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Gamtos prajovai Chicagoje

irmojo pasauli- 
įninku — Bri-

Derėtis reikia' skubiai, nes vaišės, draugiškumo užtikrinimai ir 
meilus šypsniai negali paslėpti prarajos, kuri atsirado tarp Ame
rikos ir Anglijos politikos ir kuri niekad nebuvo tokia didelė, 
kaip dabar. Lig šuoliniuose pasitarimuose skirtumas neišnyko: 
Churchillis nori viską nudelsti' Amerika reikalauja veikti.

Išvados; Susigyvenama su

kiem suvaržymam, kurie ne
leido Korėjoje gen. MacArthu- 
rui vesti j pergalę.

Aštrinama, kad tai atsitin
ką nuo staigiai pasikeitusios 
temperatūros ore ir dėl to at
sirandančio nelygaus atmosfe
ros spaudimo, Vienoj vietoj.at
mosfera paspaudžia vandeni 
kaip kokia milžino ranka, ir 
nuo to spaudimo žalimais pa
kala banga.

Audra dėl lai vo
, NaciemaHaėg Kinijos laivy- 

*nasHržefio 23 aptiko sovietų 
’ laivą, kuris gabeno raudona

jai Kinijai naftą. Kadangi 
nafta priklauso prie strateginių 
medžiagų, tai ChiangKaisheko 
laivynas rusų laivą suėmė ir 
nusigabeno j Formozą. Ten jau 
stovi ir du kom. Lenkijos lai- 

4 vai, kuriuos Chiang.Kaishekas 
panašiu būdu suėmė. Vieno len
kų laivo kapitonas paprašė ki
nus azyiio.

>- Suimtasis sovietų laivas bu
vo pastatytas Danijoje. Tada 
Amerika buvo pareiškusi Da
nijai protestą, kad ji atiduoda 
laivą Maskvai. Dabar Maskva 
pareiškė su grasinimais pro
testą Amerikai, kaltindama, 
kad jos laivai suėmę maskvinį. 
Amerika protestą atmetė. , Ta
da raudonoji Kinija ėmė reika
lauti, kad laivas būtų jai ati
duotas, kaltindama vis tiek A- 
meriką.

reiškė, kad Indokinijoje reikia 
skubių veiksmų ir kad Austrą- 7 
lija. labiau paremia Amerikos 
politiką. Taip pat Cambodia 
kreipėsi j Ameriką, ar ji su
tiktų paimti globon Cambodia 
saugumą.

Maskvos spauda įtikinėja, 
kad Washingtono konferencija 
tik labiau parodys vakarų vai- 
stybių skirtingus interesus.

• Liepos 7 dešimties Ame
rikos valstybių atstovai susitin
ka Guąjemal^s klausinio svar
styti.

• Amerikos laivynas ir jo Taigi britai siūlo panašiai su- 
lektuvai patruliuoja Karibų daryti nepuolimo sutartį tarp 
jūroje, kad nebūtų įgabenta į 
Guatemalą sovietinių lėktuvų. 
O iš Sibiro pakilę sovietiniai 
lėktuvai galėtų per 12 valandų 
pasiekti Guatemalą. Iš Guate- 
malos Amerika pasiekiama per 
tris valandas.

komunistinio ir demokratinio 
pasaulio Azijoje, o paskui de
mokratinės valstybės gali su
daryti bloką pietų Azijos sau
gumui garantuoti.

Su tokiais siūlymais atvykę 
britai Ameriką rado apkartu
sią, nepatenkintą. Vima. kad 
valstybės departamentas nebu
vo įspėtas iš anksto apie to- se; Prancūzijos min. pirm. bilijoną doleriu.

PRANCŪZUOS NAUJA 
VYRIAUSYBE

pasiūlė Vokietijai pakeisti 
vėl europinio saugumo sutartis, 
kurių Prancūzija dar nepatvir
tino.

kius britų siūlymus. Antra, kad 
Edenas iškritikavo Amerikos 
politiką ir išgyrė Molotovą. O 
trečia, kad britų siūlymas vi
sai priešingas Amerikos politi
kai.' Valstybės departamente 
samprotaujama, kad tokia su
tartis Azijoje be Kinijos netu
rės praktinės reikšmės. O pa
sirašyti sutartį su Kinija reiš
kia pripažinti ją, priimti iš ag
resoriaus taikos garantijas. 
'(Taigi britai siūlo komunistų 
naudai daugiau negu pats Mo
lotovas!). Svarbiausia, kad su
tartys su komunistais ameri
kiečių akyse neturi jokios ver
ges. Jų laukia Locamo sutar
ties likimas, arba toks likimas, 

.kokis ištiko sutartis tarp Bal
tijos valstybių ir Maskvos, kaip 
Dulles kalbėjo Berlyne, Smi- 
tbas Ženevoje. '

Amerika nori sąjungos, kuri 
užkirstų kelią tolimesnei ko
munistų agresijai. Bet nuo jos 
britai traukiasi, kol nepaaiškė
jo sprendimas Ženevoje.

Britam talkina šiose derybo-

Washingtone dienos didvyriai dabar Anglijos Churphillrs ir Mendes - France pranešimas į 
--------------—i------- 1.. :----- 1_- —Stu.m— Washingtoną, kad' esą jam vil

ties susitarti su komunistais 
dėl Vietnamo pasidalinimo; 
taip pat ir Prancūzijos prezi
dentas atsiuntė Eisenhovveriui 
laišką su mėliais, bet tuščiais 
ir nieko nepažadančiais žo-‘ 
džiais.

Netikėtai Amerikos pusėje 
atsistojo Australija, kurios už
sienių reikalų ministeris pa-

Chieagoje birželio 26 Michi- 9,45 vai. ryto, ir nebuvo į pa
gano ežere staiga pakilo apie plūdinius susirinkę tūkstančiai 
20 pėdų atfkščio banga ir per- žmonių, 
sirito per pylimus, krantines ir 

Amerikos visuo- paplūdimius apie 25 mylias vi- 
menė nenori antros Korėjos, su pakraščiu. Apie 20 meške- 
kurioje būtų šaudomi mūsų riotojų, kurie siaubo pagauti 
vyrai, o rusai ne. nespėjo nuo* bangos pabėgti.

Ji nerems karo, kuriame bū- buvo panardinti. Trys iš jų nu
skendo. Bai^a buvo pakilusi 2- 

laivo gailestingoji sesuo ir ga- joje Yalu upė, kurios stabdytų 3 minutes, paskui nuslūgo. Po 
vusl Danijoje globą, tikrai y- mūsų kariuomenes veikimą. valandos dar pasikartojo.
ra lietuvė. Ji nepakęs stojimo į kąrą, Laimė, kad buvo dar anksti,

užšoko jam skersai kelio, ir tėš
kė į medį. Abudu su žmona ne-

Indaktnijoj? prie Hanoi su- teko sąmonės. Mergina, kuri 
sitiks prancūzų ir komunistų važiavo dviračiu ir matė tą ne- 
kariuomenių atstovai ir pra- laimę išsigando ir kirto į tą 
dės... derybas dėl paliaubų. pat įmedj

šuns savininkas čiupo nenaudėlį 
už kaklo, bet tas įkando jam
į nosį. Ir visi atsidūrė ligoninė- pareiškimas

Gvatemalos prezidentas pasitraukė 
Amerikos laivai saugoja nuo Maskvos

padarė anketą dėl šen. Mc- 
Cdrthy - armijos bylos. Jis ra
do, kad prieš bylą apklaustieji 
pasisakė 40:60 McCarthy ne
naudai; po bylos 51:49z jo 
naudai.

Skiriasi <3el Vokie
tijos nuo Prancū

zijos
Pasikalbėjimuose su Chur- 

chilliu bei Edenu liečiamas ir 
Vokietijos klausimas. Nepaste
bima dėl jo tokio didelio nuo
monių skirtumo tarp Ameri
kos ir Britanijos. Amerika 
siekia kuo greičiau Vokietiją 
apginkluoti. Britų tuo tarpu tik 
darbiečių vadas Attlee pareiškė 
nuogąstavimą, kad Vokietijoje 
atgysiąs fašizmas. Tačiau pa
tys vokiečių socialdemokratai 
paskelljė, kad jie priešingi A- 
merikos - Vokietijos karinei są
jungai. Ji esą butų Vokietijos 
savižudystė; Vokietiją tai dar 
sykį suskaldytų, nes prancūzai 
okupuotosios zonos neatiduotų. 
Taigi Amerika, pritardama Vo
kietijos reikalavimui grąžinti 
jai nepriklausomybę, susilauk
sianti sąjungininkų skilimo ir

kia daryti, ir tebus mums leis
ta kovoti ne toje srityje, kurią 
mums primes presas, bet toje, 

Diktatūrinei vyriausybei leng- Kokia nuomonė bus sudaryta kuriame mūsų sąjungininkai kurią mes apsirinksime.
va yra reikalus spręsti — ar Amerikos visuomenėje dėl prisidėtų tik grašiais, 1 o visa 
darant taiką ar skelbiant ka- komunistinių režimų? našta tektų mums.

Amerika Ženevoje tepalieka 
ketvirtaeilius delegacijos atsto
vus. Tai ženklas, kad nepriim
tinų paliaubų Indokinijoj ji ne
garantuos.

strategijos mintis, kuriai Ame- 
tikos keliu, nors ir išsiskiriu Beveik tą patį nusistatymą rika dar nebuvo ir nėra pa
su Anglija; skelbė net, kad A- paskelbė Amerikos Legiono rengta.
merika su kitais sąjunginin- vadas Arthur J. Connell savo ■   —
kais, be Anglijos, imsis Indo- kalboje Kalifornijoje. Esą, jei ' 14 SU LĖKTUVU

tebuvo JUTrSi?S TaU,OS ” iSikiS' Katono* Mtolio 27 ank- 
taip nepadare, nes tai buvo tl Indokinijoje ir jei Kongresas 
^Haame^,a' 0P,nlJa"r VaWbi« prisid^. aukstyje
net parlamentui. mą pne intervencijos patvir- , _ . . . .u.-.*; K . atsitrenkė į kalną, ir visi žu-Pirma tun būti betkunai i- tins> tai mes eisime, pasiruošę 
dėjai išpurentai dirva visuome- pavartoti visas priemones, ne- 5ro’ 
nėję Dėmesio verta Hearsto i- išskiriant ir atominės bom- 
niciatyva paruošti visuomenės kad laimėtume. Bet Le- 
nusistatymą ne tik Indokinijos gjonas bus priešingas betko- 
klausmu, 6et iš viso dėl santy
kių tarp Amerikos ir komunis
tinių režimų.

Maskvos laikraštis “Izvesti- Sąjungos ir visą Skandinaviją 
ja” kaltina Ameriką, kad ji no- įtraukti į Nato tinklus, 
rinti sukurstyti Skandinavijos --------- ------
valstybes prieš Sovietų Sąjun- RINKIMAI VOKIETIJOJE 
gą. Amerikos atstovas švedijo- Vokietijos didžiausiaine kraš- 
je esą organizuoja šnipus prieš te, šiaurės Reino ir Westfalijos 
Sovietus ir Norvegijos policija krašte, rinkimuose €DU parti
nėm padedanti 'eiti per sieną, ja gavo 90 vietų, bet stipriai 
Kaltina taip pat Švediją, kad ji pralaimėjo Centras, tad CDU ir 
padedanti statyti Norvegijoje Centro blokas tegavo 96 vietas 
aerodromus prieš Sovietų Są- vietoje turėtų 110. Daigiausia 
jungą. Daniją kaltina, kad ji laimėjo soc. dem., iš 67 pakil- 
duodanti vietos Amerikos ka- darni į 76. Komunistai prakišo 
riuomenei. Suomijoje Ameri- savo turėtus 12 atstovų, nes 
ka norinti suardyti gerus san- nesurinko reikiamo skaičiaus, 
tykfts tarp Suomijos ir Sovietų Seniau daugumą turėjo parla-

■ mente CDU ir Centras. Dabar 
tos daugumos jau neturės.

Chuliganai lipa ant

ORO PIRATAI
Senieji garsūs jūrų piratai 

baigia išnykti. Dabar atsiran
da oro piratai. Azijoje, Burmos 
lėktuve su 14 keleivių, ore 
trys banditai atstatė revolve
rius pilotui ir privertė nusileis- Kare fitios iš nratntiorios

giau kongresmanų bus gaujų tl Iškraustė 20 dėžių su maž-. gvedŲos
apkulti, susirūpins kova su daug puse milijono dcdėrių, lei- Švedijoje vienas prekybinin- 
baiktttizmu ir cbtiHganais. do lėktuvui toliau skristi. kas plėšė vairą į šoną, kai šuo

Skiriasi dėl Kinijos
' Dar kelionės išvakarėse 
Anglijos parlamente Edeųas 
jau paskelbė: Azijoje reikia 
sudaryti Locamo sutartį. (To
kiu vardu buvo sudaryta su
tartis 1925 Šveicarijos mieste 
Locamo tarp pirmojo pasauli
nio karo sąjį 
tanijos, Belgijos, Prancūzijos ir 
Italijos iš vienos pusės "ir Vo
kietijos iš kitos. Susitarusieji 
atsisakė nuo karo kaip priemo
nės ginčam spręsti. Sąjungi
ninkai sudarė dar tarpusavio 
gynimosi sutartis. Sutartys vei
kė, ir Hitlerii įžygiavo į Rei
no kraštą, ir tos sutartys su
griuvo, nieko nepadėjusios).

c Priedai kariams
Seaato komisija kariuomenės 

reikalam nutarė pakelti prie
dą tiem kariam, kurie pasilieka 
tarnyboje pasibaigus jų tarna
vimo prievolei. Paaiškėjo, kad 
anksčiau pasilikdavo iki 50%, 
d&bar pasisekančiųjų procen
tas nukrito iki 6. Anksčiau to
kiam pasiliekančiam kareiviui 
duodavo priedą 160 dol., da
bar nutarta pakelti iki 364;

Geriau 50%
Kom. Rarauuijos vyriausybė 

žadėjo darbininkų būvį page
rinti 50%. Nuo gegužės 1 tas 
pažadas įvykdytas, nes Kg tol 
žmonės kentė nuo bado ir šai- 

William Randolph Hearst Jr. “Journal - American”, tom čio, dabar tik nuo bado.
skelbė tokias npintis c mintim pritardamas, dar pa-

Mss tikime, kad Amerikos ryškina:
tauta eis su betkuriuo Eisen- jei mes vėl paimsime gink- 
howerio vyriausybės tvirtu nu- Jus tai pirmiausia turime bū- 
sistatymų, kurį ji padarys ko- tikri, kad žinosime, ką turi- 
munizmo agresijai pašalinti, me daryti; turime būti tikri, 
prileidžiant, kad vyriausybė kad vyriausybė žino, kas rei- 
parodys žmonėm—aškįai, kurie 
veiksniai nulėmė jos apsispren
dimą ir kokia buvo rizika.

Gaila, kad it u r i m e 
pasakyti, jog vyriausybė 
nematė reikalinga tai padary- 

irgi be sąmonės, ti. Atrodo,- kad ji neturi iš vi
so tokio sprend’mo.

Antras to paties Hearsto

UETUVfc — TIKRAI
Pasitvirtina žinios, kad Da

nijoje pabėgusi iŠ sovietinio tų pristatyta ribų, kaip Kore-

AMųją Bfimų narys resp. 
T. B. Curtis pranešė, kad jis 
visai netoli pačių rūmų buvo 
užpultas gaujos vaikų ir ap
mėtytas akmenim. Prieš porą 
dienų toj vietoj buvo užpultos 
dvi Kongreso tarnautojos. 
Kai Curtis pranešė policijai, 
tai ji atsakiusi, kad taip daž
nai atsitinka, ir ji nieko čia ne
galinti padaryti.

GUB. TH. E. DEWEY, atidarvs 
naują 115 mylių kelią tarp Uti- 
cos ir Rochesterio. Tai yra dalis 
kelio tąrpBuffalo ir New Yorko. 
Visas kelias (427 mylių) kainuos

dėl Vokietijos.

Guatemalos prezidentas Ja- 
cobo Arbenz birželio 27 pas
kelbė per radiją, kad jis pasi
traukia ir perduoda valdžią 
kariuomenės vadui pulk. Car- 
los Ehriųue Diaz.

Užsienių reikalų ministeris 
kreipėsi į Molotovą, prašyda
mas intervencijos. ''

Guatemaloje “išlaisvinimo 
armija” per radiją pranešė, 
kad ji žygiuoja sostinės link ir 
yra nuo jos per 40 mylių. Rim- 

seržantas, kuris lig šiol gauda- tesnio kariuomenės pasiprieši- 
vo 160 doĮ, toliau turės gau- nimo nesutiko. Bombardavo iš Wa^h«gtoBe NJPJL (Natio- 
1T608 <KL PBmiatsiats metais lėktuvų sostinę. Kreipėsi į ka- naj Sanmg Assodatiori) rei-
tas pakSimo priedas sudarys riuomenę, kad ji suimtų pre- kalauja paruošti 5,000 atsargos
apie 68 nrtti. dolerių. Tačiau ' zidentą Jacobo Arbenz Guz- valdininkų, kurie galėtų užkišti
skaitant, • kad vieno naujoko man. Paskelbė naują vyriausy- spragas, atsiradusias karo at-
apmokymas atsieina 3,200 dol., bę ir konstituciją. Joje uždrau- veju..
tie priedai apsimoka, jei pa- dė komunistų partiją ir grąži- McCARTHT VARDAS 
ruoštięp kartai norės pasilikti no komunistų atimtas pilietines 
ilgiau savo tarnyboje. Sunday Journal Providence , _ _ . > . __ . .

rą. Diktatorius vienas spren- - Nerems ji nė karo, kuriame mintim kariauti, jei reikės. Bet
džia. jos pritarimo. To ypačiai pai- būtų ginamos kolonialinės am- turi būti mušamas priešas tie-

Demokratinei vyriausybei soma Amerikoje. bidjos. šiai į taikinį —; pagal ameri-
sunkiau. Vyriausybė negali at- Neseniai valstybės sekreto- Tikime, kad tai yra nusista- kiečių pasirinkimą Tai yra iš 
sakingesnio žingsnio žengti be rius Į>ulles drąsią mintį pas- tymas didžiosios amerikiečių tikrųjų Dulles “Netf Look”
parlamento ir viešosios opini- kelbe: Amerika eis savos poli- dalies.

Televizija perdavė savo 5 mi- 
Ii joną m žiūrėtojų birželio 23, 
kaip buvo padaryta pirmoji o- 
peracija mergaitės Pamelos SAX T-My***
Schmidt šiiriyje. Išradimas, bwm"
kaip vieno žmogaus širdis , gali 
pavaduoti kito širdį, laikomas 
medicinoje sensacija. Pati Pa
mela dabar buvo nustebinta 
save pamačiusi televizijoje ant 
operacijos stalo (plačiau apie 
tą operaciją žr. 2 pusi ).

Neseniai Brooklyne suimtas 
vienas jaunametis automobilių 
vagis davė pamokslą policinin
kui :jei jūs vartotumėt geriau 
savo “bananus” (lazdeles), tai 
mums nebūtų tokio noro pasi
naudoti paliktais be globos au
tomobiliais. Gal tada, kai daų-



-

amerikiečiai

<Mcnm< « humew of W» ms» w» 
cotnėng tnte for many « mm «dfo had 
Bando to gįoe him • ttart.
V. S. Savingt Bando kare helped Anten
oms oeve on « jctae brond new m history 
—a neori smnatdted anynhert m the 
KiwK BCOrTfĮ:

rijos metu. Mes uždažysime 
mergaitės kraujo apytaka per 
širdį ir įjungsime jos kraujo 
apytaka į kiUrsveiko žmogaus 

Operarijosmetu vieno 
turės plakti už du. Su-

Dmi manau wo lėni niir Rnnntrv IiBWp II MM Iv W ^Wv (vili IHII VHIUIHIV

tuo keliu j karą įsitrauks ir 
Anglija bei kitos valstybės 
prieš Vokietiją.

Lenkijos peottnas turėjo 
duoti Stalinui progą įvesti į 
Lenkiją raudonąją armiją, ir at
siimti tuos kraštus, kurie iš 
Rusijos buvo atimti po pirmojo 
pasaulinio karo.

Taip vakarų diplomatai aiš
kino,5 bet Hitleris to dar nesu
prato, .

venančių lietuvių tiesiogiai pa
reinąs. Kai kam tai jau yra 
kliūtis Bendruomenę pripažin
ti. Kai dabartinėse sąlygose ir 
lietuvių tautos tragedijos ap^ 
imtyje lietuvybės išlaikymas 
tapo esminis visos lietuvių tau
tos likimo klausimas, liko žmo
nių, nesugebančių šį tautinį 
vyksmą pasekti, jį suprasti ar 
persiorientuoti, ar, persiorgani
zuoti... šiandien yra priešingų 
naujiems lietuvybės išlaikymo 
keliams ieškoti, > priešingą pa
čiai Bendruomenei. . O, saky
kim ,ar nebuvo savo taiku prie
šingų Lietuvos nepriklausomy
bei?... Paskum gi apsiprato, 
prisitaikė prie padėties ir, net 
persiorientavo.” -.

“Kokių pageidavimų, gerina
mas pirmininke, tarėtum ^me
nkos lietuvių visuomenei?”

“Pageidaučiau, kad kiekvie
nas Amerikos lietuvis pajustų 
lietuvių tautos tragedijos uždė
tą (kiekvienam mūsų paskirai 
ir visiems bendrai) istorinį va: 
davinį už tolimesnį letuvybės 
likimą... kad kiekvienas mūsų 
būtų veiklus JAV' Bendruome
nės apylinkės narys, o kur rei
kia — ir iniciatorius, jog tuoj 
pat Amerikos Lietuva sušvy
tėtų visų Bendruomenės 500 
apylinkių gražiu lietuvių tau
tos žiedu.” - : •>.

Bremene dar gyvena med. 
dr. J. Sidagis, Vladas Norgėla, 
Aleksandras Kaukošiūs, Irena 
Pakenytė.

Emigravo į JAV Cefencevi- 
čius su žmona, į Kanadą — 
Kazys Barteška su šeima.

Milė: Kaiserslauterne mirė 
Edmundas Kriauza, 
Rickttngė nervų klinikoje m’rė 
Dr.* Antanas Antanaitis, gydy-

Karo rttetu ir tuoj po'ka-

«<wr - Ifą - ■■ . " >■ t-AM.oae<, <*usų nuomone. Kai 
karkta gripėa ir net bekraščiai
iii® ež JE■MMBCRvli

Amerikiečiai paskelbė apie 
hitlerinės Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos santykius daugelį do
kumentų, rastų Berlyno užsie
nių reikalų ministerijoje. Tuo
se dokumentuose labai aiškiai 
atvaizduotos yra ir derybos 
tarp Vokietijos bei Maskvos dėl 
Baltijos valstybių. Slaptas ir 
klastingas dviejų valstybių są
mokslas prieš trečiąsias yra 
dokumentaliai patvirtintas.

Paskutiniu laiku prancūzų 
lakraštis “Le Monde” spausdi
na dar vieno liudininko, tik
riau kaltininko ir sąmokslinin
ko, atsiminimus — votį Rib- 
bentrepo, kuris buvo Hitlerio 
užsienių reikalų ministeris ir 
vedė derybas dėl Baltijos vals
tybių pirkimo - pardavimo.

Rusų nauja pretenzija į Lie- 
tuvą, Hitlerio įsitikinimu, ne
buvusi priešinga pasirašytai 
tarp Maskvos ir Berlyno drau
giškumo sutarčiai.

Ar buvo tiek pat “nuošir
dus” Stalinas? Ribbentropas 
sakos, kad jam rodės nuosta
bios k* mįslingos dvi Stalino pa
stabos. Kai pasirašius draugin
gumo sutartis Ribbentropas 
pasakęs, kad Rusijos ir Vokie
tijos kariuomenės daugiau ne
susitiks bendrame lauke, tai 
Stalinas pagalvojęs ir tada at
sakęs: “Taip, reikia manyti”. 
Kitu kartu Stalinas pareiškęs, 
kad jis nesutiks, kad “Vokieti
ja būtų silpna.” Ką tos pasta
bos turėjo reikšti? Ribbentro
pas prisimena, kad Britanijos 
atstovas Berlyne Hendersonas 
buvo aiškinęs, jog Mi di va su
tartį pasteašč su Berlynu tam, 
kad Berlyną padrąstatą pulti 

‘Lenkiją, Stalinas žinojo, kad

Mary Schmidt, motina, ner
vingai glamžydama rankom 
rankinuką, pašoko ir virpan
čiom lūpom norėjo kalbėti. Bet 
pratarė tik trumpai: “Daktare, 
prašau, imkite mane.”

Schmidt taip pat pakilo: 
“Ne, brangioji, jokiu būdu. Tu 
per trapi. Jei kas nutiks, kas 
tada bus su Pamela, Mary ir 
su manim. Mes be tavęs nega
lėsim...”

Gydytojas nusišypsojo.' Abu
du norėjo aukotis. Bet tai dar 
ne nuo jų priklauso. Reikėjo 
pirma patikrinti kraujo gru
pę. Pasirodė, kad abiejų krau
jas tinka. Tada Schmidt griež
tai pareiškė: “Mary, baigta, 
prašau, daktare, esu tamstos 
žinioje.”

Daktaras pritardamas link
telėjo gaiva. (b. d.)

ro jis uoliai padėjo mūsų tau- 
stalius. tiečfams. Ligoniu rūpino® jo 

žmona, gyvenanti Chicagoje. 
rieKieroerge mire siasc i eiser-* 
skienė. ' ’, &

Ribbentropas pasakoja, kad 
1939 m. rudenį jis nuvykęs 
antru kartu į Maskvą ir, 
eidamas į Kranlą, sutikęs 
Baltijos ministeriusišeiatančiuM.
Jie buvę išbalę ir priblokšti.

Jiems Stalinas kaip tik bu
vo pranešęs, kad Sovietų ka
riuomenė turi įžygiuoti į Bal
tijos kraštus. Ir tą patčią dre
ną, kai buvo pasirašyta drau
giškumo sutartis taip Berlyno 
ir Maskvos, Maskva sudarė tar- 
pusavio kariSės fiagaJbos sutar

šė were just trying to keep 

strong and prepared when w< w 
first Defense Bonds. Those were the 
easy days of 1941, thirteen yearj ago this 
montli. ' ___ _________ ____________
It iras only after V-J Day that we began to aram retum—three-fotirths of ai mattinM 
reafize that we were doing far more with . E Bonds are štili being hdd at inlerest hy 
our Bond boying than lending our Coun- their origmal oirners.
try cąsh for the war effort. Here’s what we ft’s a anniversary story taT“ 
saw happoung: America’s Bond boying habit.

Ali enoer Americs neto homes teere 6e* <
inį btult icith Bando, f amo Kere pro- R yov'io ao» oboody bvyinf Banda* 
dudng more eropo niA Bond-bou^t try H»e savy FoyroN Sovinąa Hm ,

lan £ payday ar as moch as you caa spare. 
Too aerer misa the mooey betaine jf a 
saired for yoo—before yoa even fft yoaf 
chedu And when enough has aceuiNbeed. 
it’s aataneticaDy inveated in a Scrica E 
Bood, in yaur name, and the Bond tomed 
ovtt to yoo. Hm yawr taringa bejin eam- 
žag yoa an average 3% interese rom> 
poonded eemianrraaffy, wben the Bossda 
arObddtomalority!

Dr., Adams *pašoko: “Vadi
nas, visa problema išspręsta. 
Kas jums pasisekė su šunim, 
turi pasisekti ir su. žmonėm. 
Nėra ko delsti.”

“Neužmirškim, — tramdė 
Lillehri — didelės atsakorpy- 
bės darant šuolį nuo gyvulio 
prie žmogaus.” '

“Jei toliau lauksim,— prie
šinosi Dr. Adams — tik lauk
sim, tai ir toliau šimtai vaikų 
turės mirti. Aš nebepajėgiu 
taip bejėgiškai stovėti prieš tė
vus, kurie laukia pagalbos.”

Gydytojai dar pergalvojo ir 
mašiną, kurią išrado anglai 
širdies veikimui p?r kelias mi
nutes pavaduoti, ir šaldymo 
priemones kaip narkozą. Bet 
Dr. Lillehei atmetė jas kaip la
bai nepatikimas, nes mirtingu
mas tebssąs didelis.

Jie pagaliau pasiryžo Išmė
ginti tą pirmąją chirurgijos is
terijoje operaciją širdyje.

Ribbentropas pasakoja buvęs 
liudininkas, kaip Stalinas ir 
Molotovas, laužydami slaptą 
susitarimą tarp Berlyno ir 
Maskvos, padarytą 1939 m. 
rugpjūčio mėn., pareikalavo 
perleisti Maskvai dar Lietuvą. 
Ribbentropas tada iš Maskvos 
skambino Hitleriui, teirauda
masis jo sprendimo,* Hitleris 
jam atsakė, nors ir “sunkia 
širdimi”, bet sutinkąs, kad 
Lietuva būtų atiduota Maskvos 
įtakai. Kai grįžau į Berlyną.— 
sako Ribbentropas — Hitleris 
man kalbėjo, jog nusfleisdamas 
Lietuvos klaitsanu, ps norėjo 
parodyti rusam esąs pasiryžęs 
laScytK pastovios sąjungos su 
rytiniu kaimynu ir noųs suda
ryti pasitikijono atino^erą.

Ar tai buvo Hitlerio triukas 
Sovietam apgauti, ar tikrai 
taip Hitleris galvojo? Riben
tropas tvirtina: “Esu įsitiki
nęs, kad šio pareiškimo metu 
Hitleris buvo nuoširdus. Adol
fas HžHeris norėjo, kad rusų- 
vokiečių sutartis būtų patva-

kietijos karą su vakarais pra
tęsti galimai ilgiau.^ J . '

Hitleris tada ėmė paduoti į- 
takai tų grupių partijos vidu
je, kurios įtikinėjo, kad drau
giškumo sutartis su Maskva

(Nukelta į 3 pusL)

our Countiy of tHeoe thirteen yearo — ihirty-tcem 
e bought our billion dollaro teorth of them! ..,

; un* Lašt year- we bought 22% more Bonds 
than the year before; and the ftgures sliovr 
that ve are holding our Bonds for maxi*

ninku. Vienas ž klausimų išlaikymas tiesiogiai cm ap- 
tokę: jungti kiekvieną hetųvj kiek

vienoje vietoje, o pats organi
zacinis ■ lietuvybės Raikymo

. veiksnių susitvarkymas todėl
••Bendruomenės idėja čia yra turi būti demokratiškas, ir nuo 

H v istorinis mūsų Bgškdhtio visuo- pačių lietuvybės gyvenimą gy-
■ meninio gyvenimo lūžis. Per 
H t daugelį metų grupės veikė at-
■ skirai. Vieni lietuviai’nuo kitų 
KT ' buvo atsitvėrę kinų sienomis...
H Altas atsirado kelių grupių

vadų suėjimu bendrau^ bet la- 
ir tatt- ■ bai spedfiniam reikalui. Pana

šiai yra su Baifu Bet lietuvy-

i Adams savo kolegom. “Vais-
'nieko nepadeda. O jos tė- 

■/vjratf kiekvieną dieną beldžiasi į
- maiMF duris. Reikia ką norsda^ 

tWL”’
Ir kiti daktarai * atmintinai 

. žinojo mergytės ligos istoriją.
t,'. Mergytė bdvo gimus 1949. Bet 

ht» gBnjmo dienos ji buvo pa- 
smerkta lėtai mirčiai Mažoji 
Pameta pertvarėlėje, kuri sky
rė jos širdies dvi dalis, turėjo

. nedidelę skylę. Pro ją maišėsi 
. švarus kraujas iš plaučių su ve

nom atėjusiu suvartotu krau-‘
; . ju. Dėl to visa kraujo apytaka 

buvo sutrikusi. Pamelos kvėpa
vimas buvo sunkus; ji nuolatos 

x svaigo; žaisti tegalėjo savo lo
vytėje. Buvo jai lemta arba lik
ti paliegus arba anksti visai 
nunykti Dr. Adams negalėjo 
to nuslėpti nuo tėvų, jis negali 
užmiršti to siaubo, kurį pama
tė su ta žinia motinos akyse. 
Motina pati buvo dar beveik 
vaikas, dar tik 21 metų. Mėš
lungiškai ji griebėsi už rankos 
vyrui, Ronald Schmidt, kuris 
irgi tik metais už ją buvo vy
resnis.

Kaip Dr. Adams tėvams sa
kė, tai mažajai Pamelai ir ė- 
jos. Jai buvo jau penkeri me
tai. Iš savo lovelės ji lipo vis 
rečiau ir rečiau. O ji taip norė
jo pažaisti su savo sesyte, kuri 
už ją buvo dvejais metais jau- 

a nesnė, laisvai galėjo bėgioti po 
kambarį ir linksmai krykštau
ti. O Pamelai kartais pamėly
nuodavo rankos ir veidelis, iš
tisom valandom ji kosėdavo, 

z kūnelis drebėjo. Kovo pradžio
je ją reikėjo nugabenti į klini
kas ir dirbtiniu būdu duoti jos 
plaučiams deguonies. Gydytojai 
suko galvas.

“Kolega Adams, tamsta esi 
teisus. Konservatyviom prie
monėm nieko nepadarysi. Jei .x_ ,
» « ■* ik-*- ♦ ; u; Po savaites Pamelos motinakas gah išgzlbeti, tai tik chi- . .... ...__ ir tėvas buvo Dr. Adams kabi-rurgas. Chirurgai jau eile me- .

• -» u-j. # - nete. Gydytojas jiem kalbėjo:tų ieško būdų dan tį cperaci- ' J. .. , . , L- “Mes ryžomės daryti Pame-jas širdyje. Turim šauktis Dr. "_________ _________
Lillehei.”

Lillehei yra chirurginio sky- Kaip vertina profe- 
riaus šefas. Ir jam žinoma .,r .
Pamelos.Schmidt istorija. Tai S1J3S vokiečiai ir
viena iš tūkstančių istorijų su 
sutrikusiom širdelėm. O tokias 
širdeles operuoti tai tiek pat 
kaip vandentiek:o vamzdžius 
taisyti, nesustabdžius vandens. 
Dar Įdegiau, nes kraujas užlie
tų ir neteistų operatoriui maty
ti. Toeretiškai gdlima kraują 
nuo širdies atjungti; re'kia tik 
didžiąją veną, .iš kurios teka 
kraujas į širdį, ir didžiąją arte
riją. per kurią' širdis pumpuo
ja kraują į kūną, atjungti. Ta
da širdis ve:k b? kraujo plast ės,, 
kaip tuščias motoras. Tada ga
lima būtų operuoti, feet prak
tiškai tai neįmanoma,, nes sme
genys ir kūno ląstelės reika
lingos nuc’atinės kraujo apy
takos. o be širdies veikimo jos 
nebus. :

Minneapoto uni- nau, .kad jšriM tortoe.‘

tegom jis pradėjo dėstyti* savo 
mintis: “Parinrthūais metais 
išbandėme apie du šimtus gy- 
vulėfiu. Narkotizuoto Šuns 
kraujo apytaką esam sujungę 
su kito šuns kraujo-apytaka. 

^Vadinas, plastikos vamzdeliais 
sujungėm vieno šuns pagrindi
nę veną su kito šuns tfdda-ve
na ir pagrindinę arteriją su 
kito tokia, arterija. Abiejų šu
nų kraujo apytaka ir širdies 
plakimas susiliejo į vieną. To
kiu būdu, mano penai, buvo 
galima vieno šuns, širdį atjung
ti nuo kraujo apytakos ir ją 
operuoti. Mums pasisekė per 
dvidešimt minučių išlaikyti šir
dį, plakančią be kraujo. Kito 
šuns širdies plakimas jį palai
ke gyvą. Tas bandomasis šune
lis ir šiandien bėgioja svei-

laivynui, aerodromam, įgu
lom. X ;

Po kelių savaičių, anot Rib- 
bentropo, Sovietų Sąjunga pa
reiškė pretenzijas į Suomijos 
teritorijas.
Suomijos - Rusijos konflikto 
metu Hitleris nebebuvo toks 
abejingas kaip Lietuvos reika

lus paiduodant.
Esą daugelio vokiečių ir pa

ties Hitlerio simpatijos buvo 
suomių pusėje. To nebuvo nė 
slepiama.

Dar daugiau susirūpinimo 
sukėlė naujas Maskvos reikala
vimas — kad Rumunija ati
duotų Maskvai Besarabiją. Kai 
Rumunijos karalius kreipėsi į 
Vokietiją pagalbos, Hitleris siū
lė karaliui nusileistivir atiduo
ti. Tačiau jau (tada Hitleris lai
kęs, kad
Besarabijos reikaląvintas nesąs 
dertasmas su Maskvos-Berij-no 

draugi&inno sutartimis.
Grėsė pavojus, kad Vokietija 

tį su Estija, špaftj 5 panašią gali būti atkirsta nuo Rumuni- 
sutartį su Latvija ir spalių 10 jos naftos. Kai Maskva pa
su trečiąja valstybe — L:etu- reiškė naujas pretenzijas į Bal- 
va. Estija, Latvija, Lietuva į- kanus, Ribbentropas jau ėmęs 
sipareigojo duoti bazes Sovietą galvoti, kad Stalinas nori Vo-

Pas lietuvius 
Vokietijoje .

H&mtrarge veikia vargo mo
kykla, kuriai vadovauja Pra
nas Sadžius. Mokyklą tanko 17 
vaikų.

Birželto 14-tii buvo paminėti 
drauge su latviais ir estais.

Luebecke birželio įvykiai bu
vo paminėti taip* pat drauge su 
latviais ir estais. Prie žuvusių
jų ir mirusiųjų kapų buvo pa
dėti vainikai.

Wmtermoer, Soltau apskr., 
sanatorijoje dar tebesigydo Vy
tautas Augius.

Hrntiose, Oldsnburgo apsk.. 
sanatorijoje gydosi šie lietu
viai: K. Sakalauskas, Šešta
kauskas, Br. Tumoras, Ant 
Gavefis. Juos dažnai ir uoliai 
lanko Balfo atstovas ir kun. P. 
Girčus.

Vokietijoje Kielio universite- 
t6 sociologijos'seminaras pada
rė tarp gyventojų anketą, ko- 
kras profesijas jie labiausiai *- ** 
vertina. Daviniai tok'e: labiau
siai gerbiamas profesorius; to
liau iš 38 profesijų eina gydyto
jas. fabriko direktorius, dvari
ninkas. Karininkas eina tik po 
liaudies mokytojo —vienuolik
toje vietoje. .

Pr ’ymčtina, kad atrinkdami 
labiausiai gerbiamas profesi
jas, niekas nesidomėjo, kiek 
pajamų tos profesjos duoda. 
K’?aip būtų Amerikoje, kur 
žmegaus vertę dažnai apibrėžia 
klausimu: “kiek deterių jis ver
tas?”

■' ’'



Kelionė į gyvenimą

(Atkelta &2 ps.)

kas šiandien). Autorius yra ki
lęs iš darbininkų sluoksnių ir 
gerai pažįstąs naujos jų kars
tos nuotaikas.

nemėgsta, kai juos-vadina pro* 
tetarais. “Ttondcnojo proĮeta- 
ro” kultas nueina istorijon, 
kaip ir buvęs prieš tai “mėly-

Senoji socialistų karta buvo 
taip išauklėta, kšd f jautė 
pareigą dirbti partijoje, Unijo
se, organizacijoje. Ji ton dirbo 
iš įsitikinimai Jaunię# to įsiti
kinimo neturi, jie nejaučia nė 
pareigos taip paklusti ir dirb
ti kaip jų tėvai. Jiems savai
me aišku, kad 
tori būti ir darbo, ir sveikatos, 

ir nestatyto, ir ligos

“asmeniniam OfĮrinriuF*, 
kaip paliekama skylė alaus 
statinėje kamščiui įkišti Sta
tinės varžtai vis tiek spaudžia. 
Juos dabar sprogdina užtvenk
tas žmogaus individualizmas. 
Tai yra antisodalfetinė reak-
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Kilęs triukšmas dėl to, kad Vlikas ėmėsi tvarkyti su kitoms 
valstybėms santykius, kurie ligi šiol buvo apleisti, priskirtinas 
ilgį tam susmulkėjimui tremtyje. Kas dar nėra galvos pametęs,

Jaunųjų darbininkų sekli 
dvasia, sotinta dar “klasinės 
kovos” šūkiais ir daugiau nie-

Nepaisydamas Rfttentropo 
motyvų, jausdamasis jo net 
pyiraomas, niuens pareisKęs

ŠEN. M. CHASE SMITH, didele 
persvara balsu laimėjusi pirmi
nius rinkimus Maine valstybėje.

Vis iškyla naujos kartas sa 
savo šūkiai^ - nes gyveafanss , 

vietoje nestovi, 
šūkį su- 

komunistai, 
nusigriebę diktatūros. Nepasi
teisino ir Markso įtūdftėjūnas, nųjų ponų” kultas. Laikai tori- 
kad proletarų masės vis bied- čiasi, bet ne taip, kaip Mark- 
nes. Pasirodė, technikos pa
žanga greičiau darbininkus 
praturtino negu buvo laukta; 
Austrijos jaunieji darbininkai 
jau nebelaiko savęs proleta
rais; jie tokib^ir nėra.

K. Bednarikas nurodo, kad 
austras darbininkas net ir 
šiuo metu, kai valstybė suda
lyta zonomis (vakariečių ir boU 
ševikų) ir neturi visiškos lais
vės, 
daugiau uždirba negu kuris in- 

.teligentiškos profesijos 
žmogus, 

valdininkas ar buvęs turčius, 
per karą daug ko netekęs. Dar
bininkai geriau už juos paval
go, geriau apsirėdo, kišenėje 
daugiau turi pinigo, dažniau 
lanko pramogas ir ten pinigus 
kloja. Tik čia pasirodo jų “pro- 
letariškumo žymė” — pomėgis 
prastų ir nekultūringų pramo-

Marksistinės teorijos per
tempė žmogaus„ socialumą 
skelbdamos, kad jis tik kolek
tyve gali geriausiai pataikinti 
savo interesus, kaip gyvulys 
bandoje. Pasirodo, kad ne: 
žmogui nėra kaip laikytis vi
sai vienam, bet nekaip jisai 
jaučiasi ir tada, kai jį slegia 
žmonių masė. Soicalizmas ma
sę sustiprino,

viską koncentruodamas 
valstybės rankose.

Žmogus pasidarė tik šipulys, 
nešamas tos suvalstybinimo 
upės, bet šipulys aštrus. Jis 
dabar pralenda pro valstybi
nius marškinius ir duria.,

K. Bednarikas plačiai dėsto, 
kaip jaunieji darbininkai nori 
būti individualistai, sau žmo
nės, nesuvalstybinti, nesuso- 
cialinti; kaip jie šleiskštisi pa

štai, moksle dabar vis daž- < 
niau konstatuojama, kad 
ne viską hnogaus protas gaK 
suprasti ir ne visas paslaptis 

mokslas prieina. - 
Tuo tarpu iš seniau įkalta pla- 
čiom masėm mintis, kad moks
las viską išaiškina, priimama 
aklai ir kai kurių tikima la- || 
biau negu Dievas. Skirtumas Ąį 'i 
tėra tas, jog toks tikėjimas 
neduoda žmogaus dvasiai nu
rimti. Žmogus jaučiasi kaip 
spąstuose, mūsų technikos pa- 
žango je, kuri jam turinti viską 
duoti ir visa išaiškinti, o neiš- ~ 2 
aiškina.

K. Bednarikas plačiai rašo 
apie tą jaunųjų darbininkų 
santykį su kultūra. Jis nuro- ■> 
do. kad jie, iš mažens yra atei- | j 
stiškai nuteikti, ieško savo dva
siai peno .mesdamies į tuščias i

Kovoti dė? to jtem nereikia. 
Tai dėl ko kovoti? Dėl socia
listinės Santvarkos?.Anos ap- 
draudos yra ir ten, kur socia
listai nevaldo. Priešingai, kur 
kraštutiniai socialistai arba 
bolševikai valdo,> 
yra ir viskas apdrausta ir kar

ta nieko neapdrausta — 
nė tavo gyvybė.

K. Bednarikas dėl to pabrė
žia, kad jauniep darbininkai, 
kurie dar priklaiiso socialde
mokratų partijai, priklauso tik 
dėl kai kurių apskaičiavimų, o .. .
tuo tarpu jų tėvai priklausė iš pramogas, gyvendami dvilypį 
įsitikinimo. Dviejų kartų prie- gyvenimą (darbe ir kine), 
žingnma« ir čia matomas. Tai guosdamies fantazijom sutech- 
rodo, kad gyvenimas atplukdo nintos ateities. Autorius nuro- 
naujas pažiūras ir nusineša se- do, tai V™

pereinamasis laikotarpis į gi
lesnį kultūrinį gyvenimą*

NORI IŠGANYMO BE Jis laiko kultūrą vieninteliu iš
sigelbėjimu iš dvasinės sauš-

Jei tas manytų, kad su tuo «* kuri daovina *•«* dar' 
>u ateina ir religinis atgU- b,nlnkų smeSe"ls- 
mas, labai klystų. Materialia- Recenzuodamas tą K. Bed- 
tinės pažiūros iš intelektuali- nariko knygą, vienas austrų
nių sluoksnių nusisunkė giliai laikraštis pastebėjo, kad ir 
į apačią, kaip lietaus lašnoji- pats autorius tėra dar pereina
mas į dirvą. O iš'ten saulė ne- majame laikotarpyje. Jis yra 
greit drėgmę ištraukią Grei- nuėjęs nuo marksistinės plokš
čias atsivers intelektualas, pa- tumos, pakilęs aukščiau, bet 
tyręs, jog ps klysta, negu at- dar ,
bukintas mažamokslio ar ne- nepasiekęs tų dvasios viršūnių, 

kurios atsiremia į religiją.
Kultūra, kuri nesiremia tikėji
mu, išganymo neneša, kaip jo 
neatnešė ir Markso šūktelėji
mas, kad “religija yra opiu-

TREJOPAS PATIEKALAS 
TO PATIES SKONIO

Austrijos darbininkams bu
vo lemta paragauti net trejo
po soicalizmo: socialdemokra- 
tiško, nacionalsocialistiškp ir 
komunistiško. Kiekvienas iš jų 
buvo kitoks, bet gamintas iš 
tos pačios Markso minties, kad 

žmogų iš vargų tegaK iš
traukti sotus pilvas

O jis sotus bus tik tada, kai 
valstybėje visi bus lygiai suri
kiuoti. Socialdemokratai tos ly
gybės siekė demokratinėmis 
priemonėmis, nacionalsocialis
tai (Hitleriui atėjus) ir komu
nistai (bolševikam užplūdus) 
— diktatūros keliu. Visi tie 
trys bandymai užlūžo. Austri
jos jaunoji darbininkų karta 
dabar išgyvena nusivylimą so- 
cializmu ir ieško naujų kelių.

Dėl ko tas nusivylimas įvy
ko ir kiek jis gilus, pasakoja 
austras Kari Bednarik savo 

. " Pirmiausia svetimas kraštas, nors jis būtų ir svetingiausias, knygoje “Der junge Arbeiter 
stipriai veikia ne tos šalies žmogų. Jeigu jis dar buvo priverstas von heute” (Jaunasis darbinin- 
savo kraštą palikti, tremtis jį dar labiau prislegia. Reikia turėti 
labai stiprią dvasią, kad galima būtų ištverti naujose sąlygose 
ir nepamesti galvos. Vieni ją pameta, visiškai pasiduodami 
svetimai įtakai; dingsta jie iš visuomenės akių ir savo tautai. 
Kiti pasidaro tokie dygūs kaip ežiai; kur bepasisuka, vis duria. 
Susikalbėti su jais nė nebandyk—nuomonės skirs’s menkiausio
se smulkmenose, kurias jie paverčia didelėm problemom. Aišku, 
kad tokie žmonės yra . jau netekę nuovokos, kas yra tikrai reikš
minga ir kas ne. Tas susmulkėjimas apima visus emigrantus — 
visų tautų. Jie malami jų pačių dvasios, palūžusios svetur, kad

— atostogos! Kaip gervė gied- — Rožėnai, tai jau tavo sū- — Matai, ką padaro “sto- ir klierikas Antanas Rožėnas 
ro laukė šitų atostogų ir kHe- nūs su ilgomis drapanomis... nas”. Dar niekur nieko, o jau v9 žvalgėsi į pietus; į Kauno
rikas Roėėkas, jis troško par-* Duok, Dieve, Dvasią šventą!— sėdasi j grafienės toniką. Nirico pusę. Motina ir seserys vėl
skristi į gimtąją gūžtą, ir ten pratarė šalia stovėjusi kaimy- nepadarysi— kunigas Seka ku- . tvarkė jo kraitį kdionei, tė-
tėvų pastogėje pajusti jaukią' nė ir pirmoji nuteisė klieriką nigu. vokas davinėjo nurodymus,
šilumą. Tik jį gąsdino žodis Antaną O kiek dar tokių tas- Per mišias klerikas RoBėnas Netrukus Rožaių namų vil- 
“pimostos atostogos”. Sodžių- mų reikės jam praleisti! tyliai meldėsi, nesižvalgė, tik . ties to džiaugsmo žfedrėūs pa- 
je ir parapijoje jisai bus tScra/

4 “Diriba mano broliai sodie- parodos eksponatas, kurį visi žmones akimis jį nuleisdavo ir žmonea to pagalvodavo:
Vienok po kelių minudų, kai čiai, dirbsiu ir aš,'kiek leis jau- nuo galvos ligi kojų apžiūrės, širdy tardavo: — Ten mokRiasi mano bro- pirmą kartą žmonto jį “teisė”.

Antanas tik išgirsdavo seniuko nos jėgos. Jeigu Dievas padės, aptars ir apspręs, ar tinka jam — žtūrSr, Rožėnų Antanas Kai gidbinfeSaL Prieš kebus* VM* toa pats Btržų-fiiaulių 
kurūgo Sodžius — “Brolau, ar gal būsiu kimigas.” ilgi rūbai. Jeigu tinka rūbai— jau į kunigus mušasi! Pažiūrėk mėnesius to aš ten stovėjau, traukines, vaitodamas to de-
atvažiavai su pašaukimu, ar Rudenio vėjai nudraskė se- tinka būti ir kunigu... Nieko sim! niekieno nestebimas galėjau juodamas, girgždėjo per lygius
tikrai esi Dievo šaukiamas į minarijos medžių lapus, šalnos neišdarysi — kartą reikia šią . Bažnyčioje vyrai to moterys sau randai melstis. O dabar?-— laukus, Antanas žtttoijo pro
kunigystę?”, jo Širdį vėl už- nušaldė gėles, paukščiai be vi- pirtį praleisti. pakaitomis skardeno kalėdinę Dabar tarytum stmarietoa no- langą ir pažino kiekvieną so-
tvindavo pulkai abejonių, ne- zų ir muitinės kontrolės išskri- Antanėlio namiškiai jau giesmę “Gul šiandieną jau Alt ri mane nuo jų atskirti; aš be- džių, vienkiemį — Čia gyvenas 
aiškumų... > Ar tik rytoj jisai do į užsienį. Greitai, kaip Ne- ankstėliau buvo gavę iš jo iaiš- šieno”. įėjus klierikui į prestd- ku jiems tolimas, svetimas, ne- jo broliai lietuviai, tr jį P*tįffl
neprisijungs prie tų, kurie “iš- mdno vandenys, prsdjėgo du ką ir laukė pirmųjų Atostogų, teriją tarytum to giesmš nu- besuprantamas^. tebegjostė jauki namų šUuma,|
važiuoja”, trumpai ištardamas: mėnesiai ir Antanas Rožėnas Rožėnų namuose nebuvo nai- trūko: visi giedoriai pafiko be Po pamaldų pasipylė žmonės tik kažin koksai svetimas jaus- 
“Sudiev broleliai, aš jau išva- buvo karys pilnoje aprangoje: vtos kunigėliui pagarbos ar žado, o moterys, sėdėjusios būreliais po miestelį, ką gavę mas norėjo jam tą d&augttną
žiuoju.” sutana, balta kamža, maldų .sentimentalaus ' verkšlenimo,

ją į pašalinius ginčus: kas turi būti pirmesnis ir kas tam turis 
daugiau teisių. Taip ginčijasi ne vien lietuviai, nepaprastai 
dygūs individualistai, bet ir lenkai, latviai, čekai, rusai. Atrodo, 
lyg kas tyčia juos kiršintų, kad priešui būtų lengviau susidoroti 
su bendru frontu.

iriam, kurie veda kovą už pavergto^ krašto išvadavimą. Tokiam 
žygiiri reikia bendros visų talkos ir bendro sutarimo, o tam kaip 
tik pakliudo atskirų asmenų susmulkėjimas. Jie išleidžia iš akių 
bendrą siekinį — savo krašto laisvę, nukreipdami savo energi-

Dažnai ka&ama apie ligas, kurių daktarai nepagydo, 
čiau yra ir tokių negalavimų, kurių jie nė nesiima gydyti, 
tai priklauso ne medicinai, o politikai. Viena iš tokių poFtinių 
l«ų yra emigrantų nesutarimas.

Gal kas ir nenorėtų to reiškinio “liga” pavadinti, kaip an
tai vežto, kuris ima ėsti sveiką organizmą. Vis dėlto emigrantų 
nesutarimas yra tabai panašus į vėžį, tiktai jis graūiia ne kū
ną, o dvasią Rodos, kalbiesi su visai sveiku žmogumi, kol ne- 
prisiKeti bendrų visuomeninių reikalų, ypač tos šalies, iš kur ji
sai laisva valia išvyko, buvo ištremtas arba priverstas pabėgti. 
Bet vos tiktai prašneki apie tai, kaip reikėtų visas jėgas telkti 
savam kraštui vaduoti ar jam padėti, ir nuomopės tuojau susi- 
skaldo, įsidega, susikerta, kaip karščiuojančių ligonių. Sveiku 
reiškiniu to negalima būtų laikyti. Tai yra tam tikros rūšies 
liga — stoka dvasinės pusiausvyros, šalto galvojimo. Kodėl taip 
yra?

BMtareri a« mcoad etom saafter at BrooHya, N -Y. Itoy Ą M®. 
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tooo rtos įkandą to 
toto nirML Darhmitafari- T*ebe

Straaaao valsą bet nmkaisti- 
*50 niame šokyje, tikėdami, kad 

iš visų vargų tegalįs Kgelbėti

Vokietijai esanti žalinga ir 
grėsminga. Munchene Hitleris 
pareiškęs R%beritropui, kad js 
turėsiąs griebtis karinių veiks-' 
mą Rfibbentropas esą jam pa
taręs tokių veiksmų nesiimti, 
primindamas Bismarko žo- 
džhn: “Gerasis Dievas nedi
džia man dairytis į kaimyno 
žaidimą.” Hitleris prasitaręs,

sas norėjo. Prasimuša žmo
gus, bet ne. klasė. ’

NORI Btm ŽMOGUM, 
NEBE MASE

J
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Šv. Pritina parapijos auksiniam 
jubiliejui atžymėti.

Prieš 50 metų pašventinta 
tos didelės lietuvių parapijos 
bažnyčia, kuri ir dabar aiškiai 
prasikiša pro raudonus mūri
nius namus. Mūriniai namai at
sirado tik po karo veteranams 
čia butų koloniją pastačius. Ki
tados aplinkui stovėjo mediniai 
lietuvių namai. Dabar teliko 
bažnyčia su klebonija ir mo
kykla —
rengtais ir kultūrinis -Bostono 

lietuvių centras.
Kokie dideli būriai lietuvių 

apie jį susitelkia, galima pa
tirti kiekvieną sekmadienį, o 
birželio 20 tai matėsi “Blindos 
Pilyje”.

Gerokai užkandus, scenon iš
ėjo šv. Petro parapijos choras, 
vadovaujamas muziko ir kom
pozitoriaus Jeronimo Kačins
ko. Miela malonu buvo klau- 
tytis lietuviškųjų dainų, kaip 
Anoj pusėj ežero, Kur bėga Še
šupė ir kt. Nemiela buvo, kad 
kurtino ausį tūkstantinės mi
nios alsavimas ir šnabždesys, 
žmonės kiek apsčiuvo tiktai sižymi žemaitišku 
prasidėjus kalboms.

BUTAUSKŲ ŪKYJE
Tik 3 valandos kefio nuo New Yorko miesto.

Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su- šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (swimming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus.

Sekmadieniais parūpinsim nuvežimą j bažnyčią. Sa
vaitė prasideda nuo šeštadienio iki šeštadienio popiet

Užsirezervuoti vietą iš anksto. Sezonas tęsiasi nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gauste tele- 
fonuodami:

TORRLNGTON 9655

Arba rašydami

pie 400 žmonių, susiorganiza
vę pastatė gražią mūro baž
nyčią. Statė be vyskupo žinios, 
tai vyskupas bažnyčios nesi
skubinęs šventinti; norėjęs ge
riau ištirti padėtį. Žmonės pra
dėję bruzdėti, padėtis darėsi 
nemaloni, kol surastas 
kuri. Jonas ŽSnskas jpšventi- 

nęs bafayčią
ir atlaikęs pirmąsias šv. Mi

šias 1904 m. sausio 31 d. Žmo
nės vėl ėmė labiau sutarti, pri
sidėjo naujų, susidarė arti 600 
parapiečių.

Kun. J. Žilinskui labiau įsi
jungus į nepriklausomos Lie-; 
tuvos atstatymo darbą, jo vie
ton atvyko, kun. Tomas Žilins
kas. šešis mėnesius jis buvo 
vienas; paskui atvyko talkon 
kun. F. Kemėšis ir kun. Pr. 
Virmauskis, pradžioje išbuvęs 
tik 3 mėnesius ir nukeltas į 
Lawrence, Mass. Dirbo parapi
joje kurį laiką ir kun. Pr. Juš- 
ktitis, dabartinis lietuvių kle
bonas Cambridge, Mass.

Šešerius metus (1919-1925) 
So. Bostone klebonavo prel. K- 
Urbonavičius, čia atvykęs iš 
triukšmingo Brocktono. Ilgai 
jis buvo vienas, tik šeštuose 
metuose sulaukęs padėjėjo da- . 
baltinio prel. Pr. Strakausko.

BAŽNYČIA TEBESTOVI 
KAIP UOLA

Daug rūpesčių bei vargo te
ko patirti pirmiesiems bažny
čios statytojam ir pirmiesi«n 
kunigam. Bostonas visada buvo 
ir paliko judrus, kartais maiš
tingas, bet šv. Petro bažnyčia 
tebestovi kaip uola. Paskuti
nius 25 metus prie jos teko iš
būti 
dabartiniam klebonui kun. Pr. Mokyklos išaugo iš vasarinių 

Virmauskna, lietuvių kalbos ir tikybos pa-
žemaičiui, kuris ne tiek pa- mokų, kuriom buvo pakviestos 

kietumu, Nukryžiuotojė Jėzaus seserys 
kiek nuoširdumu ir gerumu. Jis (1935). Parapija yra iš savo 

tarpo išleidusi 37 kunigus ir 
'■"> daug vienuolių seserų.

Po kun. Pr. Virmauskio kai- 
bos smuikininkas virtuozas 

_ -' Iz. Vasyliūnas
UI sugrojo Gounod “Avė Ma- 

: H ria”.

tarifas, kapu Ei. PHrritevičfas, 
km J. Wihw, km J. te- 
roassids. km A. Kaeitys. Pas
kutinieji trys dabar tebevika- 
rauja.

Nuo parapijos pradžios vei
kia visa ėūė draugijų ir . dvi 
parapinės mokyklos, 

pastekufas ritahar nrti

Bažnyčios tarnautojai ir Mo
tinų Arkibrolija suruošė ban
ketą šv. Pranciškaus parapijos 
salėje birželio 20 d. pagebti 
prel. P. M. Jurui, kuris šiais 
metais šv. Pranciškaus parapi
joje švenčia 25 metų klebona
vimo sukaktį. Prieš tai jis vi
karavo šioje parapijoje 5 me
tus ir dvejus metus ėjo klebono 
pareigas šv. Juozapo liet, pa
rapijoje Lowell, Mass. Jubilia
tui suėjo ir 32 metai kaip yra 
kunigu.

Garbės pirmininkai šio pa
rengimo buvo kun. Albinas Ja
niūnas ir kun. Vaclovas Pau
lauskas; pirmininkai — Petras 
Jaskelevičius - Jaskal ir Amy 
Gagnon (Bučiūtė); sekretorė 
— Adelė Pmaitė; muzikos di
rektorius Algis Šimkus;,prog
rama rūpinosi Albinas Jozor 
kas ,Harold Morley ir Juozas 
Černiauskas, publikacija Amy 
Gagnon; tikietų komisiją suda
rė Marijona Pilypien^, Anta
nas Rimas, Juozas Blaževičius, 
Veronika česnakauskienė ir 
Stella Raznauskaitė. Bažnyčios 
tarnautojai sustatė stalus salė
je ir patarnavo. Motinų Arki
brolija padengė stalus ir papuo
šė salę gėlėmis ir dekoracijo- prel. r. juras, šv. Pranciš- 
mis. “Stehle Co.” paruošė va
karienės valgius.

Apie 350 žmonių— vyrų, 
moterų ir vaikų — pripildė pa
rapijos salę, susirinkę pagerbti 
savo klebono. Matėsi svečių iš 
Lowellio ir Brocktono. šalia 
Jubiliato prie garbės stalo sė
dėjo: prel. Francis Shea, V. F., 
Arkivyskupo atstovas ir Law- 
renco apylinkės parapijų de
kanas; Lawrenco miesto majo
ras John Buckley; Juozas 
Flynn, parapijos geradaris; 
Petras Jaskelevičius - Jkskal, 
pirmininkas ir vakaro vedėjas; 
kun. Stasys Yla iš Putnam, 
Conn.; kun. Szymanski, lenkų 
parapijos klebonas; kun. Hur- 
ley ir kun. Lynch — apylinkės 

jam” — pabrėžė sav? kalboje a;rių parapijų klebonai, kun. 
preL Pr. Strakauskas, pats iš ------- "
So. Bostono- kilęs, čia kunigo 
mokslus ėjęs, šv. Petro bažny
čioje primicijas laikęs ir čia 
penkerius metus vikaravęs. Jis 
tas-dienas prisiminė su dė- ŽINIOS 1$
kingumu tiem, su kiuriais teko' 
drauge dirbti. Kongresas. — Liepos 3 ir 4

Prel. Pr. Strakauskas iškėlė d.d. Kanados lietuviai katafikai 
taip pat didelį parapijos įna- rengia Marijos šventųjų metų 

kongresą. Liepos 3 d. vakare 
Toronto katedroje bus susikau
pimo — maldos valanda. Kal
bės kardinolas, vysk. V. Briz- 
gys jnuzikinę dalį išpildys Pri - 
sikėKmo parapijos choras, ve-, 
damas soL V. Verikaičto. Lie-’ 
pos 4 d. Hamiltone iškilminga 
procesija nuo Aušros Vartų flti 
katedros. Iškilmingas mišias 
laiko vysk. V. Brizgys, pa
mokslą sako prel. Pr. Juras.

PREL. K. URBONAVIČIUS, bu
vęs šv. Petro par. klebonas ir il
gametis “Darbininko”-vyr. redak

torius, miręs.

PAGARBA BAŽNYČIOS 
STATYTOJAM IR AUKO

TOJAM
“Kad šv. Petro bažnyčia bu

vo pastatyta ir išaugo tokia di
delė parapija, reikia nulenkti 
galvas gyviem ir jau miru
sioms jos kūrėjam - statyto- 

pabrėžė savę kalboje

Lietuvos atstatymo ir fietuvy- 
bės stiprinimo darbe.

čia buvo šimtais tūkstančių 
dolerių suaukota Tautos Fon
dui, kai Lietuva kėlėsi nepri
klausoma, ir paskui jos kultū
rinėm įstaigom bei organizaci
jom, kaip Saulės namam, -šv. 
Kazimiero Draugijai, Pažaislio 
vienuolynui, Jėzuitų namam, 
Mažosios Lietuvos reikalam,
pavasarininkam, ateitininkam, Mišias gieda Aušros Vartų jr 
katalikėm moterim ir t.f. Ame
rikoje šv. Petro parapija dos
niai parėmė visus lietuviškus 
vienuolynus, kurie tik čia kū
rėsi.

Su šv. Petro lietuvių para
pija yra susijęs ir Betuviškos 
spaudos darbas. Čia buvo į- 
steigtas “Darbininkas”; čBrbc

Visa tai kaitino lietuvybę, 
kaip kaitriąją vaidiiudų uefte- 
lę, kurią atsinešė don senieji 
lietuviai ir perdavė savo vai
kam. Juos mokė mylėti Dievą, 
Lietuvą, aukotis ir aukoti ge
riem darbam. To pasiaukojimo 
dėka yra atlikti didėti darbai, 
kuriais dabar džiaugiamės ir 
ryžtamės toliau .uoliai dirbti.

Gildea iš Merrimack Kolegijos; nių. *
Mrs. Amy Gagnon, šio paren- Kun. St. Yla, Nekalto Prasi- 
gimo pirmininkė; prof. A. Lee- dėjimo Seserų Kongregacijos

šv. Jono jungtinis choras, ve
damas kun. B. Pacevičiaus^Po 
pietų 4 vai. iškilminga akade
mija su prel. M. Krupavičiaus 
paskaita.' Metinę dalį iipOdo 
“Varpos”, vąd. muz. St. CtaDe- 
vidatK.

Vokietijoje Hurim aukas 
renka KLB Toronto ap. Šalpos 

šinskas su žmona, prelato gi
minės; prof. Jonas Palaima su 
žmona iš Andover; kun. S. 
Saplys, Tėvų Marijdhų virši
ninkas iš Thompson, Conn.; 
Dr. Oskar-Užkuris su • žmo
na; Dr. McKinnis-Miškinis su 
žmona; Mr. Sullivan; Mr. Con- 
ley; Juozapas Qualters, Ventu- 
rai.
Prel. Shea pasveikino prel. P. 

M. Jurą Arkivyskupo vardu, 

mayoras John J. Buckley pas
veikino visų Lawrenco piliečių 
vardu. Parapijos Sunday 
School vaikučiai, vadovaujami 
kun. A. Janiūno ir muz. Algio 
Šimkaus, sudainavo, Three 
Čheers, Ilgiausių metų, Link
sma dienelė, ir We Have Come 
Here To Greet You. Eilė
raščius pasakė Rimantas Jonas 
Girnius ir Kennęth Melvinas. 
Melvinas irgų skambino piano 
solo. Pasveikinimo žodį tarė 
Joana Lisauskaitė, Marijoną O- 
na Flathers, Jieva Vaitkūnaitė, 
Joana Pilypaitė ir Andriejus 
Česnakauskas, kuris įteikė dva
sinę puokštę katekizacijos kur
sų — Sunday School — moki-

Komitetas. Renka lankydami 
kiekvieną lietuvių namą.

Prfeacėftnie parapija, kuriai 
vadovauja tėvia pranciškonai, 
mokslo metams pasibaigus, 
klebonijoje kartą savaitėje vai
kams rengia religijos, lituanis
tikos ir auklė^mo pamokas. 
Retkarčiais bus ruošiamos ir iš
kylos.

Vfrfetis fa BMraeŲra M. T. Vaitam 
Bostono lietuvių mokytojų leidinys 

184 p. — kaina $2.75

kapelionas iš Putnam, Conn. 
buvo pagrindinis kalbėtojas 
lietuvių kalba ir įteikė didelį 
spalvuotą paveikslą kaip Put- 
namo seselių dovaną. Prof. Jo
nas-Palaima buvo principialis 

/kalbėtojas anglų k. Ponas 
Juozas Flynn įteikė gražų Ide- 
liką. Dvasinius buketus—puok
štes ir dovanas įteikė p-le Ona 
Fyfe Mergaičių Sodalicijos var
du; Helena Marcinkevičiūtė — 
Lietuvos Vyčių vietinės kuopos 
vardu; Juozefina Bush — šv. 
Elžbietos D-jos vardu; Mrs. A- 
my Qagnoh — Motinų Arki- 
brolijos vardu; Albinas Jozokas 
— Bažnyčios tarnautojų var

Stella Raznauskaitė dainavo 
solo Mano rožė ir su Izabele 
Zolubajte duetą Bijūnėlis ža
lias ir Karvelėlį. Akompanavo 
muz. Algis Šimkus.

Parapijos didysis choras su
dainavo kelias gražias daineles, 
vadovaujant vargonininkui Al
giui Šimkui.

Prof, A. Vitkus iš Brocktono 
pasveikino prel. P. M. Jurą ir. 
dėkojo jam už didelius darbus' 
Dievui ir Tėvynei.

Prel. P. M. Juras dėkojo 
visiems ir visom tiž šį parengi
mą ir dalyvavimą bankete ir 
už visas dovanas.

Pirmąją Komuniją
Sekminėse mūsų bažnyčioje 

priėmė Rimantas Jonas Gir
nius, Danielius Juozas Švenčio
nis, Janice Louise Bauba, Joan-. 
na Andrukaitytė, Francine ir 
Julianna Bannermananitės, Ro
žė ir Marija Jabour, Diana 
Carroll ir Claire Anne Shola.

Prel. P. M. Juras atnašavo 
šv. Mišias ir suteikė pirmąją 
Komuniją. Motinų Arkibrolija 
suruošė pusryčius vaikučiams 
ir jų tėveliams parapijos salė
je. Kun. A. Janiūnas, Veronika 
Česnakauskienė ir Alicija Kil- 
kauskaitė vedė pamokas, pri- 
ruošdami vaikučius prie pirmos 
Komunijos.

* Motiną Arkibrolijos
metinės šv. Mišios įvyko bir

želio 20 d . Jų dvasios vadas, 
prel. P. M. Juras, atlaikė Mi
šias 8 vai. ryte ir priėmė se
kančias naujas nares: Elžbie
tą Andrukaitienę, Reginą 
Brown - Bruzgulis, Paulina 
Grendienę, Juliją Kašėtienę, 
Barborą Marcinkevičienę, Elž
bietą Gobušienę, Oną Melvinie- 
nę, Aldoną Morrellienę, Adelę 
Umpienę, Oną Valeškienę, Juo- 
zafiną Jurelionienę. Arkibroli- 
ja yra pasiryžus pasiekti 100 
narių per Šiuos Marijos me
tus. Povfan

• Pranas VafaMritaįaJ--Sįl 
perrinktas Liet. KrikA&ng 
Demokratų Sąjungos CesfaĮ 
Valdybos pirmininku 'Sekreto 
ritmai yra Alb. Gražiūoais, .Mtif 
ninku Dr. VI. Viliamas. *. Š

• Pr.V. Raufamttta iš Aus 
tralijos birželio 12 d; atvyko 
Los Angeles, Calįf. 1

' •sProL Pr. PadaKs, profeso
riavęs Detroito universteto, ^’; 
to darbo pasitrbukė ir perėto 
dirbti į JAV Informacijos 
nybą. šiuo metu jis dirba Ne«n 
Yorke Amerikos Balso lietuvi&T 
kajame sektoriuje. •?.
• KersteAo komitetas birže

lio 21 d, pradėjo savo darbą 
Vokietijoje, Muenchene.

• Bi^aBjoje senų lietuvių e- 
migrantų skaičius siekia aptej 
43.000, naujų lietuvių emigran^ 
tų bus apie 600-700. Pradžios 
mokyklų yra 5, jas lanko apie 
1,200 vaikų. Jose dėstomi i 
tuanistiniai dalykai. Be to, vei
kia viena vargo mokykla su 20 
lankytojų, 4 klasių progimna
zija .mašinraščio kursai, litua-. 
nistikos kursai ir vaikų daige
lis, kurį lanko apie 70 vaikų. . 
Progimnazija ir visos prądžios 
mokyklos turi visas teisęs. Dvi 
pradžios mokyklas ir lituanis
tikos kursus išlaiko Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje, o kitas 3 
pradžios mokyklas, mašinraš
čio kursus ir progimnaziją -— 
seserys pranciškietės. Visos 
jos, taip pat lietuvių bažnyfia, 
choras ir keletas lietuvių orga
nizacijų yra Sao Paulo mies-

• Eltos biuletenis leidžia
mas ir italų kalba. Biuletoiį 
leidžia Vilkas, redaguoja kun. 
V. Mincevičius. Jis siunčiamas 
Italijos respublikos preziden
tui, visiems ministeriams, žy
miesiems visų partijų, išskyrĮUS 
komunistus ir į komunistus lin
kusius kairiuosius socialistus, 
atstovams bei senatoriams, di
plomatiniam korpui prie Kviri- 
nalo ir Vatikano, svarbesnėms 
organizacijoms, radiofonams, 
dienraščiams, žymesniems sa- 
vaitraščiams ir žurnalams, taip 
pat visai eilei dvasinio ir kul
tūrinio gyvenimo vadų. Italų 
atsiliepimai, apie biuletenį ynja 
geriausi. Tas prisit|ės prie Lie
tuvos bylos išgarsinimo italų 
tarpe.
• Vasario 16 gfan. patalpose 

Vokietijoje birželio 12-13 d. 
surengė meno parodą, kis* ** 
Kaminskas buvo .išstatęs per 
40 tapybos paveikslų. Buvo 
surengta ir tautodailės paroda 
ir Liet, pašto ženklų parodėlė.

tarus telefonu ar laišku.

Rhode Island.

Atstumas: nuo Providence—34 hijMm*' 
nuo Worc«ter—26 m., nuo Boston cr- 
Brockton - 50 m, nuo Thompaon, 
Conn.—10 m.

Neužmirškime, kad vienas 
iš didžiausių lietuvUkos 
spaudos apaštalų buvo vyMc. 
M. Valančius.

Jo gyvenimą ir veiklą 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

VYSKUPO MOTKEJ
VALANČIAIS BIGG1

JOS BRUOŽAI

100 p. Kaina $1.00



Lietuvio skulptoriaus vestuvės Madride

žmona dirbo.

Dabar bus vėsiau, cop. I

DAR

FILOSOFINIO TURINIO:

rojjrania

ponas 
būti ir

Vieną dieną imu ir sutinku 
-iš Vokietijos atvykusį lietuvį 
skulptorių Kazį Kačinską. Už
kalbinu. Pasirodo, jis į Madri
dą atvykęs ne šiaip sau pasiva
žinėti, bet iš čia išsivežti žmo
nos Sakau, kur lietuviai jų ne
susiranda!

Akademinio Skautą - Sąjū- tės skautai, nejaunesni kaip 12 
džio stovykla šiemet bus neto
li Detroito, Kanados teriteri-

PonasToks, eidamas Bcook- 
lyno gatve, pamatė atsuktą 
hidrantą. Vanduo iš jo liejosi 

: vaikai. puškenosi,
ipoficininkas žiūrėjo tvarkos. 
Ponais Toks atsisėdo netoli hid
ranto, nusiėmė kepurę ir palei-

' fPrMBa Nr„ 45) JTOM8 A.
Kai yra tmonfeų. kurie visko'
jo, tad atsiranda ir tolau.- - sukausto.pati 

kitų ba> ne gftndMs i

This is it!! No limit to Security 
and Steadt Employment 

Plūs Good Wages

Kartais būno stoka pasitikė
jimo ne tik savimi, be irta san
tvarka bei valstybe, kurioje gy
vename. Rodos, ji neturi tvir
tų pamatų — ims ir sugrius per 
vieną dieną. O iš tikrųjų- gy
venama užrištomis akimis ir 
gūžinėjama tik apie savo pa-

je, (žmonėm buvo labai sun- dŽtaoT mindžiojo tautos. A- 
ku savo teises ir žemę ginti meriką irgi apėmė baimė, kilo 
nuo tokių kovingų “drąsuo- nerimas, būkštavimas, kas bus. 
lių”, kurie nteko nepaisė. Vie- Tadaoreadentas D, Rnnsevel- 

tas kreipėsi į amerikiečių vi
suomenę:

— Mieli tautiečiai, kas bai
minasi, jog gali tekti kovoti, 
tas jau pralaimėjo, pralaimėjo 
savo laisvę; nes laisvė ir sava^ 
kraštas apginami tik drąsia ko
va. ■

Šiurpi buvo ta kova, reikia 
pripažinti, bet ji ir Amerikai ir 
daugumai kitų tauto laisvę ap
gyni. Kova dar nesibaigė, ir 
ją galutinai tas laimės, kas be 
baimės žiūrės į ateitį ir turės 
tikėjimą, kad pilotas niekada 
nenugali. Jis gąsdina, bet kas Nenuostabu, kad jie baiminasi 
nenusigąsta, - laimi ir kitus iš 
nelaisvės išvaduoja.

VERTINGAS
KNY6AS

Gaunama:
DARBININKAS

—■— - * a -

kampes. Bijoma net tada, kai praranda bet kokį gyvenimo 
kas užeinąirpašteiraujanuo- džiaugsmą ir pasitikėjimą kl
ajonės, kaip atrodo vienas ar tais bei Dievu. Dievas yra da- 
kitas visuomeninis reikalas, vęs gyvenimą njums natom, 
Tuojau kyla įtarimas: kas nors . kad susigūžtumešavobaimfje, 
čia blogo slypi? bet kad drąsiai eitom per gy-

Kartą Detroite užsuko pas ^ venimą, nes jis veda mus j 
vieną žmogų moteris su pluoš- švies’ą ateitį. - 
tu popierių. Ji pareiškė, kad tai- <
labai svarbūs popieriai; ji ren- ■ 1 ■ ...
kantiparašus; jie reikalingi, vi--
suomenės gėriui. Vargais ne- .
galais žmogus buvo prikalbė- 
tas, kad bent pasiklausyto, ' 
kas tuose lakštuose rašoma, jei 
jau nenori pasirašyti. Išklausęs 
jis vis tiek pasakė “Ne!”, nesnesuprato jam atrodė,
kad jie jokios reikšmės neturi
— gali tik jį įklampyti; jis bi-
jąs pasirašyti. 'Tada moteris
paaiškino: ■'

— Tai yra JAV konstitucija. BĮ g
Aš ir nesitikėjau iš jūsų gauti.
parašo, nes daugumas atsisakė
pasirašyti. Jie net ir klausyda- |B|V|į ^B
mi, kas skaitoma, užimti buvo 
savo rūpesčiais ir “baimėmis”, 
ir dėl <to nesuvokė, kas čia yra.

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 Iki 2^0 vai. Jei norite 
•toje radijo programoje Uteibti*. tretoklt^ adr<-w 

. KNlGHTk «r UTHCANIA W>OA 
. MbUMCfe PA

ir dėl savo valstybės, kuri juos 
įtrauksianti į nelaimę. Jie iš 
tikrųjų nieko nežino — nei šio 
krašto konstitucijos nei tvar
kos. žino tik save.

Taip, kas žino tik save, tas 
daugiausia baiminasi. Baimina
si net ir to šv. Jurgio, kuris 
nori išgelbėti nuo “slibino”. 
Bet kaip jis žmogų išgelbės, 
kad slibinas yra jį jau prarijęs

— Kiti taip pat bijo, o tei
sėją vieną dieną radome pa
miškėje nebegyvą. Nieko kito 
nelieka, kaip pasitraukti iš čia.

— Palauk, — sulaikė jį pašu
to tarnautojas. — Aš tave ap
ginsiu. Aš nieko nebijau.

— O kas tu toks, kad nieko 
nebijai?

— Mane vadina Abraomu 
Linkolnu...

Abraomas Linkolnas apgynė 
ne tiktai tą bailų žmogelį, bet, 
tapęs JAV prezidentu, apgynė 
laisvę daugelio vergų, juos iš
laisvindamas, nors jam ir teko 
už tai šūvio sulaukti. Jeigu 
jis būtų bijojęs, jei ir kiti būtų 
bijoję tai ir dabar anie įžulū^ 
“drąsuoliai’ 'būtų naudojęsi ki
tų t^aime ir laikę vergijoje su
kaustytus žmones. Mus kartais

ną dieną į miestelio paštą užė
jo vargšas žmogelis ir pradėjb 
skųstis savo nedalia: kažkokie 
atėjūnai iš^jo atėmė ir užval
dė žemę, kurią jis savo prakai
tu įdirbo ir keliolika metų 
valdė. .
-— Kpdel tu jiem nepasiprie

šinai? — paklausė pašto tar
nautojas, kuris čia tik neseniai 
buvo atsiradęs. •,

— Aš jų bijojau; jie buvo už 
manę daug stipresni.

- Reikėjo tada šauktis kitų 
pagalbos arba kreiptis) teisė-

šaukia ir mus kovon, šiandien 
visiems lietuviams telieka tik 
kantrybė, darbas ir kova ir 
vienas žodis — Lietuva.

Meninėje programoje nuo
taikai pritaikintus eilėraščius 
deklamavo Audronė Butvydai- 
tė ir Viktoras Jokūbaitis. Melo 
deklamaciją* atliko Mėlynaitė ir 
jai akompanavo Savickaitė. So
lo vykusiai sudainavo Liudvi
kas Stukas. Jam okompanavo 
Juozas Stankūnas. Juozo Stan
kūno vedamas parapijos cho
ras sudainavo keletą dainų. 
Minėjimas baigtas Liettivos 
himnu. . -

tijos, Šveicarijos, > Austrijos, 
Kanados. 1948 metais turėjau 
progos keletą savo darbų iš
statyti New Yorke parodoje.

Po to pašnekusio pagalvojau: 
kurtų lietuvių nėra? Va, ima 

— Puikiai! Viskas buvo iš atvyksta. į Madridą ir kelia 
anksto paruošta, žinoma, pagal vestuves. K. Pstolavičias 

ispaniškus papročius. Bet ispa- ■ ..........

— Kaip jūs taip toli Žmoną 
susieškojote? — užklausiau.

— Kas gali žinoti lemties 
kelius? Va, pirma laiškais susi
rašėme, o paskui susipažinome — Ne. Aš tarnauju pas a- 
ir asmeniškai. Man ji patiko, merikiečius Vokietijoje. Ten ir 
Ji vadinasi Maria Enriųueta grįžtu. Paskui gal pavyks nusi

kelti

— Marija, Marija. Ji liko jiems 
vienintelė paguoda, ir viltis.

Tėvas Tomas žiūraitis nu
pasakojo, kaip teroras iššaukė

CHASE CANDY 00.
CANDY COOKS

— O kur dabar keliausite? 
Paliksite Ispanijoje?

gimnaziją. Vėliau kelerius me- bą. Visą savo laisvą laiką pa
tus dirbo Madrido stambaus aukoju tam darbui. Jau kelio- 
laikraščio “Arriba” rsdakcijo- lika metų taip dirbu 
je. Be savo gimtosios kalbos, — Turite pasisekimo?
moka dar angliškai; dabar mo- — Turiu užsakymų iš Vbkie- 
kosa lietuviškai ir vokiškai. La
bai daug yra apsiskaičiusi, taip 
pat daug yra skaičiusi apie 
Lietuvą ir iš raštų gerai ją pa
žįsta, gina mūsų reikalus.

— Gerai vestuvės praėjo?

kiu būdu A. Rudis, kuris jau iš 
seniai yra žinomas savo dosnu
mu lietuvybės reikalams, topo 
šios knygos garbės leidėju. K.

Skautų vyčių sąskrydis bus 
rugsėjo 5, 6 ir 7* A Mannomet, 
Mas*, skautų stovykloje.

Newarko lietuvių- bendruo- visos tautos vieningą pasiprie- 
menė birželio 20 ’d. minėjo išnimą ir Lietuva vėl suspindė- 
baisiojo birželio 1940 metų bol- jo didvyrių žygiais ir garbe, 
ševikinius trėmimus. Minėjimą „ Y)idvyriškai pralietas kraujas 
giesme Marija, Marija atidarė 
apylinkės pirmininkas Vladas 
Dilius. Programą pravedė Izi
dorius Jatulis. Tylos minute 
pagerbė visas žuvusias aukas. 
Pranas Puronas savp kalboje 
pareiškė, kad nei akis neregė
jo, nei ausis negirdėjo, nei į 
žmogaus širdį neįėjo, ką bolše
vikai prirengė savo, aukoms. 
Tų baisybių žodžiais apsakyti 
negalima. Jis Rokiškio stotyje 
matė, kaip trokšdami užkaltuo
se vagonuose žmonės šaukė pa
galbos. Viena senutė mėgino 
paduoti vandens, bet dar ne
pasiekus vagono jos krūtinę 
pervėrė mongolo durtuvas. To
ki ir dar baisesni dalykai dė
josi visoj Lietuvoj. Traukiniui............ -t.. - -i;
pajudą^ i stauhtaCTh mir- RaĮfo aukos vaiku stovyklom Vokietijoje 
tj, is jų skausmo sugeltų kru- . j j j
tinių/pasigirdo galingas himnas

• Vokietijoje yra . bent 300 reigstravęs 1,547. Europoje li- 
silpnos sveikatos lietuvių vai- kusius lietuvius,, kurie prašo 
kūčių, kuriuos būtinai reikia garantiją atvykt j. Ameriką.
išvežti poilsiui į vasaros sto- , Tiems lietuviams Baltas ieško Daz. , kelti į Jungtines Amerikos
vykias, šiam tikslui reikia su-, kvietėjų, kurie sudarytų dar- — Ką galėtumėte daugiau • Valstybes. Ten norėčiau dirbti 
telkti apie $4^00. Tačiau iki bo ir buto garantijas. pasakyti
šiol Balto Centras vaikų vasa
ros stovykloms Vokietijoje ga
vo tiktai $506. Pinigai jau pa
siųsti į Vokietiją. Kreipiamės 
į visus lietuvius, prašydami 
daugiau aukų vasaros stovyk
loms Vokietijoje.

• Lietuvos generalinis kon
sulas Jonas Budrys, Onai Vk 
feišienei mirus, vainiko vietoje 
paskyrė Europoje l&usiems^ 
Fetuviams vaikučiams sušelpti 
$10.00. ?
• Varsrtaatiejl Griuviai pa

rašo Baltui dat^ laiškų; dėko
dami už sutriktą pagalbą. Jų 
laibuose atspintfi nuoširdį ir 
gili padėka dosniesiems A- 
merikos lietuviams už suteiktą 
paramą. t
• M. Bešys iš Prancūzijos 

L’Hopital seniūnijos vardu dė
koja ūž gautus rūbus. “Trem
tyje esant būti nepamirštiems JQje,J<anafiefių skautųJ»J*ke, 
savųjų tautiečių yra čfidžiausia 
paguoda, kuri neleidžia žūti 
v:lčtoi grįžti atgal į laisvą Tė
vynę”...
• z Antanas Mončys* Pary

žius, Prancūzija, savo laiške 
rašo: “Tamstų organizacijos 
dėka gavau puikų CARE pririe
tą.-- Turint galvoje nelengvą 
materialinę padėtį menininkui

ĮVAIRIOS: 1 . >
A. Vričiufaitis, Valentina, romanas, 141 P- — $2.00
A. Baronas, žvaigždės ir .vėjai, novelės, 240 p. —' 2.00z
A. Sabaiiauskas, Nuo famto td Oriaoko, lietuvio mi- 

sijonieriaus patyrimai ir išgyvenimai kriiaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, 235 p. — — 250

su-, kvietėjų, kurie sudarytų dar
bo ir buto garantijas. pasakyti! savo pamėgto/e srityje.

♦ Baltas per 18 mėnesių — Jinai dar jauna, bet gerai — O ką jūs mėgstate?
surinko iš visuomenes ,išrūpino išsilavinusi, baigusi Madride — Mėgstu skulptoriaus dar-
iš Amerikos federalinės, val
džios bei pirko 457,163 sva
rus maisto, rūbų bei avaly
nės, visas tas gėrybes pristatė 
į Europą ir jas išdalino vargs
tantiems lietuviams Vokietijo
je, Austrijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje. Visos tos gėrybės ur
mo kainomis įvertintos $269,- 
958.18. Tame pačiame laikotar
pyje Balto Centras tremtinių 
šalpai bri tremties mokyklų iš-.
laikymu išsiuntė į Europą gry
nais pinigais $(5,593.67.

svajones... Lietuvis dahųtoo, 
dainuoja ir dainuos^ tač 
bebūtų. Kad nepamiršturtgi 
gražiųjų minų liaudie*„dB- 
nų, kad jų išmokytume^ J 
savąjį jaunimą, tūtimi |ri- 
gyk DAINŲ KNYGELI

‘Vai lekite dainoj’

^4” .— E, .žmogau, —šūkterėjo 
jam policininkas, — tamstos 
kepurė plaukia. ■ --------
f — Taigi,' riaukia, — ramiai 

fį-' atsakė Toks. — Ar norėtum, 
J *kad skęstų?
k . — Aš to nesakau, — Šypso-, 

'josis policininkas, — tokia ke- 
purė kaip tamstos negali skęs-

|fe ti. Bet kaip ją šlapią ant gal- 
^■',vos užsidėsi?

c ; — O iš kur tamsta žinai, 
kad aš ją ant galvos dėsiu?

‘ — Well, mftnykė polici-
ninkas, — kepurė yra tam, kad 
ant galvos būtų-

’/j — O kodėl ji turi būti ant
'. galvos? — spyrėsi 
f; Toks. — Kepurė gali 
X. ant kablio. Gali ar ne?

— žinoma, kad gali, 
ko policininkas.

— Tai ko tamsta tada iš 
manęs nori?

— Aš nieko nenoriu, — ai£ 
kinosi policininkas, — tik man 
atrodo labai keista, kai žmo
gus gatvėje sėdi, o kepurė plau
kia. \

— Tamstai gal ir keista, — 
ėmė jau pykti ponas Toks, — 
o man visai ne.' Būtų tik tada 
keista, jei žmogus gatvėje 
plauktų, o kepurė sėdėtų. Ką 
tamsta tada sakytum?

— Aš tokios netvarkos dar 
nemačiau. Ką gi aš sakysiu?

— Aha, neturi ko sakyti,— 
murmėjo keldamasis ponas 
Toks. — Vadinasi, aš netvar
kos nedarau. Tai ko tamsta 
prie manęs prisikabinai?

Ponas Toks pasiėmė k?pu-

Musų Vytis, akademikų 
skautų laikraštis, liepos-rug- 
piūčio mėn. numeryje rašo: K. 
Palčiauskas — Daug t ginčų 
dėl skautų, J, Kuprioiiis — 
Šiandieniniai skautų stovyklos 
uždaviniai; aprašomas seserijos 
vadovių suvažiavimas Chicago- 
je; A Saidaitis — skiltininkų 
lavinimas, Kun. P. Dauknys — 
Skautybė — laisvės kelias.

kranto. Stovyk
los laikas — liepos 2-5 d. Sto- Stovyklos laikas 
vykioje bus paminėta 30 metų 
sukaktis, kai Kaune, Vytauto 
Didžiojo Universitete, įsikūrė 
studentų sakutų draugovė. Sto
vyklos reikalais kreiptis adre
su: L. Griškelytė, 14867 W:l- 
demere St., Detroit 38, Mich.

Rytinio pakraščio skautą 
Paryžiuje, man šis paldetas yra stovykla šiemet bus prie Ply- 
didele parama, ūž ką štrtFngai moutho, Mass. (Camp Child, 
dėkoju.” Manomt, Mass.).. Stovyklauti Inž. A RacKs, gyv. Chicagoj,

BaOo Centras jau yra už- priimami berniukai ir mergai- paaukojo 50 doi. knygai “Skau- 
' ’_______ _____________ -......... - -- berniukams” išleisti. To

ni. Vienam asmeniui {rtokestis 
15 doi., dviem asmenim iš tos 
pačios šeimos — 25 doi. Re
gistruojantis sumokama 5 dol.

rugpjūčio 
28 iki rugsėjo 7. Stovyklos va
dovas ps. A. BeneseviČius, 
dvasios vadas — kun. A. Ste
ponaitis. Stovykla bus pušyne 
prie didelio ežero, netoli jūros; 
gaunami laiveliai, palapinės, lo
vos ir daug kito inventoriaus. 
Stovyklos reikalais kreiptis į 
A. Benesevičių, 251 E Street, 
Boston 27, Mass.

nai yra nuoširdūs ir mieli žmo
nės. Jaučiausi tarsi savųjų tar
pe. Madrido dienraščiai irgi 
šiltai atsiliepė, ta proga pri
mindami, kas yra lietuviai bpi 
Lietuva ir kokia dabar jos da
lia. Plačiausiai rašė iš seno 
lietuviams labai palankus dien
raštis. “Arriba”, kur ir mano

rriė; kovoti, o 
kaklo.

Nuo žilos senovės derina 
buvo ir tebėra neatskiria
ma lietuvio palydovę ra
mintoja, gražesnių pas&ulių 
nešėja, vargo tengviripja. I 
lietuvišką dainą mūsų .bro
liai ir sesės, mūsų žlaram- 
tušės sukrovė savo vargus,

rę, pamaigė ją nusunkdamas 
vandenį ir įsidėjo į užantį.

MANCHESTER, N. H.
Birželio 16 dieną Mančestery 

mirė senas lietuvių kolonijos 
gyventojas Juozas Vižynis. Ki
limo nuo Molėtų, velionis, nuo 
atvykimo į Ameriką prieš pir
mąjį pasaulinį karą, buvo iš
jungęs į vietos lietuvių veikia 
mą. Velionis buvo autorius Vy
tauto Didžiojo Dr-jos konstitu
cijos, daugelio rinkliavų ir pa
rengimų organizatorius, Lietu
voj mokslus einančio jąurmno 
rėmėjas ir stambus aukotojas 
Amerikoj gyvuojančių katali
kiškų organizacijų reikalams. 
1949 metais jis atsikvietė į 
Mančesterį Daugėlų ‘šeimą.

tų. Kaina $100.
DARBININKAS

vOV

BrooHya 21, N. Y.

arba:
FRANČISC AN FATHERS

Kotoetaafc Stotį Ne.

A. Maceina, Didysis ft»kvWtorius, antroji papildyta - 
laida, 221 p. K«ūna --- — — —. — — $2.00

A Maceina, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs-
- tymas, 240 p.
Pr. Gaidamavičius; BbMrataris žmogus, benamio liki

mo perspektyvos, 286. p. —t- — — — $2^5

• Kas yra sabotažas? Tai 
galima paaiškinti tik sovietinio 

* gyvenimo pavyzdžiu... Vieną 
' (Seną fabriko partijos sekreto- 

B rius įsiveriža pas direktorių ir 
P“ ' prąnes^i, kad fabrike rengia-

mas sabotažas. Sirenos sušau- 
g■ kė visus darbininkus, ir parti- 

jos sekretorius pradėjo jiem 
R ' kalbą: “Draugai, kapitalistai

nieko taip nebijo kaip darbo 
.į liaudies meilės savo partijai.

Štai to kruvino kapitalistinio 
|P; sąmokslo įrodymai...” Su tais

'y., žodžiais partijos ^sekretorius 
iškilmingia prieina prie mašinos 
pamatų, pakelia dangčius ir vi< 
skubiau ir skubiau ima' ran- 

j kom grabalioti, paskui staiga
K' sušunka: “Sabotažas. Bombos



NORI SLGADYTI MUSIŲ GIMINĘ

SUSITIKIMAS

SPAUDOS NAUJIENA

tas trukdytojas, tad po naujo 
cyptelėsimo Roosevettas parė
piamu baisu paklausė: “Ar ga- 
fių deputato*1 ną psirbmsti — 
tai kog3 gi jis demokratas?“

Beftala VedfijM 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

šame parke auga seniau- 
auKo medžiai; netoli Dy- 
i auga aukščiausias pa- 
p^edts. Kalifornija paga- 
daugiausia lėktuvų.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-I 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 

pačips ir j kitus miestus, s
Reikale laukite: TeL TB 6-64S4

781)00 persiskyrusių. Tarp 
iriefagimgių, kurie yra per 35 

yra 182JJ00 
vyrų ir 282,000 moterų. Per 
metus išemigravo pernai 38,000

JOHN DERUHĄ, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių -ir kitų ligų gydytojas
Apftflrijimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

Mokslus baigės Europoje

Stephen Bredes Ji 
AliVdRATl?

tipo musė perduos visas savo 
ypatybes būsimoms mūšių kar
toms? Bandymai su keliom tos 
rūšies musių generacijom davė 
teigiamų vaisai. Visi .musiukai 
išsirita su trumpais sparnais 
ir, negalėdami gerai skraidyti, 
greit žūsta nuo natūralių prie
žasčių.

VAITKUS 
FUNEBAL HOME 

197 Weteter Avenae 
Cambridge, Maso. 

PRANAS WAHKUS 
Laidotuvių direktorius ir.

halsą Tniintn.ja$ 
NOTARY PUBLIC

SCH0U8 BAKING, be. 
.... V. Lukas — Vedėjas 
MUkM BrMMyn, N. «.

TH. EVergreen 4-8800

šiuos klausimus rasi ^samiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių; preL Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale
DIEVAS I B SMOGOS

■ Olandai auga
Nuo 1900 iki dabar Olandi

jos gyventojų skaičius dau
giau kaip dvigubai padidėjo. 
Dabar yra 10 miL Yra daugiau- 
kaip 3 n»L vaikų iki 15 metų 
amžiaus ir tik 830,000 per 65 
metus. Tarp 6,5 miL olandų 
vidutmio amžiaus yra 13 miL 
viengungių, 450,000 našlių ir

128 E. 86fli STREET NEW YORK CITY
Virš Lejdngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Laidotuvių Dfrektorta 
844)2 JAMAICA AVĖ. s 

(prie Forest Pafkway Station) 
Woodtaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
KojdyOoc nemokamai vinai 
miesto dalyse; veikia ventillaci-

ro. Todėl bereikalo kai kas ar 
tai, gal, bloga valia ar neįsi
gilinę mėgina drumsti ir kei
ti spaudoj nerimtus klausimus 
dėl aukų išdalinimo lietuvių 
vakufiams vasaros stovyklose.

Balfo įgaliotinis pabrėžia, 
kad pereitais metais jo lanky
tos vasaros vaikų bendros sto
vyklos darė gero įspūdžio ir 
sveikatos ir auklėjimo atžvil
giais. Reiškia dėkingumą, kad 
ir šiais metais Amerikos 'lie
tuvių visuomenė siunčia aukų 
vaikučiam gelbėtu

\ Anglijos karalienė Elžbieta 
lankė britų Commonweaithą 

^Šešis mėnesius. Per tą laiką 
lėktuvais, laivais, geležinkeliu, 
^aritomobiliu, arkliais padarė 
,^R*123 kSometrus. Sau pačiai 
tolėjo tik .19 dienų, visas ki- 

įtšs buvo “tarnyboje”. Per tą 
klaiką paspaudė 15,780 rankų, 

išdalino 736 ordinus, padėjo 15 
ftobnefcų pamatuose, pasodino 
* 28 atmininio medžius, dalyva- 
į/vo 389 priėmimuose. Kelionėje 
į neteko 8 svarų. Vidutiniškai
.keturis kartus per dieną keitė 
/ drabužius abudu su vyru. Kai 

vienas Australijos parlamento 
^atstovas prisitaikė taip, kad 
Mato jau aštuonis kartus kara- 

paspaudė ranką, devintą

Boksas
Lietuvis A. Sočikas ir šiais 

metais laimėjo SSSR bokso pir
menybės sunkaus svorio, meis
terio titulą. P. V.z

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

Darbas Mttteknmiw prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darb* valaalM: kartka 9 vaL ryto M 8 vaL vak.

■ išsikovodami taurę.
Belgijos armijos rinktinė 

n. y, laimėjo tarpvalstybinį futbolo
nes turnyrą, kuriame dalyvavo į-

vafrių kražtų armijų rinktinės. 
Baigminėse rungtynėse jie nu
galėjo Turkiją 5:L Turnyras 
buvo pravestasTurkijoje.

Pietinės Amerikos jaunių 
pirmenybėse Urugvajaus rink
tinė laimėjo pirmą vietą, gi 
Brazilija užėmė antrą vietą.

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
žymiai papigintus Tėvų Pranciškonų leidinius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti origmafitos dokumentais bto- 
ševtono smurtą ir fieUrvių,kanSas. Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardundama už $L50.

Trys brazilai mokslininkai 
“sukombinavę” naują musės 
rūšį , kurią, kaip priimta šiais 
laikais, pavadino “sprausmine 
muse.” Jų darbas paremtas 
moksliniais įrodymais ir finan
suojamas Rockefellerio fondo, 
žinia dėl to įdomi, kad vasarą 
prisiveisia daug musių, ypač 

karalienės vyras, tam kraštuose, ir jos plati-

nekuria. Kas mums iš pirmo 
žvilgsnio atrodo kenkia, ir tik
rai kenkia'kaip musė, vėliau 
pasirodo, kad ir naudos, turi— 
naikina ką nors kenksmingo, 
ko iš pradžių nematome.

G. P.

šfiaudą'JA?:katoą —Mount j””** **
Withney, “mirties slėnyje” y- 
ra taip pat visame krašte že- znaogens, plonu eaise-Z, m» jto* lyg- ■ Sfau-tamas:

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S', 

BAI-SAMUOTOJ AS 1 
231'Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

senelis buvo toks, mano tėvas 
buvo toks, ir aš esu toks.” No
rėdamas sukirsti nenaudėlį, 
Rooeevettas # tofiau klausė: 
“Mano drauge, Q jeigu tavo se
nelis būtų buvęs asilas, tavo 
tėvas asilas, tai kas būtum bu
vęs meldžiamasis?” Tas ramiai w _ __
atsakė: “Tai jau respubliko- metus amžiaus, 
nas.

Cįigotosis Londone Britanijos 
mugėjus aliarmuoja, kad‘jis 
gri&a: namai pūsta, 70,000 
knygų nesusilaukia, kada jos 

įtrauktos j katalogus; 
jjĮnkrayfrn mumijos, iškase- 
įijo nesutvarkyti jau per 28 
tototus. Nėra specialistų ir nė- 
£1^ ..svarbiausi^, pinigų. .

JR Kaztferiės dūkto

BALFAS PRAŠO DAUGIAU AUKOTI
auklėtojais kviefiami vyrai, 
ries vaikai kfoai daug klausinė
ja apie lėktuvus, motociklus, 
automotafius.

Balfo įgaHotims Vtodetijoje 
I. Rugienius pranešė, kad šie
met Vokietijoje lietuviai kata
likai ir protestantai, norėdami 
auklėti vaikučius savo religi
jos dvasioje, pareiškė norą va
saros stovyklas rengti jiem 
skyrium; skyrium stovyklą 
rengia dar ir skautaL

Toks atskirų stovyklų pasi
rinkimas įvyko be Balfo įgalio- 
tinios žmios. Padėtį jis refera- 
bo Balfo pirmininkui kan. J> 
B. Končiui, ir buvo nutarta, 
kad visos. Balfo aukos be skir
tumo katafflcų, protestantų ti
kėjimo ir skautų stovyklom 
bus dalinamos griežtai propor- 
cmgai vaikučių skaičiui, ku
rioje stovykloje, vaikučių bus 
daugiau, tie ir pašalpos gaus 
daugiau, r» ’ .7

Balfo organizacija, pagal jos 
Pirmininko jau seniai padaryta 

ČBddiam mokslininkų nustebi- nebto«a> mumsdar
mui, pradėjo darytis atsparos- vis tidc musės tupia ant nosies, aty tarp ir

Amerikos dvi geležinkelių nes patiems modemiškiausiems <> kai musių nebus, ar kriminacijų, dėl tikybos neda-
bendrovės sugalvojo pastatyti nuOdams. Už ko tvertis, norint neatsiras kiti, dar piktesni vabz-
automatus, į kuriuos įntestum išnaikinti muses? džiai. Gamta juk nieko veltui
25 centus ir gautam mažą ve- _ , .
Smėli; juo mirveši savo daik- 
tus iki artimiausio taksi, vežt- ^ vasle sugadinti, kad p pe- 
mėli gražini, ir tau iškrinta 10 smogui kenkffllrnga du 

Rio de Janeiro daktarai, L Ri- 
ccardi ir R. Romero, išperino 

, laboratorijoje naujo tipo mu- 
sę, nedaug tesžskirianaa savo 
išviršine išvaizda nuo natūralio-

185-24 Horace Hanfing Bbį 
FYesh Meadores, Flushing 
219-17 Jamaica Ąvenue *

Ooeens Vfflagą N. Y. 1 
176 Rodtaway Avenue r

VaDey Stoeairi, N. Y. J
6DOI Wbodride Avenoe 4380 White Rata Rond |

WoodridKN.Y. Bronx,N. Y. ?
r 19 W«t Port Įtari

, Greitu laiku mBijonai tokių 
atstovui ranką I^as- musių bus paleisti iš specialių

Įėjo: Mokslas jau nuo seniai sten- inkubatorių, kad'susimaišę su
pasi- giasi pašalinti muses nuo žė- natūraliom musėm pagadintų 

ite ten atsigulti į lovą, tai mes veido. Išrastasis DDT mu- gerą veislę ir visa plati jų gi- 
žznona jums dar kartą šių giminei sukirto gerą smū- nranė išnyktų.

. paspaus.” gį, bet jų priaugančios kartos,

« n StnoHns rinktine ir su- “® «*> vtortybės AAU pir- 
rttikte toimėio 2-1 menybėse 50 jardų išbėgo ^per
- yFlįiįk;

Palytontasi verta Ka
nados -salės pirmfnyhbl JatoD^- 
tojos Joan Wood pasekmę, kiF 
ri, nubėgdama minėtą distan
ciją per (LSsek., laimėjo Kana
dos .mefsterūs vardą.

saos musės, tik labai trumpų 
sparnų ir dėl to negalinčią ge
rai skraidyti. Ją ir pavadino 
“sprausmine” dėl panašumo į 
sprausminį lėktuvą.

Kyla klausimas, ar naujojo


