
Mkau tnyfitnus namiškius, mė
lynąją upės juostą, gimtuosius 
Jaukus, atvažiavau pagal savo 
jėgas apsigalvojęs, tat aHku, 
kad noriu kunigu būti. '

teemties. Lietuviams jis specia
liai palinkėjo Aukščiausiojo 
P“1?™8- “g vokiečių draugiškumo lySo.
gnžti i savo tėvų žemę ir ldn- 371 
kyti Marijos Šventoves. Lietu- 
via£ kalbėjo vysk. Fercber gali 
didžiuotis savo tėvyne, gražiuo- bfržetio ftykhj,

ju savo kraštu, 
jau yra tokia esmė, kad jis, 
pamilęs tėvų žemę, niekur ki
tur jos susirasti negali.

Gražiai praėjo ir

♦wwfn»Mr v- /
’ Pats 'komitetas, kuriam pri
klauso visa eilė pasitymėjusių 
vokiečių Veikėjų, ne tik ta pro
ga atspaudė 'gražius plakatus, 
vaizduojančius reFginę padėti 
pavargtuose Pabaltijo kraštuo
se, bet ir išleisdamas ta proga 
spausdintą aplinkraštį, kuria
me įrodinėjama, kodčl Vakarai, 
o Ir patys vokiečiai tari gerai 
įsidėmėti Balti jas valstybių |- 
spė jaučią pamoką.

Tai buvo gražus indėlis į bal
tų akciją už savojo krašto lais
vinimą ir laisvės bylos propa
gavimą. Į minėjimą iš lieutvių 
buvo nuvykę Vliko VT abu val
dytojai (Dr. P. Karvelis, ir M. 
Gelžinis). Vliko narys J. Nor- 
kaitis, Balfo pirm. prof. J. B. 
Kcnčius, sielovada t Bernato
nis, visų tautybių trijų centrų 
komitetai ir šiaip apsčiai pabal- 
tiečių. Reikia tikėtis, jog atei
tyje tokie susiartinimo ir vieni 
kitų reikalų geresnio pažinimo 
vieši pasirodymai bus dar sėk- 

Prie gražaus paminėjimo y- mtagran*. minėjimą aps- 
paė daug yra prisidėjusi Tarp- Pakeista ir literatūros a- 

\ pie Lietuvą ir jos bylą.

Toliau lietuviškai propagandai 
I maloniu ir sėkmingu metu 

pačius lietuvius nejaukiai nu-
■ teikė paleistas gandas, kad esą

....... g.' Lozoraitis pasiuntęs Vokie-
■ tijos vyriausybei protestą dėl

\ H Vliko delegato skyrimo Bonno-
Je- An°je pakilioje minėjimo 

- nuotaikoje būtum norėjęs, kad
...H nė tokio gando, netik jam pa-
■ grindo, nebūtų buvę. J. M.

sikasa. Aš, dėkui Dievui, jau fesorius kerta lotyniškai, po to 
per 40 metų daug kunigėlių apžvelgė suole draugus ir pa- sunkius ryšulius, sutanos pynė-
čia sutikau ir išleidau: vieni mąstė: si tarp kojų, čiauškėjo ir pa-

— Jie visi nori būti kuni- šakojosi vasaros įspūdžius, gi se ir kviečia į rekolekcijas, 
gaiš! Tas mažiukas, kur aria- pamatę po kiemą 'stipinėjan- Ir gimnazijoje prieš Velykas 
me suole sėdi, ir jisai galvoja čius “frantus” su kelnėmis,ir visada būdavo rekolekcijos, 
po kelerių metų giedoti Domi- puikiais kaklaraiščiais, pridė- tačiau jų nepridėsi prie šitų: 
nūs vobiscum! Vyreliai, vyre- davo:
liai, dievžin, kas iŠ mūsų iš- — šiemet ir vėl daug priva- 
eis.... «. SaVo naujoku!

Pasibaigė egzaminai. Netru- Antanas Rožėnas smalsiai
Ko jie išvažiuoja? Ar gi kus atėjo inspektorius su lfide- j visos dtiurėjo, vyresniuosius 

Gtdbė, iškėlusi grakštų kaklą, jaU sunku gyventi? liu lapu rankoje ir perskaitė net su pavydu pro save pra- 
nardosi dangaus skliaute. Ar- Kodėl jie, nepasiekę tikslo, iš- priimtuosius į seminariją. Jų leisdavo. Jis girdėjo jų kalbas, 
tėjant į Nanuno-Neries san- važiuoja? , eilėje skambėjo ir Antano Ro- jnnką, kr^cštaviuns ir širdy

§is klausimas, kaip koks kir- ž^no pavardė. net prakaitas patenkintas' džiaugėsi: 
minėlis, rangėsi jo širdy ir kė- išmušė: štai dabar jisai jau 
lė visokių minčių. Po to Pran- tikras klierikas ,rimtas kamb
riškos palydėjo naująjį kandi- datas į kunigus.
datą į didžiuosius seminarijos Išeidamas iš egzaminų salės, 
rūmus, kur netrukus ttrėjo Antanas akimis susidūrė su 
prasidėti stojamieji egzaminai, nepažįstamu ^augu, kurs jam

— Dominus Antonius Rožė- J ausj sukuždėjo. mas, Ir ggjg^ j gjj.-
nas, — švelniu balsu pašaukė — Tai ką, brolau, patekome kalbėtis? An- sprfri > iX>tekcHą vedBjas.
profesorius aspirantą lotynų į kalėjimą. Pakankins čia mus tanas pamatė vieną antią kfle- Antroji retotekdjų <fena b»
kalbos egzamino. gerokai! riką, kaimyninės parapijos -pa- vo smagesnė. Antanui ypač

žįstamą, norėtų su jais pasi- patiko rytą bažnyfioje per mi- 
kaflreti, išsipasakoti, o fia Mie* fes, kai visi klierikai giedojo, 
rikai, kaip akmeninės statulos, jfe tada prisiminė mokinių pa-

— Tu pats čia atėjai. Niekas tyli, vaikšto po sodą ir kattin maldas gimnarijoje, girdėjo pa
su policija čia tavęs neatva- ką npsto. Sįstamo kapeliono balsą, ma
re. Galėsi prisidėti prie tų; ku- Mąstė ir Rožėnas: apie ttviš- tė tenai savo draugus. Norėtų 
rie “išvažiuoja”.... kės laukus, namiškius, kaliny- ir jis su kfierikais kartu gtedo-

Į pavakarę pradėjo būriais nūs, prisiminė gimnatiją, nau- ti, tik tos giesmės tokios sveti- 
būreliais gūžėti į seminariją se- juosius mokslo mėtis, naujus mos ir MgMftot. “Ar tik ne- 
nesnteji klierikai, jau gerokai mokytojus. Ir jis norėtų dabar bui žemaitiškos” —galvojo

Antanas stebėjosi, kaip pro- pažinę ^fos įstaigos tvarką, ten būti, lydėti giųpatijoa v«- sau vienas AuMtaitijos beroe-

Korektūros klaidų visiems 
pasitaiko ir, paprastai, jos ne
daro didelio malonumo niekam, 
bet lenkų žurnalo “Trybuna 
Ludu” redakcijos personalui 
(10 asmenų) pridarė stambių 
moralinių ir medžiaginių nuos
tolių. Rašant apie galimus oro 
pas:keitimus, vietoj “silpni vė
jai iš rytinės direkcijos (kryp
ties), parašė — “silpni vėjai 
iš rytų direktorių.” Varšuvos 
skaitytojai juokėsi, o redakci
jos nariai buvo pasodyti už 

rus asmenis ir tautas, tegali laimėti tiktai optimizmas pasiry- dintų juose tokių talentų, koks vuko ir alto atstovai pas kai kartam MaatortM fr Atatore Mtai sartas. Ataafafe matome . grotų irturėjo progos įsitikin- 
žushgų dirbti dar daigiau, nors gyvenimo sąlygos būtų ir labai buvo Danielius Izraelyje, iš- Betarta delegacija pas nitaob sės. P. a Dooctak B kfarfe j Mae: Dr. P. Grigatta,M. KHyt«, prei M. Kr»- pytitnių direktorių vė-
sunkios. Laimi ne tas, kas nusimena, bet kas tiki ir dirba. budinęs savo tautą po Egipto pavMHm, sea. P. H. Dengtas ir m. Valdyta. jai tebesiaučia.

Mūsų gyvenime to “nerviško pakrikimo” irgi nestinga. Pas- Minėjimas buvo pradėtas 
kuriniu mėtų ypač nervai atsileido kai kurių mūsų laikraščių, evangelikų pamaldomis Luth-z- 
kUrte mielai propaguoja “pažangų liberatižmą.” Paklodiniai rio vardo bažnyčioje, kurias 
straipsniai su isteriką rašomi apie tai, kad Vlikas prastai pada- atlaikė paskutinis latvių evan- 
ręs rūpindamasis, kad priė Bonnos vyriausybės būtų Lietuva at- gelikų arki v. Grinbergs. 
stovaujama. Kiek tuose straipsniuose priliejama-tulžies, čia ne- Katalikams pamaldas laikė 
atpasakosi, bet tai rodo, kad “iš didelio rašto jau išeinama iš kard. Fringso pavaduotojas, 

salezietis vysiu Fercbe, savo
Tokiais “bekraščiais” ir Lietuvos vadavimo akciją žudan- pamoksle nepaprastai šfitai ai

riais reikia laikyti ir visu^ dementavimus bei protestus, išeinan- sfiiepdamas p.pie lietuvius ir ją 
Sus iš priešingų Vlikui veiksnių, čia jau nepaisoma, kas Lietu- .meilę savajai Mari jos _ žemei, 
vai vaduoti naudinga ar nenaudinga, bet kas man nepatinka ar Vysk. Ferche pažymėjo, kad 
nenaridinga- Asmeniškas ar partinis reikalas statomas aukščiau tą dieną jis siuntė visų susinn- 
tautos reikalų, nors jos vardu dengiamasi. kusiųjų maldas Aukščiausia-

/ jam, idant Jis padėtų visiems
. lietuviams išlikti .geriems savo

Visam tam chaose, "kuris “nervų pakrikimu” žudo ir atski- krašto patriotams ir kad paža-

.3 Vaižganto puoselėjama Vytau-
' .. . . . to Didžiojo šventovė žadina

Kaip tos įkyrios manų religinius - patriotinius jaus-
ro, ^Mnku. ir netado o _ Mtoji
surasti tinkamų maldos iočSių.
Bet gal Dį*88 nardosi dangaus skliaute. Ar- Kodėl jie, nepasekę tikslo, iš-
)osusm>^nnas būro gražiau- tėjant , rfemuw>.Neries vaS^ nePas,eK? ““

tak,. kur abieju pusiu vande- ' 
moti pirmąjį žingsni j kum- nys sveikinasi ir pasa- 
gySt?’ • kojasi Lietuvos laukuose girdė-

Ne ekspresu, bet paprastu tas naujienas .tviska eilės baltų 
traukineku Antanas Rožėnas rūmų,, kuriuos jungia senos 
HrtedSj0 į^ Kaimą. Jo akys dar praeities bažnyčia. Tai Kauno 
kartą aĮfevelgė nažu^ stote- Kunigų Seminarija, į kurios o- 
lę, namiškius, gimtuosius lau- 1930-Vytauto Didžiojo nie
kus. Vienas antras analsesms rudenį pirmą kartą įžengė
kaimynas, stovėjo prie trauki- Antanas Rdžėnas ir, kaip su- 
nėlio ir širdys sakė: gautas zuikelis, apsidairė ap-

— Pažiūrėsim, kas iš to iš- linkui.



v*

Nuotr. V. Maželio

(b. d.)

PIKNIKĄ
K

Mindaugo vardą. Nušvito visų 
veidai, baigėsi broliškas ginčas 
ir gimė Mindaugų parapija.

Atlikęs* pačius sunkiuosnis 
darbus Mindaugų parapijoje, 
kun. VyiL Demikis, jam pačiam

tėviškes
d. buvo paskirtas Valagbūdžio 
parapijos klebonu, kur ir vėl 
reikėjo pradėti kurtis, nes ir 
bažnyčia ir parapijos trobesiai,

Kintai, kurio dėka jis gali čia'' 
darbuotis Dievo ir tautos ge
rovė.

Minėjimas buvo labai gražus, - 
pasisekė puikiai ir tai yra nuo
pelnas nenuilstamų jo rengėjų 
— Fabijono Sarantos, Marijos 
Šaulienės, E. KondrataviČie- 
nės, Ant. Rugio, Slepakovie- 
nės, Stankaitienės ir kt

J. Jiesia

M. KnmėttSui, Kamtai read&- kūr BlotobergtC <Soetttwme ir gerbtų vietose sąĮė-
jo siūlyit kompromisą: kapų Diephotie v® organizavo lietu- « ar dideliuos. viešuose tamė- 
sklypo aukotojo žmona mokyt 
AuštreviBenė, sujaudinta. tų 
nuolatinių ginčų, išdrožė patri- 
jotinę kalbą apie Mindaugą, 
kaip Lietuvos viešintoji, kuris 
tautą ragino turėti bičių būdą 
ir gyventi vienybėje, o ne 
skaldytis, ir pasiūlė parapijai

viSkas stovyklines parąpijas, 
kflrt ir statė bažnyčias.

1950 m. kovo mėn. savo^gi- 
minaičių Antano ir Antaninos 
Mockeliūnų kviečiamas atvyko 
j Brooklyną. o balandžio 4 d. 
Paterton, N. J., klebonui kun. 
J. Kintai prašant ir tarpinin
kaujant buvo priimtai vie-

Kun. V. Demikis gimė 1906 
m. rugpjūčio 4 d. Liepalotų k., 
Būblelių v., Kud. Naumiesčio 
parapijoje, * ūkininkų Antano 
Demikio ir Pranciškos Marti- 
šaūtės šeimoje. 1930 metais 
baigė Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnaziją, o 1934 m. bir
žei© 17 d. Vilkaviškio dvasinę 
seminariją ir tą dieną su kitais 
15 buvo įšventintas j kuni
gus. -Birželio 29 d. jis atlaikė 
pirmąsias iškilmingas mišias 
Kud. Naumiesčio bažnyčioje. 
Paskui vikariavo Pilviškiuos ir 
Rudaminoje .kartu dirbdamas 
ir nelengvą vietos ir apylinkės 
kaimų mokyklų kapeliono dar-

Yra žmonių, kurie gula ir 
kelia su baime, kad kas blogo 
jiem neatsitiktų, o dieną pra
gyvena su aimanom, kad vis 
negerai: vasarą per karštą, 
žiemą per šaltą; darbas nema
lonus, nepelningas, kiti dau
giau uždirba, kitiem vis geriau 
sekasi; vos.galą su galu sudu- 
ri; kas bus, kai tik -penkias pasaulis jau priėjęs savo galą, 
dienas ar keturias teks dirb
ti, be antvalandžių?...

Įdomu pastebėti, kad tūks
tančiai tokių aimanių, kurie 
vis baiminasi, labai dažnai sa
vo namuose gyvena, savo auto
mobiliais važinėja, turi ir tele-

vę, jei Povilas, paglostęs Jone
lį ir pažadėjęs meškerę nu
plikti, nebūtų užsukęs ' savo 
“baimės apraminti” išgertu
vėm Ten jį nuvedė sutiktas 
draugas, nusiskundęs, kad vis
kas eina prastyn... Vadinasi, 
eime ‘pasiguosti”. O iš to na
muose jau nebuvo paguodos.

Baimė, kai ji apima plačią 
visuomenę, virsta panika. Isto
rijoje yra žinoma daug šiurpių 
atsitikimų, kai kilusi panika 
veltui nusinešė daug gyvybių. 
Pasakojama, kad vienuolikta
me amžiuje viename Vokieti
jos miestelyje, Bavarijoje, 
žmones įgąsdino žinia, jog

tos vyskupo, dabartinio Netvar
ko arkivyskupo J. E. Tomo A. 

' Bdand ir paskirtas į šv. Kazi
miero parapiją. Ga jis dirba ir 
ikištal,kap klėb. kun. J. Kin
tas padėjėjas. Be tiesioginio 
darbo ant jo pečių gula ir vi
suomeninė veikla: jau treti 
metai jis yra Tremtinių d-jos 
valdybos narys ir šeštadieninės 
mokyklos, kuri veikia parapi
jos namuose, mokytojas ir va
dovas .

Praeities prisiminimai kun. 
Demikį veda ne- tik į buvusio 
sunkaus darbo dirvonus, bet ir 
paženklinti didalemis jo drau
gų ir mokytojų kraujo auko
mis: iš 16-kos kantu baigusių 
kunigų — aštuoni už geležinės 
uždangos, ir jų likimas nežino
mas, jo gimnazijos kapelionai 
— kųn. J. Petriką ir kun. BaI- 
sys — žiauriai ir budeliškai 
bolševikų nukankinti Lankeliš
kių miškelyje, gimnazijos di
rektorius A. Daniliauskas iš
vartas į Sibirą. Vilniaus arki
vyskupas Mečislovą Reinys, p 
šventinęs kun. Demikį, mirė 
Vladimiro kalėjime.

Minėjime jubiliatą susirinku
sieji nuoširdžiai Sveikino ir į-

spirdamas? Jam sviedinys akį * vis kiti negeri, o tu pats?... aukštesnė galia, kuri ir nelai- 
išmušė? žmoną tikriausiai iš Ar to šeimos triukšmo rei- mėse neleidžia jam nusiminti 
darbo atleido?... Skubame na- kėjo. Jo tikriausiai nebūtų bu- iki pamišimo.

mo su baime, o namie — nie
kur nieko. Viskas ramu, visi 
sveiki. Įgąsdino anas šiurpus 
vaizdas, nes esame linkę įsivai
zduoti visokias nelaimes, ku
rios ir mus gali ištikti.

1941 m. prel. M. Krupavi
čiaus rūpesčiu iš didžiulės Kal
varijos parapijos buvo pradėta 
Įrišti atžalos - organizuoti dvi 
naujos parapijos. Vienai jų 
steigėju — klebonu buvo pas
kirtas kun. Vyt- Demikis. Kad x prašant, buvo iškeltas arčiau 
ir su dideliu vargu, bet netru- tėviškės —1943 m. birelio 27 
kus, Kalvarijos - Krosnos pa
plentėje išdygo medinė laikina 
bažnytėlė, mūrini klebonija, o 
ant kalnelio — pradėjo dygti 
nauji kapai.

SEKMADIENI 
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Žmonės neteko galvos: metė 
darbūs, telkėsi krūvomis, ėmė 
kelti iš nusiminimo puotas, 
smagintis, grobti kits kito tur
tą, nes jis vįstiek žus. Ir žuvo. 
Kažkas padegė miestelį, kuris 
stipriame vėjuje sugruzdėjo 
iki paskutinio akmens. Liko 

Baimė yra pagrota, bet rei- trūkumo jokio nežino, bet ken- sve,1Sa tiktai viena kalve su 
kia žinoti, kur ir kada ko bi- čia baimę ir ja kartina savo ir S€-nellu kalviu. Atsipeikėję zmo- 
joti. Turi būti realus pagrin- savo šeimos gyvenimą. nes klausė jo:

das. Jaunoji moteris jį turėjo,

— Povilai, prašau važiuoti JUOZAS H. STARICENKA 
lėčiau, — maldauja jauna mo
teris, sėdėdama šąlia jauno vy
riškio, kuris įsirėžęs spaudžia 
gazo pedalą, tartum jo koja bū
tų švininė. — Povilai, prašau...

— Nebijok, brangioji, aš sa
ve pažįstu. Nieko blogo neatsi
tiks nei tau nei man. Tu be 
reikalo baiminies. Mašina eina 
gerai, kelias nesuktas, — ra
mina ją Povilas; didžiai savimi 
pasitikįs ir tik truputį atleisda
mas mašiną posūkiuose.

Staiga pasirodė priekyje kita 
mašina prie didesnio kiek po
sūkio. Povilas užgulė stabdžius 
visu savo svoriu, bet...

— Žiūrėk, Povilai, mašina... 
aaa!...

Mašina cypdama nučiuožė 
tiesiu keliu... į griovį. Iš jos li
ko suplotas geležies laužas, pa
sisiuvęs krauju. Abu jaunųjų 
■balsai amžinai nutilo =— ir tos, 
kuri išjojo, ir to, kuris nieko 
nebijojo. r H vizijas ir prabangius baldus

■- Worcesterio Liet. Druni and Bugle Corps
■ So. Bostono Lietuviu Tautiniy Šokiy Grupe
■ Choras - dainos • pasilinksminimai • laimėjimai
■ 4:30—8:30 šokiai — gros Bob Zinkus orkestras

,8ono/ NewarfaK NewYorko, 
JBroostyno ir varnu
minėjimą pradėjo Ant Rugys, 
vadovavo A. Masionis. Kleb. 
kun. J. Kintai atkalbėjus mal
dą ir visiems, palinkus prie sta
lų į vaitos jslinko du vaikai— 
Alg. Rugys ir D. Masionytė — 
ir įteikė jubiliatui 20 rožių ir 
jaudinančiai pasveikino šešta
dieninės mokyklos vardu, kuri 
dabar ir tebeegzistuoja be
veik tik ant kun. Vyt Demi
kio pečių.

HAR1ANAP0LI0 KOLEGIJOS PARKE
THOMPSON, CONN.

Klausyk, Povilai, ar nu- ~ tu ™tai toks ra‘ 
Lisozima pastebėta ir ulcerom jaunasis — ne. Ar jų nelaimė pirkai Joneliui meškerę? — mus.

Aš visiems sakiau, kad

Liublino universi- 
tetui 35 metai

Dar nepriklausomos Lenki
jos laikias įsteigtas Liubline 
katalikų universitetas tebesi
laiko ligi šiol, nors dabartinė 
komunistinė Lenkijos vyriau
sybė jau kelis kartus kėsinosi 
jį uždaryti ar bent pakeisti jo 
programą. Lenkijos vyskupų 
ir katalikiškos visuomenės at
sparumas dar atlaiko, nes 
bolševikai to privengia. -

Šiemet tas universitetas 
švenčia 35 metų sukaktį. Jame 
pradžioje profesoriavo 1944 m. 
miręs kan. B. Česnys, atvykęs į 
Liubliną iš Petrapilio, o ligi šiol 
dirba Kauno vyskupijos kan. 
Žongalavičius. Universitetas 
šiuo metu turi 145 profesorius, 
1896 studentus ir Religinio 
Mokslo In&tute prie universi
teto dar 600 studentų. Vokiečių 
okupacijos metu universitetas 
dirbo visai slaptai, bet ir da
bar reikia.daug to saugotis 

išskyrus bažnyčios tarnų na- teikė dovanų. Gauta daug svei- nuo boIševĮkų akių. Dr. J. J.
Iš tų laikų kun. V. Demikis 

prisimena vieną įdomią smulk
meną: du kaimai — Sūsininkai 
(90 ūkininkų), kur jis pra
džioje gyveno ir mišias laikė, Verkdamas žmogus išlieja griebdavosi samdyti ašaringus ligų, ypač nuo maunate, 
ir Kamšai, mažesnis kaimas, savo skausmą ir sielvartą aša- “i^ofesknalus.1 
kurio ūkininkai aukojo parapi- romis, ir ne be reikalo ši žeme- Mokslas žiūri į ašaras iš ki- sergančiųjų viduriuose. Iš to ką pamokė? Ne, ji dar labiau klausia žmona Vyrą, grįžusį iš 
jai žemę,—flagi ir nemaloniai lė vadinama “ašarų slėniu.” to kampo. Jis. ištyrė, kad aša- daroma išųada, kad susilaiky- įgąsdino, ir jau be pagrindo. miesto. — Juk tu žadėjai. jūs pametėte tikėjimą ir pasi
vedė ginčus, katro kaimo var- Senovės egiptiečių, graikų ir ras garriina'dvi Saukos, esan-« ti nuo ašarų, arba verkti “kro- Parvažiuojantieji matė tą iš- — Ką aš žadėjau? Aš nieko tikėjimą Dievu. Dievas y- ir
dų/ turi krikštytė nattjoji romėnų kapuose randami mo- čios akies įdubime. Jos prade- kodilo” ašaromis ir jas ryti, y- tikusią tragediją. Ar visi sa- nežadėjau! Ar nematai, kad nubaudė. Kas neklausė bažny-
parapija. Abudu kaimai nenu- lįniai maži Indeliai, kuriuos da gaminti ašaras tik po dviejų ra nesveika ir galima susirgti vo greitį sulėtino? Deja, nsvisL vos už maistą sumokame? Ma- čios varpų, kai jie šaukė mal-
sileido, o kai tik ginčas - nesu- priverkdavo mirusiųjų arti- ar trijų mėnesių kūdikiui gi- ulcerom. Išvada sustiprinama Kau. kuriuos pagavo nerimas, šiną taisyti reikia. Meškerės, dai, šaukė apsigalvoti ir neti-
Varimas, tai ir trobesių staty- mieji, o dažnhi ir pasamdyti mus. čia paaiškėja, kodėl nau- dar ir tuo faktu, kad moterys baimė, išgąstis — ir jie dar la- matai, įsinorėjo?... keti gandams, tų jaiFnebėra.
ba beveik sustoja. Ilgai kun. verfcikai. Ašaros būdavo palai- jag’miai “verkia”, klykdami be keturis kartus daugiau ašarų biau nukūrė namų linkui. Gal Jonelis paleido savo dūdas, o Jie patys save sunaikino.
Demikis diplomatiškai vairavo dojamos kartu su mirusiaisiais, jokių ašarų. Taip pat pastebė- išlieja už vyrus ir moterų ser- ten, arti namų, kruviname ge- žmona pakėlė balsą: Baimė mus diena, iš dienos
susiginajusių taipe, bet sunku kaip meilės" ir prisirišimo ženk- ta, kad vyrai mažiau veikia. ganau ta liga paskaito katu- ležtes lauže jau guli žmona, vy- — Nereikėjo žadėti. Galėjai naikina, jei neturime stipres-
buvo sutaikinti, nes nenorėjo las. Kai kas yra linkęs manyti, ris kartus mažiau nei vyrų. ras, sūnus? Ne, vaikai galėjo ir vaikui ir kokį nieką parnešti— nes atramos, jei nepasitikime
vieną katrą pusę per daug užsi- Ir mūsų liaudies tautosakoje kad,ašaros yra savotiški nuo- poe^ ašaras dabar vasara. Sūnus jam būtų užtekę. Meškerę pats savimi, savo sveiku protu ir
stoti — troško vienybės. Kar- ir raudose randama graudžių dai, nes 1922 m. buvo jose . . /lĮ tikriausiai koją nulūžo futbolą pasiūlei,© dabar siunti. Tau netikime, kad yra už žmogų
tą atvažiavo taikos daryti ir ašarojimų. Regis, ir senovės pastebėtas elementas, lisozima <hevma, o ir norinčiam

.M. Krupavičius Jis padė- fietuviai, pritrūkus saviškiams vadinamas, kurio paskirtis yra v sveikam — patartina dažnai ir
jo 1000 markių ant stalo ir ištridiaus raudoti mirusiųjų, ginti žmogaus organizmą nuo gerai išsiverkti. . M-s
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JŪROS

JONE. ŽUKAUSKAITE

Lietuvių trėmimų paminejunas 
įvyko birželio 19 d. lietuvių 

salėje. Tai turėjo būti bendras 
visų trijų Pabaltijo tautų pro*

BirteBo otaėjfant rengia 
Liet. Bendruomenės Apylinkė 
birželio 27 d. Lietuvių Iv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje 11 bus 
pamaldos, 12, vai. parapijos sa
lėje kalbės Tėvay Tomas žiū
raitis. KMdtetas

vieną;
s jūsų

vyčių kongresą Elizabethe, nes 
tuomet parapija švęs 60 iftetų 
sukaktį. Apskričio vyčių pikni
kas įvyks rugpjūčio 1 <L St 
Michaels piknikų aikštėje Ba- 
yonnėje. Gros Joe Thomas or
kestras. W. Senkus

vilkai ma skolinėmis raidėmis 
kalendorių. Regėjau ji 
pradžioje, rodos, padėl 
vyskupo parašas, tačiau tas 
kalendorius didžiau pridera 
maskoliams kaip katalikams.
Užvis pridūrei to kalendoriaus testo susirinkimas, tačiau estai 
pilni yra daiktų, priešingų ka
talikų tikėjimui. Tur būt, vys
kupui pasirašius, pridėti. Todėl 
katalikai niekuome nė vieno to
kio kalendoriaus nepirkite, nei 
skaitykite.

Nors slaptu mokykite savo 
vaikus lietuviško rašto iš se
nųjų jūsų' knygų. Tegul kiek
vienas vaikas turi knygas, lo
tyniškomis raidėmis spausdiin- 
tas. Kad tos būtų ir brangios 
(Tilžėje pigiai perkainos yra), 
tačiau pirkite, duokite vaikams 
ir liepkite iš jų melstis lig gy
vos galvos.

BRIDGEPORT, CONN.
Birželio 13 d. buvo iškilmin

gai paminėta lietuvių bažnyčio
je su šv. Mišiomis birželio bai
sioji tragedija, šv. Mišias už
prašė vietinis Aito skyrius, at
našavo kun. J. V. Kazlauskas. 
Per pamaldas giedojo- parapijos 
choras ir solo “Sveika Marija” 
(Šuberto) Vladas Barius. 
Taipgi solo giedojo Juozas Bat- 
cevičius, vargonais pritariant 
A. Stanišauskui. Pabaigoje* Mi
šių choras sugiedojo Sasnausko 
Apsaugok Aukščiausias; iškil
mingą pamokslą tai dienai pa
sakė kun. P. Pronckus. žmonių 
buvo pilna bažnyčia. O.

69 metų laikotarpyje, jas savo 
lėšomis Tilžėje atspausdino ir, 
pargabenęs į kraštą, paskleidė 
žmonėse. O žmonės, paleisti iš 
Baudžiavos *ir kovodami dėl 
naujų ekonominių gėrybių, ga- 

ĮfėjO pasiduoti rusų valdžiai ir 
pamiršti savo piliętines parei
gas. Tos brošiūros kaip tik ir 
aiškino paprasčiausia visiems 
sųirantama kalba, kas yra ru
sai, ko jie Lietuvoje siekia, 
kaip kratytis' rusų brukamų 
knygų Kartu net nurodyta, 
kur galima gauti lietuviškų 
knygų. Tai buvo savotiška po
litinė programa, kurios laikėsi 
iki “Aušros” laikų, kada buvo 
formuluota nauja tautinė prog- 
grama.

. Tos- Valančiaus parašytos 
knygelės buvo: Brolej katali
kai Isz .Tamsybės wėd tiktay 
kelis Teysybes; Perspieimas; 
Szniakesis kataliką su nekatali- 
ku; Litania apie wisus Szwęs- 
tus - Mųczelninkus; Prajauti- 
mas; Wargai Bažnkzios Kata
likų Lietuwoj ir Žemajcziusi.

Štai kaip Valančius rašo sa
vo politinėse brošiūrose.

Iš “PRAJAUTIMO”
■ Klausimas. Kas tai yra ma

skoliai?
Atsakymas. Yra tai žmonės 

savo raugu dvokiantys, virši
ninkai truputį pasiskutę, bur
liokai barzdoti, it ožiai.

KL Ar yra geri maskoliai?
AL Gilioj Maskolijoj sako e- 

sant ir gerų žmonių; sako, sve
čius su džiaugsmu priimant, 
vaišinant, mylint; bet pas mus 
atvažiuojantys vos ne visi nie
kam nedera.

VYSKUPO MOTIEJAUS
VALANČIAUS BIGGRAF1 
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KL Kam gi juos viršininkai gų, padaro neteisingai, yra 
prasti plėšikai. žandarai k

AL Pastatė, idant dabotų 
bet kurio žmogaus.

KL Ar gerai daboja žanda
rai?.

AL Tiems, kurie juos pasta
tė, rasi,, ir gerai daboja; bet 
katalikams yra tikra Viešpaties 
Dievo rykštė; nes nė vienam 
neleidžia liuesai atsidvėsti, nė 
vienam, kaip norint, pašnekėti. 
Lenda visur: į kardamas, į 
žmonių, ponų, bajorų namus, 
pagaliau į bažnyčias. Visur to 
tykoja, idant kurį žmogų į- 
kąstų. Vos ką paregėjęs, tuo
jau praneša aukštesniems vir
šininkams, tie , vėl nieko nesi
klausdami aptartą deda į kali
nę ar itadeda štruopas. Kai ku
rie žandarai burliokai yra ir 
geri; bet žandarai žydai į 
maskolių tikėjimą krikštyti, y- 
ra nedoriausią O tačiau daug 
jų yra tarp žandarų.

Šios mokslo metų pabaigtu
vės buvo penktos iš eilės, šiais 
metais mokėsi 47 mokiniai. Ne
miela pasakyt, kad tai tik pusė 
to skaičiaus tremtinių vaikų,, 
kurie mokosi šv. Alfonso pa
rapijinėje mokykloje. Veikia 4 
skyriai pirmojo laipsnio ir du 
kursai aukštesniojo laipsnio. Iki 
šiol buvo įprasta į aukštesnį 
skyrių ar laipsnį kelti visus 
mokinius. Ateityje nusistatyta 
kelti į aukštesnį skyrių ar 
kursą tik tuos mokinius, kurie 
bus parodę tinkamą pažangu
mą moksle. Mokykloje dėstė K. 
Dūlys (vedėjas), E. Bogutienė, 
D. Dulytė, Ig. Kučiauskas ir 
A. Radžius.

Mokyklos vedėjas K. Dūlys, 
tremtinių bendruomenės atsto
vas A. Leonas, mokinių tėvų 
vardu St . Balčiūnas ir A. Ra
džius reiškė viešą padėką prel.
L. Mendeliui, kuris šeštadie
niais šiai mokyklai paveda vi
sai šv. Alfonso par. mokyklos 
patalpas su visomis mokslo 
priemonėmis. Be šios pagalbos 
šeštadienio mokykla vargiai 
galėtų iš viso išsilaikyti. Jie 
taip pat dėkojo mokytojams už 
darbą ir džiaugėsi tais tėvais, 
kurie, nepaisydami suprantamų 
nepatogumų, savo vaikus siun
čia mokytis gimtosios kalbos. 
Tėvų komitetas, susidedąs iš
M. Noreikienės, Jul. šilgalio ir 
Vyt. Vaškio, ; suruošė daiktų 
loteriją, kurios pelnas paskirtas 
šios mokyklos reikalams.

ir latviai atsiuntė tik savo at
stovus, kurie pasirašė protes
to rezoliuciją.

Pradžioje paskaityta Mary- 
land valstijos gubernatoriaus 
ir Baltimores miesto majoro 
raštai, kuriais birželio mėn. 15 
d. čia ‘buvo paskelbta ‘Pabal
tijo valstybių diena”. Abiejose 
proklamacijose pasmerkiamas 
neteisėtas ir neteisingas šių 
tautų pagrobimas ir žiaurus 
naikinimas. Gubernatoriaus 
rašte dar pasakyta: ši diena, 
Pabaltijo valstybių diena, yra 
mums visiems priminimas, kad 
komunizmo tironija yra švent
vagystė ir nuodėmingas nusi
kaltimas prieš Dievą, kuris vi
sus žmones sutvėrė gyventi 
laisvėje. Priimtoje rezoliucijoje 
dėkojama Atstovų Rūmams 
už Pabaltijo Komiteto įsteigi- 
mą;‘pritariama Kersteno komi
sijos darbo srities išplėtimui į 
kitų tautų naikinimo tyrinėji
mą ir kreipiamasi j JAV prezi
dentą ir valstybes departamen
tą, kad į Europos taikos kon
ferencijos dienotvarkę būtų į- 
rašytas Soyietų Rusijos, okupa
cinės kariuomenės -pašalinimas 
iš Pabaltijo kraštų.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Martynas Brokas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys. Buvo 
renkamos tautos laisvinimo 
reikalams aukos, kurių sumes
ta $106.00. čia reikia dar pri
minti, kad tam pačiam reika
lui rinkliavą, birželio 13 d. bu
vo paskelbęs prel, L. Mendelis, 
ir tuo būdu šv. Alfonso baž
nyčioje buvo surinkta $125.-00. 
- Minėjimui vadovavo A. Mi- 
ceika, Baltimores liet, draugi
jų tarybos pirmininkas. Pradė
ta ir baigta malda. Taip pat 
pagiedoti tautiniai himnai.

Jo gyvenimą ir veiki 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS
KNYGOJE

Jau mfarime spaudos atga
vimo 50 metų sukaktį

Neužmirškime, kad vienai 
iš didžiausių lietuviško 
spaudos apaštalų buvo vysk 
M. Valančius.

Lietuviškosios šeštadienio 
mokyklos 

mokslo metų pabaigtuvės 
buvo birželio 20 d. šv. Alfonso 
parapijos salėje. Mokinių pasi
rodymas buvo taip organizuo
tas, kad tėvai ir svečiai pama
tytų, kaip šioje mokykloje dir
bama ir kokių vaisių pasiekta. 
Kiekvieno skyriaus mokiniai 
skaitė iš knygų ir, rašto, šakė 
eilėraščius ir dainavo. Aukštes
niojo laipsnio (7 kurso) moki
nys V. Dūlys skaitė savo ra
šinį apie mūsų spaudos uždrau
dimą ir jos atgavimą. Mokyk- 
los vedėjui tarus žodį, moki
niams išdalyti \ mokslo metų 
baigimo pažymėjimui.

VARGONININKAS rcftrib 
gas vienai lietuviškai parap 
jai. Kreiptis j Darbininko n 
dakciją.

čiausioji Jos, Širdis išlaisvins 
lietuvių tautą iš baisios bedie
viškojo komunizmo vergijos ir 
leis Užtekėti krikščioniškosios 
laisvės išganingajai saulei

Birželio 19 d. po paskutinių 
giedotų šv. Mišių Marijos sta
tula gausaus tikinčiųjų būrio 
buvo palydėta į šv. Andriejaus 
liet, parapiją PhiladeUtijoje. 
Atsisveikinant prie statulos Vi
si maldininkai bažnyčioj gar
siai atkalbėjo “Sveika Karalfe- 

kitko ne” ir išlydint procesija per 
Dievo bažnyčią giedojo “Marija Bta-

gas užvis .iš moteriškių išver- 5 L H.I - ,
žę, patys parduoda žmonėms. .9 H I  H '' Lj , L H S,,,,

Kad vargų su bjauriais žan- S..... .. L I r """"J; " L' ■ H H : I
darais ne^jrėtuznėt, išeidami|Į^H H..... . J r ' '1 .J' , H
bažnyčios paslėpkite. Jei baž-s ■ H j. ;.. . L "'J ""[j'i1 ; . '
nyčioje pradėtų grobstyti, pa- ■ , 1I.. I. i1 j • i "'""s,, II 1 'L, i I i ' l’i,'
kelkite didį klegesį, nes užpuo- ® I ....... ,1 I | H
lė jus Dievo namuose plėšikai. ■ H I i '' , Į I.. , ' \ ' k H , |. H , H J 1
■ Jūsų taip pat nriaimingoje ■ , > /"/r. 'l '"x\ ' 1 j i H į1, I
gadynėje maskoliai išspausdino ■
Vilniuje lietuviškai maskoliš- ■ ,, k
komis raidėmis: Aukso Alto- 1 , • J > i >
rių. Evangeliją ir kitas kny-, 
gėlės. Bet spausdindami IŠme- kh^NEBUNK PORT. Maine, pcaHKktMMl vienuolyne prie Atlanto Vėl laukiama suvažiuojant daug vaikų vasa 
tė kai kunUOS katalikų šven- Stovyklai, kaip ir Jdtaia metais. Sttovykla prasideda lie{>os 4 d.- 
tuosius ir apleido maldeles už 
Šventąjį Tėvą su vyskupu; žo
džiu sakant, pagadino tas kny
gas tikėjimo daiktuose. Todėl 
katalikai, nors pažintumėt ma
skolių raides, vienok niekuomet 
nepirkite tokių knygų, nei skai
tykite, nes galite suklysti ti
kėjime. Jeigu kuris pirko, te
gu sudegina.

Dar maskoliai išspausdino 
keletą knygelių suvisu masko
liškai, Katalikų tikėjimui būti
nai priešingų; antmeta jūsų 
vaikams, mokyklose esantiems 
ir liepia skaityti. Jeigu vaikai, 
namo sugrįždami, parsivežtų, 
tėvai katalikai turi neskaityda
mi jas sudeginti. Dabar savo 
vaikus turi persergėti, idant 
priversti tokias knygeles skai
tyti, niekuomet jomis netikėtų 
ir žinotų esant pilnas melagy
stės. / v .

Maskoliai spausdina lietu-

APIE MASKIMJŲ UŽSIMOJI
MUS Iš “KAT. BAŽNYČIOS

, VARGAI”
Jei maskoliai norėtų iš jūsų 

atimti “Aukso Altorių”, ir ki
tas maldų knygas, negalėtu
mėt jų atiduoti. Senuose am
žiuose pagonys ieškojo švento 
rašto knygų; Katalikų Bažny
čia visus žmones, tokias kny
gas pagonims atidavusius, pa
laikė atstojusiais nuo tikėjimo.
Mūsų maldos knygos nė tru

pučiuko nėra, priešingos vyres
nybei; jeigu tas atima be pini-

JM5 PARK PLACE AVĖ.
Tėtei. PRnspect 4—9652 BRADLEY BEACH, N. J

Nekalčiausios Marijos Šir
dies statula, prel. Balkūno pra- 

KL Ko važiuoja Lietuvon nešimu, turėjo pasiekti birželio 
14, bet teatvyko birželio 16, 
nes dvi dienas nenumatytai už
truko pas seseles domininko- 
nes Rosary Shrine vienuolyne 
(Summit, New Jersey), kur 
yra tik viena vienuolė lietuvai
tė, kuri su kitomis savo vie
nuolijos seselėmis prašė, kad 
jų neaplenktų. Seselės domi- 
ninkonės, pačios padirbdinu
sios, užkabino ant Marijos sta
tulos rankos gintarinį rožan-

. Tris dienas buvo pamaldos 
bažnyčioje rytais ir vakarais, 
tarsi per didžiąsias šventes, 
kurios sutraukė daug žmonių. 
Jie karštai meldėsi už ken
čiančią Lietuvą, išvežtuosius, 
už tylos bažnyčią ir už lėsau- 
lio taiką.

Šios parapijos klebono prel. 
Ig. Valanaūno pakviestas tris 
vakarus pamokslus sakė nese
niai iš Venecuelos atvykęs sale-, 
zietis misionferius kun. A. Sa
baliauskas, kuris tarp 
pabrėžė, jog šilūviškė 
Motina išgelbėjo Lietuvą nuo rija’ 
protestantizmo, taip Nekal-

• Rūta Klimonyte, Monre
alyje gimusi lietuvaitė, yra 
Hcllywoodo aktorė ir balerina, 
nauja kylanti žvaigždė. Ji vai
dina MGM pastatytame filme 
“Bride for Seven Brothers”. 
Filme jos pavardė rašoma liū
tą Klimonis.

• DaiL J. Bistrickas Sydnė- 
juje, Australijoje, sunkiai su
žeistas. Važiuojant jam moto
ciklu, užlėkė automobilis.

Rimantas ir Kęstutis Lapi
nai Montrealyje baigė George 
Williams kolegiją.

Monrealyje Lojolos kolegi
ją bakalauro laipsniu baigė St 
Matulis. D’Arcy McGree aukš 
tesniąją mokyklą baigė: A 
Aneliūnas, D. Bagušytė, I 
Benžaitytė, B. Palubinskaitė 
J. Sirvydas, J. Vaitddmaitė, E 
Vitas ir S. Ženaitis.

cių.

Philadelphijoje birželio 16 d. 
3 vai. po piet Marijos statulai 
pasiekus šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, ją pasitiko drau
gijų atstovai: Gyvojo Rožan
čiaus, Maldos Apašt., švento 
Vardo, tretininkai, sodalietės, 
vyčiai. Balto, ateitirtinkų ve
teranų, Liet- Bendruomenės 
atstovai, LRKS 10 kuopa, Mo
terų Sąjunga, šv. Kazimiero 
seserys, mokyklos mokiniai, 
graduantai ir atvykę svečiai 

'kunigai. Kun. Dr. Mikas Ra- 
žaiitis, patyręs fiknuotojas, 
stropiai darbavosi traukdamas 
procesijos ir statulas filmas 
kaipo dokumentinę medžiagą 
prisiminimui.

Wharton gatvėje didelį judė
jimą sustabdžius* Marijos sta
tula lietūViškomis giesmėmis 
per visą kvartalą procesijoje 
lydima ir keturių jaunikaičių 
nesama, įžengė į šv. Kazimie
ro bažnyčią, kur buvo atkalbė
tas rožančius.

AL Vyresnybė, šalin pava
riusi visus viršininkus katali
kus, atsiunčia iš Maskolijos

• Dr. Kosta* Jurgėb. Am^ 
rikos Balso lietuviškojo
riaus viršininkas, birželio ŽŠHgM 
atšventė 50 metų sukaktį.

• MHboarne, Australijoįs^ 
išvykus p. Raulinaitienei J 
meriką, Katalikių Moterų 
jungos pirmininke išrinkta 
Civinskienė.

Kuo. P. Vaseris išrinlrtąžM 
Karaliaus Mindaugo Instituto 
direktoriumi Melboume, Aus^J^g 
ralijojė Pirmuoju Instituto ffi-j 
rektoriumi buvo prof. P. 
Raulinaitis.

• Ateitininkų albumui dar
Vis siunčiama įdomios medžia3|||| 
gos. Kaip retenybės bus studJtĮja 
ateitininkų pirmoji valdybą^^S 
1910 m. Maskvoje, 1921~i;^ 
Muensteryje. Gauta įdomios 
medžiagos iš Liet, neprk. lai-' 
kų. Dar trūksta kai kurių kor-' 
poracijų veiklos nuotraukų. ' '

. ■ ■
• Buenos Aires Liet. Tau- 

finis Ansamblis “Daina” ren*-^ 
giasi pastatyti latvių ^veikalą 
“Siuvėjų dienos Silmačiuose”. 
Veikalas yra ėjęs su pasiseki- . 
mu Kauno teatre.

. ■• Rcsario lietuvių kolomjo- *,
je, Argentinoje, yra keletas lie- A 
tuviškų draugijų. Stipriausiai 
veikia Lietuvių Bendruomenė. ^ ; 
Ji dažnai daro susirinkimus ir * 
parengimus. Sena yra Aušros 
žvaigždės draugija, bet maža 
kuo pasižymi, nors turi nuosa
vybę. Narių skaičius mažas. 
Gyvojo Rožančiaus draugija, 
nors kas mėnesį daro susirin
kimus, bet narių turi mažo
kai. Vęikia Lietuvių Klubas, 
subūręs šiek tiek narių, tačiau 
pas juos lankosi daugiausia sla
vai. ■ . iį

• Temperley Liet Bendruo
menės skyrius svarstė galimu
mus įkurti lietuvišką savaitga
lio. mokyklą.

• Brazilijoje kun. P. Raga- 
žinsko rūpesčiu kiekvieną 
penktadienį Radio National 
tarp 10:30 — 11 v.v. savo 
programoje “Grande Jomal” 
skelbs įdomesnes žinias iš lie
tuvių gyvenimo.

Katalikiškojo jaunimo 
organizacija,

veikianti prie šv. Alfonso pa
rapijos, birželio 20 d. suruošė 
išvažiavimą į pajūrį. Gražus 
būrys jaunimo turėjo pusę die
nos daug malonaus džiaugsmo.

x Jonai ir Petrai
šį sekmadienį, birželio 27 

d., ruošia linksmą gegužinę 
Mikalajūno vasarvietėje. Da
lyvauti kviečiami visi.

G. M.

H DALIS
Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 

MV ir Kanados lituanistinių mokyfchj programą
VMHb te BtartneŲM M. H Vaite.
* Bostono lietuvių mokytojų leidinys 

184 p. — kaina^TS

REZERVUOTIS KAMBARIUS Iš ANKSTO 
(su valgiu ir be valgio)

100 p. Kaina $1.00 

Gaunama

savo žmones. Vienus, kad Lie
tuvoje kraštą valdytų; kitus, 
kad jos vaikus mokytų; tre
čius, kad jos vaikus gadintų, 
ir ketvirtus, kad katalikus var
gintų.

Kl. Atsiųsti maskoliai ar ge
rai valdo?

AL Reik žinoti, jog masko
liai niekuomet nemyli savo tė
vynės; to tik daboja, kad jiems 
būtų gerai, kad jie pinigų gau
tų. . Jeigu tokie yra tikrajai 
Maskolijai, ką gi sakyti apie 
Lietuvą, kurią patys žino esant 
svetimą? čia jau bet kas sup
ras, dėl ko maskoliai yra lupi
kai, dėl ko apdeda perdide- 
liais mokesčiais, kuriais, nebe
turtingą padarė visą Kauno 
guberniją; dėl ko gyventojų 
reikaluose neima nė plunksnos, 
kolei reikalą turįs neūžmo- 
kės.

Šioj gadynėj visi viršininkai' 
ima didžias algfc; todėl gan- 
aai važinėjas, muša' kortomis, 
gyvena iškilmingai ir geria be 
gak>. Jeigu kas ir dveja tiek 
jiems mokėtų, nebūtų gana. O 
tokie žmonės argi gali dailiai 
kraštą valdyti?

> KL Kas yra žandarai?
Ats. žandarai yra tai pras

ti burliokai ar žydai į kariuo
menę paimti, paskirti į žanda
rus ir pastatyti miesteliuose.

Sesuo Muy Christme, kuri 
vadovauja parapijos mokyklai, 
šiemet mini 25 metus; kaip ji 
įstojo j vienuolyną.

Skutą" bendra komunija ir 
pusryčiai bus birželio 27 d. 9 
valandą.

Lietuvos Vyčiai birželio 27 
d. prie Lake Suprise, Wat- 
chung Mountains, rengia savo 
pikniką. K. Oškutis, Ona Mit- 
chell, D. Degutis išrinkti dele
gatais į vyčių seimą, kuris šie
met bus Pittsburghe, Pa Ten 
jie pasiūlys kitą metą rengti



Išstovėti sportinėje šargybo- nbje sportinėje unflbrtnoje (o

ėjau į aikštę 1924 metais atsto
vaudamas LFLS (Lietuvos Fi
zinio; Lavinimosi Sąjungą). Ir 
nuo tų metų niekad su sportu

Chicago, III

Louiš Bednarski
UŽEIGA

lietuvių bendruomenei.

k!a'iS'mu pusstraipsnį.

IN THE

GROUND OBSERVER CORPS

Manelienė,

CHASE CANDY CO
CANDY COOKSGROUND OBSERVER CORPS

AND

APPLY

WOLF BOAD 
MORENA, ILL.

CApital 7-90D7 
1631 N. MBwMkee Avė.

Nuo,karščio gindamasis at-Į 
įsidūriau pamaryje žmonių! 
į kirbinėje, tokioje, kaip būna! 
IfeCŽmey Island kepinamąją die-1 

ną. Ir ten radau besispirginan- 
‘ čių lietuvių, kad būtų pana- 

Bšesni j šios šalies tikruosius 
gyventojus— indėnus, žinoma, 
teko išsišnekėti ir paliesti gy- 

pi*. vas mūsų šilto gyvenimo prob- 
ft' >. lemas: kas yra sava ir kas ne-

• .sava. .

tik algą ima, o savo pareigų
neina, bus pusdiplomatis: ma-

Matai, — aiškino jis man,

ŠV. PELEGRINO ŠVENTOVE 
"vėžio Šventasis” •

TfiVAI SERV1TAL domkniko bažnyčia

MTKRS mri SONS 
cusanTosmn

Lietuvių Dienos atidarymas
Lietuvių Dienos programą 

savo atidaromuoju žodžiu pra
dės apylinkės valdybos pirm. 
St. Barzdukas, vadovaus vice- _ * . .__  ,
pirm. inž. P. J. Žiurys. Dienos' Ai^as^Bagdžiūna^ 188 
pradžia 2 vai., programa pra- S"1 St * S, N.Y.
dedama 4 vai. po pietų. Kas ,kl 5,01 bendradartravo

Lietuvių Namus, mes ėmėmės 
šių 'žygių: padarėmę namų at
naujinimo planus; griebėmės 
propagandos spaudoje, kad lie- 
tuvai stotų j namų bendrovę ir 
sąvo jnašais padidintų jos kapi- '*■ sporto skyriuje, tikiu, ir dabar
talą, reikalingą atnaujinimo iš- Bilietai į Lietuvių Dieną neatsisakys pamėgtą darbą 
laidoms; prašome Jūsų sutiki- Įėjimas į Lietuvių Dieną su- tęsti. Sporto skyrius priklauso 
mo ir nutarimo padidinti akci- augusiems po f dol.,' . studen- sportiniam jaunimui,' tad į 
jų (šėrų) skaičių, nustatant tams ir moksleiviams po pusę darbą kviečiami visi, kurie jau- 
naujoms akcijoms tą pačią kai- dol., vaikai su tėvais eina ne- ni kūnu ir ktanę nepaseno dva- 
ną. - mokamai. LBInf. Sp. šia. ~

• Luncheon Spėriais
• Dinner Spėriais
• Birthday Parties
•. Wedding Parties

mojimo ir 1.1.) Apskritai dar
bo raišiai patenkinami.

juos supranta. Taigi, pagal tą 
‘pusę”, reikėtų pasidaryti ir ki
tų paprastesnių žodžių, kad 
būtų ir trumpiau ir aiškiau. 
Pavyzdžiui, nesakytina vicepir
mininkas (dar prasčiau vaispir- 
mininkas), bet puspirminin- 
"kis, ne prezidento pavaduoto
jas bet pusprezidentis. Toliau, 
toki politiką, kuris nežinia kam 
atstovauja, turime vadinti pus- 
pclitikiu: diplomatas, kuris

A boy and hn dad can work together for 
their country’s security as civilian volun- 
teer plane spotters. Together you can 
serve two houra a week to fili a vital job 
in our air defense network. Your tune 
and efibrt can help leaaen the threat of 
air attack on this country, and youreyes 
and ean can give eariy warning if thb 
attack ever comes.

žai mokytas, bet daktaratą į- 
sigijęs. bus pūsdaktaris .

— mes turime tokius gražius 
žodžius, kaip pusbrolis, pusdie
nis/ puspadis, pusgalvis. Visi Reikia džiaugtis jau tuo vie- ^ar iškylą - gegužinę. Jai sav 

nu faktu, kad mokyklą lankė užleidžia O. ir Edv. Kam 
259 mokiniai (pažymėjimus naį $$ Brazda
tegalėjo gauti 195). Su jais _ , ' J '
dirbo visas būrys mokytojų- ’T““’
Augustinavičienė, Barzdukas, UetuVių amo a p- 

■fano raksiu

Pilnai patiekiami valgiai. Tarnau
jama dideliam
Banketai, Sužžeduotuvčg, Parengi
mai, Vestuvės. Visi valgiai karšti ir 
gardūs. Užeik arba telefonuok pasi

niai bei konferencijos.
• Kun. I. Altevičius šv. An

tano par. klebonas ir vienas iš 
žymiausių* Chicagos lietuvių. 
Kongreso metu po šeštadienio 
šv. Mišių atgiedos Libera už 
mrusius bei žuvusius ateitinin-

. — Bravo, — atsakiau, —pa
rašyk mano laikraščiui tuo

kus. *
• gv.’ Mitose, kurios įvyks 

naujoje šv. Petro bažnyčioje, 
šeštadienį, giedos visa bažnyčia 
ir du jauni solistai: D. Stan- man Hčtel bus Kongresas už 
kaitytė ir J. Laurušonis. teigtas. -Banketo rengimo ko- teto vicepirmininkas.

Tėvų komiteto pirm. . , . . . _ . ,
Graužinis padėkojo vedėjui, bendro lr ?—» Ctevelando .lie- 
mokvtojams. tėvams ir mokyk- tu™>, bendruomenei gyvybinio 

reikalo atnaujinti CIevelando

„ v . Kilus sumanymui atnaujinti tvarka nestatyta tokia: rius, supažindintas su Rytų iriuosius sportinio gyvenimo
Gruodis, Kavaliauskas, Oran- dabartin lietuvių salę Bend- antradienį ir ketvirtadienį 7 sporto apygardos ateities dar- metus? Nors pradėjau spor-
tienė, Skrabulytė. Staniškis, Ekonominė Komisija vaL renkasi berniukai, trečia- bais, mielai sutiko įvesti Dar- tuoti (kaip jaunutis) apie 1922
Stasienė, Tamulionienė, Tarnu- konlcrpėm dier4 — mergaitės. Vieta — bininke platesnį sporto skyrių metus, tačiau pirmą kartą pil-
lionis Vėlyvis.; į^ų.^T«lXeX  ̂Gordon Park (maždaug 90 gat- du kartu j mėnesi, kuris apimtų

Atskirai minėtina pajėgi L. nOrimų vai- Prie ežere). Treneris —Alg. visą lietuvių sportinę veiklą A-
Sagio vadovaujama mokyklos įtimanvmaą na- Bielskus. Siekiama, kad ir čia merikoj ir kitose pasaulio šaly-
tairtinių šokių grupė, per metus ^rt^S^U^STas Ek£ jaunimo ko daugiausia daly- se.
turejusi net 10 pasirodymų m nomings Komisijos fetuvių sa- vautų. Tėvai prašomi savo vai- eilučių autorius, kurram
snnpatmgai atstovavusi ne tik birželio 13 d kus išleisti. Laimėtojams Ben- patikėtas sporto skyriaus tvar-
paciai mokyklai, bet ir visai rašytas jr įtektas raštas: druomenės apylinkės valdyba kymas, būtų dėkingas visiems

,*^Torėdami prisidėti prie yt'a paskyrusį dovanų. sporto klubams bei paskiriems
sportininkams, kurie rastų 
valandėlę laisvo laiko ir apie 
klubo, nuveiktus darbus, pla
nus bei sportinę aktualiją pa
siųstų sekančiu adresu:

• Kongresas įvyks viename • Soliste L Motiekaitienė ir misiją sudaro dr. Z. Smilgevi- 
iš puošniausių Chicagos viešbu- ateitininkų choras giedos Mi- čius., pirm., 
čių — Sherman Hot;l. Viešbu- šių metu šv. Kryžiaus bažny- ir A. Rūgytė, 
tis yra pačiajne m^to centre čioje. • Butą ir registracijos ko-
ir jame beveik taeimeną sa- e parodėlė iš ateitininkijos misiją sudaro primininkė E. 
vaitę vyksta įvairus suvažiavi- gyvenimo vyks lygiagrečiai su Vilimaitė. I. Motiekaitienė, E.

Kongresu. Parodęs ruošimu rū- Daugirdienė ib B. Kizlauskie- 
pinasi St. Radž.onis, St. Rudys Atvykę dalyviai galės užsi- 
ir V. Liulevičius, Pasaulio Lis- registruoti trijose vištose: šv. 
tuvių Archyvo vedėjas. Antano parapijos salėje, Cic?-

• Meninės programos komi- .re, "Draugo” redakcijoje ir 
sijon įeina Dr. P. KisieFus (pir- , Sherman Ho‘el.
mininkas), kun. prof. V. Rim- e Lehttnio bei dekoraciją 
Sėlis, prof. y. Manelis ir Aid. komisiją sudaro pirm. A. Dau- 
Prapuolenytė. girdas, dr. O. Labanauskaitė ir

• DidžtaBn tenketu Sher- dail. Pilipauskas, kuris taip pat 
yra ir kongreso ruošimo komi-

LIETUVIŠKOJO ŠVIETIMO BARĄ IŠVARIUS
CLEVELAND, OHIO

susi-

NIJOLATINft NOVENA KAS ANTRADIENI PJP.

los draugams pabrėždamas, 
kad tik jų visų bendromis pa
stangomis .tebuvo galima šis 
sunkus, bet būtinas darbas. At
eities klubo pirm. J. Žilionis į-

Giedotos mišios kas antradienį rytais 8 vaL už vėžiu ser> * 
gandus, šventojo relikvija atskirai laiminami vėžiu ser
gantieji. Prašymai priimami kiekvienu laiku.

TeLWH.4-6W7

Savo profesijoje
Kaip kolegą, plunksnos dar

bininką .pirmiausia užšnekinau 
žurnalistą, kuris kojos nykščiu 
rašinėjo smėlyje reportažą.

— Matai, dalykas yra toks, 
kad Lietuvių žurnalistų Sąjun- 

-y ga vis kremtasi, kaip visus 
j.‘- plunksnos kolegas sukišti į sa- 

a ? vo profesiją. O iš tikrųjų ji 
laužiasi į atviras duris. Antai, 
vienas žumalistaas dirba po
pieriaus fabrike, kitas cukri
nėje lanskto vyniojamąjį po
pierių, trečias pas kriaučius 
rašinėja sąskaitas, ketvirtas 
dažų fabrike pilstinėja į stikliu
kus rašalą, o dar vienas resto
rane padavinėja alų. žodžiu.*vi- 
si dirba prie popieriaus, rašalo 
ir alučio—savo senoje profesi
joje. .

— Iš tikrųjų. — sakau, — 
susemk į saują tą smėlinį raš
tą ir paberk žurnalistų 

rinkimui ant stalo.

Savo specialybeje
- Gretimai spirginosi kalbinin

kas, kuris dirbo tokioje vieto
je, kad jam visai nereikėjo kal
bėti: už jį atkalbėdavo bosas. 
Vis dėlto jis nebuvo dar pražu
dęs savo filologinių gabumų ir 
suko galvą, kaip suprastinti 
mūsų laikraščių kalbą, kad visi 
gerai suprastų.

ra eilinis reiškinys. O čia pat 
Brodklyne, aktyviųjų sporti
ninkų tarpe yra žmogus, kuris 
lygiai prieš 30 metų išėjo spor
tinei kovon ir, vienokias arki- nesiskyriau. Per tą ilgų metų 
tokias pareigas ridamas tą dar- grandinę teko patirti ir juodo 
bą tęsia ir dabar. Ir mano pa- ..ir balto.- Pradžioje spoUuoti ( z 
žintis su sukaktuvininku K. draudė tėvai, vėliau gimnazi- 
BraaMsku šiais metais yra su- ja (ir dabar man neaišku, ko- - 
kaktuvinė. dėl?), tačiau dėl tvirto noro

Pris'menu, kai7 prieš 20 me
tą Kaun? žiūrėjau futbolo 
rungtynių.' Žaidė LGSF su 
Klaipėdos futbolininkais. Man 
įsikalė į galvą dvi pavardės: ’ 
Trumpijono ir Brazausko 
(draugai jį vadino Kyza). Po 
rungtynių, eidamas per Ąžuo
lyną su draugais, ir aš galvo
jau pasidaryti geru Ižaidiku. 
Staiga vienas mano draugų 
šūkterėjo:

— žiūrėk, Kyza eina* Kam 
jis duos lagaminą panešti!

Garsių sportininkų našulį 
panėšėti arba jų purvinus ba
tus nuvalyti buvo mims, pa- 

' augliams, didelis *malonumas. 
Ir Brazauskas padavė lagami
ną man!

Kai1937 ir 1939 metais Lie- 
. tuvos krepšinio.rinktinė išsiko
vojo Europos nugalėtojo vardą, 
plačiame pasaulyje praskambė
jo mažutės valstybės vardas, 
kuri savo sportiniais laimėji
mais praaugo didžiuosius kai
mynus.

Karo ir okupacijos audros 
laikinai nutraukė lietuvių ben
dradarbiavimą su laisvojo pa
saulio sportininkais. Bet tuo
jau po karo, vos spėjus nusi
kratyti griūvėsiu dulkes, žva
lusis sportinis jaunimas vėl įsi- 
traukė į darbą. Stovyklose, lyg 
grybai po lietaus, augo sporti
niai vienetai, kurie vėliau per
siformavo į sporto klubus. Ne
vieno mūsų atmintyje yra likę 
vardai Kovas. Šarūnas, Litua- 
nica, Vytis, Perkūnas, Neris ir 
šimtai kitų, kurie savo sporti
niais žygiais įrašė savo vardus 
į tremties istoriją.

Išbraidęs tremties raizgy
nus. tas pats, visuomet gyvas, 
judrus ir kupinas jaunatvės jė
gos mūsų jaunimas pradėjo 
plačiau pasireikšti Amerikoje. 
Tačiau reikia pripažinti, kad 
lietuviškoji Amerikos spauda 
sportiniam gyvenimui buvo ga
na kukli, sakyčiau, per daug 
taupi. Ten daugiau vietos skir
davo visokių ‘parių” šeiminin
kėms, paruošiusioms skanius 
kopūstus su dešra arba puikų 
kugelį, negu tam lietuviškam 
atžalynui, į kurį visi mūsų 
veiksniai ir kovojanti Lietuva 
yra sudėjusi viltį.

Gal tai ir pačių sportininkų 
bei-jų vadovų nerangumas, kad 
neieškojo kelio sportiniam gy
venimui propaguoti spaudoje.

•j “Darbininkas” sporto reika- 
___ ______ _ ___ lams nebuvo ' šykštus. Jame

mokų nelankymo bei neskio- turtūt B paHos’ueftiros. Bet Jaunimo sportas Lietuvių randama šachmatų skyrius. Tokia buvo pirmoji pažintis. v^dilram,
Dtenoi pasaulinio sporto, "parapijinės" Po daugelio metų ir vėl fut-

Mokykta liepos125 d. turės Liepos 4 d. '25000 Euclid - New Yorko sporto žinios.
dar iškylų - gegužine. Jai savo Avė. įvykstančioj Lietuvių Die- Tačiau dabar, Liet. FASK-to K. Brazauską, su ta pačia ma-
ūkį užleidžia O. ir Edv. Kamė, noj numatomos taip pat jauni- Rytu Apygardos vadovybei už- loma šypsena, kaip ir anais ne-

(pažymėjimus nai Brazdas mo atletikos varžybos ir ko- sibrėžūs stipriau išvystyti spor- priklausomais Lietuvos metais.
miškas sportas. Berniukai ir tinę veiklą, “Darbininko” skil- Dabar aš jį užkalbinau apie
mergytės, norį dalyvauti', kvie- tys sportui būtų siaurokos. praeitį.
čiami lankyti treniruotes, ku- Vyr. Darbininko redakto- — Klausiate apie mano pir-

Birželio 13 d. lituanistinė 
vysk. Valančiaus mokykla o- 
ficialiai baigė savo mokslo me-. '5 
tus. Ją savo pamoksle prisimi
nė kun. B. Ivanauskas.

Po pamaldų mokiniai, mo
kytojai, tėvai ir mokyklos bi
čiuliai (d^a,^ skystokai)~ susi- teikė simbolinės prasmės dova

ną — lietuvišką knygą.
Pabaigoj mokyklos mokiniai 

V. Kavaliausko vadovaujami, 
atliko programą — padeklama
vo, paskaitė, inscenizavo Va
lančiaus “Guvųjį Vencę” ir kt. 
Mokykliniu požiūriu ši progra
mėlė buvo vertinga ir įdomi — 
ji parodė, ko mokiniai mokėsi. 
Kaikurių pasirodymas buvo j- 
domus. Bendra visų yda —kal-

rinko į lietuvių salę į mokslo 
metų baigimo aktą. Apyskaiti- 
nį pranešimą padarė mokyklos 
vedėjas P. Balčiūnas. Iškėlė 
laimėjimus (buvo apsčiai rū
pestingų, uolių ir darbščių mo
kinių. gavusių pažymėjimus su 
labai gerais ir gerais pažy
miais), bet kartu privertė susi
mąstyti dėfsunkumų bei nega
lavimų, (pvz. ketvirtadienio 
grupės neturėjo tinkamų patai- ^įmas bu'vo'pertyluš.” salėje 
pų. iki 5<M>0% mokinių josa sunkiai “gj yda'turi
negalėjo būti atestuoti dėl pa- sava “tradieiias*’. atsivežtas

Iš direkcijos dabar esam? 
patyrę, kad jūs sutinkate di
dinti akcijų skaičių, bet nau
joms akcijoms nustatote dvi
gubą kainą (vietoj 10 dol. 20).

Apsvarstę šį klausimą, rado- 
• me, kad iškėlus naujų akcijų 

kainą, mes nebeturime vilties 
sėkmingai vesti naujų Bendro
vės narių verbavimo, vajų ir iš
platinti bendrucmenės tarpe 
naujas akcijas. Todėl nuo toli
mesnio naujų akcininkų telki
mo atsisakome. Bet linkime 
jums patiems tą ar kitą planą 
vykdyti ir. jei bus reikalo, ver
buoti naujus bendrovės narius. 
Be to, jei bendrovė turėtų inte
reso, mes sutinkame jai per
duoti ir visus iki šiol mūsų pa
gamintus Lietuvių Namų at
naujinimo planus.”

sportuoti pavyko nugalėti vi
sas kliūtis. Nors pirmieji žing
sniai buvo pradėti LFLS, ta
čiau pė kelių metų perėjau į 
LGSF (Lietuvos Gimnastikos 
'ir Sporto Federacija), kur su 
keliais futbole entuziastą i<; 
(ž^amriiskas, Antanavičius ir 
-kiti) įsteigėm futbolo sekciją, 
kuri ilgainiui įkopė į pirmau
jančių Lietuvos vienuolikių tar- 
P3-

Jums įdomu, ar man teko 
atstovauti Lietuvą tarpvalsty
binėse rungtynėse? Turiu pri
sipažinti, kovojau už Lietuvos 
spalvas net 3-se sporto fron
tuose: futbolo, krepšinio ir ledo 
rutulio (hockeyK Teko žaisti 
prieš Latviją. Estiją, Luksem- 
burgą, Lenkiją'(tarpmiestinėse 
rungtynėse), Karaliaučių, Ry
gą, Taliną, Varšuvą ir kt.

Kuri sporto šaka man la- 
. biausia patinka, negalėčiau at

sakyti. Manyčiau, kad kiekvie
nas sportininkas, nuosekliai ir 
kruopščiai dirbdamas, prieis iš
vados, kad visos sporto šakos 
yra jnalcnios, bet mane ledo 
rutulys labiausia traukia...

Dėl New Yorko Lietuvių 
Sporto Klubo futbolininkų tu
riu pasakyti, kad yra gera me
džiaga, bet reikia dar ir gero 
darbo. Kai tik atvažiavau į 
New Yorką, tuojau pradėjau 
su vyrais nuosekliai dirbti, ir 
du metai iš eilės lietuviai išsi
kovojo savo grupėjenugalėtojo 
vardą. Oberlygoj? paskui pa-



***

kimams, etc.

PARDUODAM NAMUS

mmmnmIKi

VVAuerli 
6-3325

kių kainos, atvažiavimas sve
timtaučių, nurimai ir gimimai. 
Kai atvykstą britų vyriausy
bės jnokesfių rinkėjas, pirmie
ji ji išvydę ptonai švilptelėja, ir 
visi, gyventojai išsislapsto po 
krūmus.

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 S-M15 

SOoth B««tea S-2SM

RF^JANCF. FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

UNGER’S PINE BEST
Purfiac, New York

Cairo 9-9564. Family vacation.

FUNEKAL- • HOME 
564 EAST BBOADWAY

«■ FtHaiya; Brink the Family to the 
American Riviera.

MM Dean Avė, Brau «L N. Y.
Foot of Lafayette Avė., Tbroggs Neck. 
By Subw*y: Get off at Bahre Avė. 
Station, Pelham Bay Line, take Bus 
23 to our door or Transfer any bus 
at Treinont and Bruckner Blvd. arid 
take bus stopping at A&P Super Mar
kei, Bruckner Blvd.

VAITKUS 
rUNE»»lKOME 

197 Webster Avense

TeL
American-German tabįe. Sportą. TV. 
Churches, svvimming nearby. Reason- 
aMe rates. TeL HO 4-5203.

SATURDAY

JUNE 26th
• AALt»6-ML

atidaro Queens Village (Hol- 
lis, L. I.) naują skyrių liepos 
26 d. Naujo skyriaus vieta: 
2<H-12 iCllside Avė, netoli

• ReUance Federal Savings 
and Loan Association tarnauja 
Oųeens gyventojams daugiau 

‘ kaip ketvirtį Šimtmečio. Indė
liai yra pasiritę 17.500.000 dol. 
Neseniai padidinti dividendai 
iki 2 3/4 procentų.

Veda K. Medūs
Sovietai prieš amerikiečius 

po dviejų rungtynių turi 6 taš
kus persvaros:

Smyslov - Reshevsky 1-1, 
Bronstein - Denker, Dake 2- 
0, Keres-Pavey 2-0, Auerbach- 
D. Byme 1-1, Geller-Horowitz 
IVi-^, Kotov. - R. Byrne 1-0 
(1), Petrosiaan - Bisguier 1-1, 
Tiamanov-Evans 1-1.

Tautvaiša įveikė Michigano 
meisteri L. Stolzenbergą, paau
kojęs jam valdovę. Laukiama, 
kad toji partija bus pripažinta 
graibiausia iš Great Lakęs p- 
bių, įvykusių Chicagoje. Jose 
Tautvaiša laimėjo 3 vietą su 
51/* taško, vos pustaškiu atsi
likęs nuo laimėtojų: ispano 
Pomar ir L. Steinmeyer iš S. 
Louis. Buvo 96 dalyviai. Kiti

HOLUS VfHee 
204-12 IMM* An. 
ncar Francis Lew« B>vd.

Užsakymai priimami telefoną Gėlės pristatomos betkur. 
FLOBISTBĖGIMĄ 

5£2 Grand Street Broofcįyn,N. Y.
TeLST2-7909 .

MAJ. WALTER B. WACIAWSKI. laimėjęs pirmąjį vieta JAV avia
cijos varžybose. Pasinaudojant radaru, buvo apftaudomi nematomi 
taikini*! Jis numušė 24.

EIETUVOt 
fltfiminimat 

RadioValandof 
3e3tadieniačs9.45 
ikL539ffalpį>.^^& 

r W&D133Qk-/O7£m. F JACKJ-fTUKN
DIREKTORIUS 

WH!\E St.

Tel

FUTBOLAS
Šįsekmadienį, birželio mėn. 

įŽt d. 430 vai. Lietuvių Sporto 
Klubo lietuviškoji vienuolikė 
bandys savo jėgas su DSC 
Brocklyn. Rungtynės įvyks Me
tropolitan Ovai, German-Hun- 
garians aikštėje'.

Po rungtynių Vyt. Belecko 
salėje visuotinis klubo narių 
susirinkimas.

žiauri. Bolševikų okupacijos 
metu šiaip taip išvengęs Sibi
ro,antriesiems okupantams 
pavergus Lietuvą, neišvengė 
nadų kaceto. Už lietuvišką 
.slaptą laikraštėlį buvo Gestapo 

_ ka^ntas Kaune, vėliau įvairiose 
u' Prancūzijos darbo stovyklose. 
^TiaSsau žiauri gyvenimo kova 

nesunaikino K Brazausko
‘ > K sportinio optimizmo. Man visą 

Įžifką prisimena jo žodžiai:
— Ne kekvieną žakfiką ga

lima pavadinti ? sportininku. 
Sportininko sąvokoje glūdi 

■’' daugiau negu ža Mikas. Išatį- 
ginkim . jaunuosius Lietuvių 
Sporto Klubo narius sportmin- 
kais, bet ne žaicHkais.

, K. Brazauskas buvo paskuti
nis Lietuvos valstybinės futbo
lo vienuolikės treneris.

Jos groži nepaprastai ryškiai; 
iškelia PULGIO ANDRIUšKY 
plunksna premijuotame veikale į

346 RIDGE^OPB AVg.

Garantuoto! taisoma televizija, kambariniai bei auto radio. 
stiprintuvai (arripllfiers), plokštelių ^automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajom!: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rfchmond HilL Ozone Park, Forest HHL Jamaica.

Darbas attiekamaa prityrusio torimikn, pripažinto , 
BOA Instituto. Ne«r Tarka,

Joeeph J. Nieo StutSos, Ine. 
tCCLBIMSTKM,

JU^n-MUntt 
KK Ptlpitt-Pew»

S£»:«e«-StatioM 
W «f the Crw»

SUuUcm & PBCtorr 
IMI&iamrIr. New Tart «1. N. T.

L J. B. SHALINS- f 
i ŠALINSKAS | 

Laidotuvių Direktorius i 
84-92 JAMAICA AVBr j

l ✓ (prie Forest Parkvray Station) f
Woo&*ven,N.T. I 

į Sutriktam garbingas laidotuvė. | 
| Koplyčios nemokamai riūns| 
I miesto dalyse; veflda venttBMkt

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

s (ARMAKAUSKAS)
Giaborins - Pnhat—ntRjaii

MODKKNI^KA KOPLYČIA
423 MetropolitaR Avė, 

Brooklyn, N. Y.

PRANAS MAUKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

GOLDKN BKACH NOW OPEN 
Low Dafy «“ Seaaea Rates 
MAKE YOUR SEASC^ 
RĘSERVATIONS NOW!

TbJ TA g 4861
SĮpend Jtdy 4th Hobday with Us

BABASEVICnJS Ir SŪNŪS 
F U N E B A L' HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BAKACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TH. SOuth Boston 8-2590

J. P. MAČIULIS 
ftEALESTATE* INSURANCE 

806.850121, N. Y.

Juozas Repečka; lošdamas pir- TAI moję lentoje ir įveikęs JAV 
mmsb. Ekespertų klasės žaidėją E.

McCormic, N. J.?
Natomal Chess Ratings 

(Chess Life, torž. 5),^ kuris 
klasifikuoja JAV žaidėjus, ri
kiuoja lietuvius tokioj eilėje:

Eksperts — P. Tautvaišas 
(Chicago, Dl.), 2216; Kazys 
Jakštas (Chicago, Dl.) 2154. 
Class A — A. Zujus (Chicago, 
DL) 2036; K Merkis (So. Bos
ton, Mass.) 2012. Class B—P. 
Kavlaitis (Chicgo, DL) 1850; 
V. Karpuška (Chicago, DL) 
1786; G. Bartkus (Cleveland, 
Ohio) 1732. Class C — L. 
Vichules, Northampton, Mass, 
1500.

Iš latvių aukščiausiai įver
tintas E. Žemgalis .(Seattle, 
Wash.) 2281, o iš estų —Koit 
Tulius, Seabrook, N. J., 2182.

Miehjgau State p-bes bus 
perkūniečiai surinko taškų ši- Detroite, liepos 3-5, 10-11. Re- 
taip: A. Zujus ir K Jakštas po gistruotis pas Dr. H. Gaba, 
4%, Ramašauskas 3 ir V. Kar- 17300 Woodingham, Detroit 

. ? Frąncis Lewis Blvd. Patalpos puška 2.y> Mich. Norėtųsi, kad šiose
yra Air-coriditioned. Atidary- Trans - Mississippi p-bes, p-bėse dalyvautų iš Detroito 

’—ind dieną' įstaiga veiks nuo 9 kurias pr. metais laimėjo mūsų Kazys Škėma, dukart buv. Bo- 
A M. iki 9 P M meisteris Povilas Tautvaiša, stono miesto meisteris.

z šiemet davė naujus laimėtojus,
Pirmosios moterys, viso 1500, būtent: Nedved 5’/i, H. Myers 

kurios atidarymo dieną atsi- ir Henin po 5, Povilas Tautvai- 
lankys, gaus dovanų Princess 4’i. P-tės buvo Davenport, 

• AJota Orchid gėBų puokštes, 42 .
J . Lošta buvo po 3 partijas j

Kitokias dar dovanas gaus v>- dieną,.® 5jimai_1(4 va,. Taut. 
si atsilankiusieji. Kiekvienas, vaišai, paskutinėj partijoj su 
kas atidarys sąskaitą ne ma- Myers,' krito laikrofiio rodyk- 
žiau kaip 10 dol. ir per metus lė, kaštavusi jam pirmos vie- 
įdės iki 100 dol, prie procentų tos- 
gaus 2 dol. viršaus. New Yorko eki^a»

kuri laimėjo 3 vietą Metropoli
tan lygoje, šiemet pasirodė, 
kaip darnus ir stiprus viene
tas. Našiausi (taškų rinkėjai kt> 
maudai buvo: Juozas VBpi- 
šauskas, surinkęs'6 taškus (iŠ 
9), A. Šukys 5%, B. Vasiljev 
ir E. Staknys po 5, ir M. Paš- 
keviais 4^i.

Pabrėžtiną, laimėjimą pelne

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

ma Mamnon, kurios tikslas pa
rūpinti įvairiausių garsų, po- 
kafibų bei dokumentų plokšte
les. Daugiausia uždarbio fir
mai duoda radijo stotys, bet 
paskutiniu laiku pradėjo kreip
tis ir atskiri asmenys. Ko pa
klausi,- to gaust Gali prašyti 
vaikų triukšmo pertraukos me
tu toSčyklos koridoriuje, dan
ties gręžimo čirkėsio su dan
tisto raminančiais žodžiais, vir
stančio automobilio tnldesio.

Už garą be mados;
Prancūzų geležinkelio admi

nistracija patraukė teisman ū- 
kininką dėl jo karvės, kuri už- 
sigėdė pasivaikštinėti tarp bė
gių. Del jos traukinys turė
jo sustoti ir karvę nugyti. Ūki
ninkas buvo priteistas sumo
kėti 500 frankų dėl 3 min. 
traukinio suvėlavimo ir atly
ginti nuostolius 2000 frankų 
už iššnypštą garvežio garą be 
jokios naudos.

Nė ten jo neliko
Didžiosios sovietų endklopedi-

69-38 Myrtte Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Rodsevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Yt

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.;

Parstupo šaknys M ( jau buvo žinomos ir
i vačžbojamos kajpo

gyduolė nuo Wępo- 
erfto laikų, nuo 

\\ plaučių ligų,
VA - nuo širdies nesva- 

icjinBų, mo sunkių 
škaudė^mų po kristine k* skrep- 
levimų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalSų, kesuho ir 
raunamų skausmų, k suval- 

nfrrimo kietų vidurių. Pri- 
srųskate mums $1.00, tai mes 
prišųsime jums fcvoterį svaro 
Parsttųn šatoių. O jeigu norite 
cop, tai b« i Kanadą

Tei. EVergreen 6-5181 5

KARLEHMER-PORK STORES
Geros r&šies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvd 
Ftesh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Streain, N. Y. , !
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y. I
19 West Post Road !

White Plains, N. Y. . <
MAIN STORE


