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šutau-

Atmetė

„taigoje ir atsfoakynm liudyti.

kankinimo, 
antiboiševikii 
mas Baltijos 
nai nebuvo si

ų deginimo, 
pasipriešint
uose gahiti- 
intas.

sižada nedalyvauti jokiame su
sitarime, kuris galėtų patvir
tinti ar prailginti jų pavergi
mą, vykdomą prieš jų valią;

dar kartą siūlo , drastišką 
nusiginklavimą, įskaitant ir 
atominius ginklus.

Kai jis buvo Lietuvoje ir 
paskui Rytprūsiuose, ištisos so
vietų divizijos buvo skirtos 
‘vadinamom banditų grupėm”

Bet nepaisant

S. LOZORAITIS PRANEŠA 
kad birželio 14-18 jis buvo 

nuvykęs j Šveicariją ir tarėsi 
su Dr. A. Geručiu dėl pastara
jam pavesto atstovavimo 
Bonnoje. Taip pat sutarė prie 
Geručio vedamo bibliografinio 
archyvo įsteigti Lietuvos lais
vinimo bylai reikalingos doku
mentacijos skyrių.

■ Oaatrmnlnje sukilimas, tru
kęs 12 dienų, baigtas. Buvęs 
prezidentas Arbenz pabėgęs i 
Argentiną. Iš jo perėmęs val
džią štabo vietininkas Diaz 
išsilaikė tik vieną dieną. Nors 
jis paskelbė kovą komunizmui 
ir palankumą Amerikai, bet 
sukilėliai atsisekė jį pripažinti. 
Tada kariuomenė nuvertė Diaz 
ir pastatė Monzon, kitados bu
vusį vyriausybės narį. Nauja 
Monzon vadovybė kreipėsi į 
Amerikos ir Salvadoro atsto
vybes, kad patarpininkautų dėl 
paliaubų. Paliaubos buvo pas
kelbtos birželio 29 vakarą. Ni> 
matyta naujai vyriausybei ir 
sukilėlių vadovybei susitikti ir 
susitarti dėl koalicijos Salva 
doro sostinėje. Tuo tarpu pa-

IR MOKESČIŲ VIRŠININ
KAS TURI MOKĖTI MO-

VIETOJ 79 MYLIŲ 102
New Haveno-Bostono ruože 

buvo išmėgintas keleivinis 
traukinys, kuris per valandą 
buvo leistas 102 mylias vietoj 
ligšiol leidžiamų daugiausia 79.

čkųe Guatematoje gyventojai 
patenkinti ramumu, politiniai 
kaliniai paleidžiami, juos pa
keičia kalėjimuose komunisti
nio režimo kovotojai. Kiti bu
vę režimo šalininkai ieško glo
bos svetimų valstybių atsto
vybėse.

Ar vyriausybės sudėtis bus 
šiokia ar tokia, bet Maskvos 
užmačios čia sukliudytos. Be
lieka jai lieti krokodilo ašaras 
per radiją.

Vaisi, sekr. Dalies pareiškė 
pasitenkinimą, pažadėjo para
mą karstui atstatyti, bet įspė
jo dėl komunizmo grėsmės ki
tuose kraštuose.

Indokinijoje prancūzų karo 
vadovybė įsakė pasitraukti iš 
Namdinh, kuris yra Raudono^ 
sios upės deltoj s trečias di
džiausias miestas, 40 mylių 
nuo Hanoi. Įsakymas sukėlė 
aštrų nesutarimą tarp prancū
zų ir vietnamiečių, kurie savo 
miestą nori ginti.LAISVES STATULAI 70 

METŲ
New Yorke Prancūzijos do

vanotai laisvės statulai šiemet

ruimu;
sutaria vykdyti kolektyvinio 

s&ugumo planą pietų Azijoj? 
bet kuriam eventualumui iš
vengti. Jei Prancūzija sutiks 
reikalavimus, kurie sukliudys 
Indokinijoje priimtiną susita
rimą, tai tarptautinę padėtį jie 
laikys rimtai pasunkintą;

sutaria bendradarbiauti dėl 
atominės energijos.

Birželio 29 komunikatas 
skelbia principus:

sieks pasaulio taikos, pasi
remdami Atlanto chartos prin
cipais ir dar kartą juos tvir
tindami;

tiesia draugišką ranką vi
som tautom, kurios iškilmingus 
pažadus paremia darbais tei
singos ir garbingos taikos ke
lyje;

paremia visom taikiom prie
monėm savarankiškumą visų 
kraštų, kurių gyventojai jo 
siekia ir nori naudotis? O kai 
dėl valstybių, buvusių nepri
klausomų; dabar sukliudytų 
nepriklausomybe naudotis, pa-

• Japonija jau turi savo ar
miją; pradžioje dar tik 110.- 
000.

Washingtono konferencija kenkimu Atlanto tautų solida- 
tarp Eisenhovverio-Dulles ir 
Churchililo - Edeno baigės bir
želio 29. Paskelbti apie jų su
sitarimus du komunikatai.

Birželio 28 konkretesnis. Ja
me pripažįsta lygias teises Vo- 
Metijai vakarų valstybių bend
ruomenėje, o europinio saugu
mo sutarčių aitdėliojimą laiko

Kas daryti su nesi 
laikančiais draus*

BALTIJOS KRAŠTUOSE PASIPRIEŠINIMAS NĘPĄLAUŽTAS 
Pasakojo sovietų MVD pulkininkai

Paryžiuje socialistų partija 
teisė penkis savo narius, ku
rie sulaužė partijos discipliną. 
Partija buvo nutarusi pasisa
kyti už europinio saugumo 
bendruomenę, o penki partijos 
nariai, tarp jų trys buvę mi- 
nisteriai, užsienių komisijoje 
pabalsavę prieš. Partija nutarė 
uždrausti jiem kalbėti kur nors 
partijos vardu, būti renkamiem 
į visokias-komisijas per dvejus 
metus laiko. Bet iš partijos ne
išmetė.

Teisė ir MRP savuosius du 
narius, kurie sutiko būti Men- 
des-France vyriausybėje. Par
tija paskelbė, kad tiedu nariai 
tuo pačiu atsiriboję nuo par
tijos, bet tai nereiškia, kad 
paskui jie negalės sugrįžti. Ką 
nutarė daryti su tais 8, kurie

• Maskva skelbiasi atidariu
si pirmą atominės energijos 
fabriką pramonės reikalam.

Neduos pašalpos
Aukštųjų Rūmų užsienių 

reikalų komisija nutarė neduo
ti pašalpos tom valstybėm, ku
rios pasirašys nepuolimo sutar
tis su komunistinėm Valsty
bėm, vadinamus Lokarno pak
tus, kaip siūlė Anglijos Ede
nas. Indokinijai dabar numa
tyta 800 mil., bet jei Prancūzi
ja padarys su komunistais pa
liaubas, tai šita suma bus skir
ta kovai prieš komunizmą Ma
lajuose.

22 metų, kuris buvo pernai nu
teistas 20 metų už marino E. 
Bates nužudymą, dabar buvo 
patikrintas vadinamu “melo 
detektorium" Badymai^ per 4^^ bedarbių skai 
tris dienas parodė, kad Pfeffer 
sakė teisybę, jog jis nekaltas _ __________
dėl Bates mirties; parodė taip 
pat, kad jis tą dieną visai ne- UI KOJ4 6.000 _ _ . ,. _ .
buvęs Rockavay Beach, kur Elizabethe, N. J, Sešerių Seaato brlebo 30 buvo at-
Bates rastas nužudytas. Jo by- metų vaikui krautuvėje kažko- Brooklyne teismas rado kai- mestas demokratų siūlymas pa
la bus atnaujinta liepos 13. Pa- Ida mašina krisdama nulaužė 
grindą bylai atnaujinti davė 
žudiko Roche prisipažinimas, 
kad jis tą žmogžudystę įvyk-

Amerikos paskutinis šūkis 
- taupyti, štai pora to taupy- 

OPFENHEIMEBIO NEPRI- mopavyzdžių. Amerikos atsto
vybė Londone susiaurino savo 

AEC (Atominės Energijos aparatą 110 žmonių — sutaupė 
Komisija) patvirtino dėl Dr. J. tuo būdu pusę mil. dol Bur- 
R. Oppenheimerio sprendimą, tonwoode, kur yra amerikiečių 
kuriuo jis neprileidžiamas prie aviacijos bazė, amerikiečių per- 
atominės energijos paslapčių. sonalas pakeistas anglais ir 
Komisija atsižvelgė, kad Op- anglėm — sutaupyta 15 mil.

tį Anglija vykdys, priklausys 
nuo Anglijos ypatingos dabar 
“baimės”. Broliai Alsopai tvir
tina, kad nuo pereitos nemos • Rytų Vokietijoje trūksta 
britų politikai pasidarė ypatįn- apje i000 dvasininkų, 
gai jautrūs sovietų grėsmei. 
Jos baimė skatina britus dėtis 
ne liūtu, bet lape. Pasipriešini
mas Indokinijoje jų akyse gali 
virsti didesniu karu. O tai būtų 
Anglijai sunaikinimas. Esą 8 
b o m b ų u ž*t e k t ų Ang
lijai pražu <Ty t i. Tad’ 
vardan Indokinijos jie nenori 
rizikuoti Anglija. Tik vieną iš
imtį daro —kariuomenę siun-

Miunchene, Vokietijoje, bir
želio 28 Kerstėno-komisija ap- 
klausinėjo Grigorijų Stepano- 
vič Burlickij, buv. sovietų MVD 
pulk, leitenantą, 36 metų ka- 

sueina 70 metų. Gubernatorius zoką, kuris dalyvavo deportaci- 
Dewey ir majoras Wagner jose iš Kaukazo, Krymo ir Lie- sutriuškinti, 

tuvos. --------1—-----

penheimeris turėjo ryšių su ko- <joį metam. 30% pranešimų, 
munistais tiek artimų, kad jie kurie anksčiau buvo perduoda- 
peržengia bet kurio atsargumo mi telegrafu, dabar siunčiami 
ribas. laiškais — sutaupyta 25*000

------ dol. per metus. Vokietijoje oku- 
IR “MELO DETEKTORIUS” porinis aparatas pereitais me

tais turėjo dar 1000 tarnauto 
jų amerikiečių ir 6,000 vokie
čių, o šiemet tik 700 amerikie
čių ir 3500 vokiečių 
pyta 10 mil doL per metus.

Tame taupyme užmirštama antonio miegely je. t«», «• GMe «pet pante, mte

tik viena: kad didinamas pa- 1 »•****• _________________________ *

baigtos, svečiai išvažiavo. Visi • Anglija sutiko su Amerikos kavimo, Washingtonas veiki-
patenkinti. Patenkinti ameri- principais • Bet ar p galės mo, Londonas laukimo ir ben-
kiečiai, nes Britanija sutiko juos vykdyti? • Ar pasitari- dradarbiavimo su Maskva pu-
detis į paktą pietų Azijai gin- m®? pakels Amerikos . bud- sėje.

Buriickis— vadovavo g^n* šauti; 8 policininkai buvo.su- sutiko, kad .tas paktas bū- 
Įeit. A Sierov, kuris 1944 buvo žeisti. tų planuojamas nelaukiant net
atvykęs į Baltijos kraštas ir 
davė oa instrukcijas deportaci-

Vilniaus Krašto Lietuvių Są- '/
jungos vadovybė atsiuntė raš- Buriickis taip pat pareiškė, 
tą, kuriuo kreipiasi į Vliką, 1944 dalyvy 
kad jų atstovas būtų priimtas voje kovoje su “banditais, ku- 
į Vfiicą lygiom teisėm su ki- 
tom grupėm ir kovos organi
zacijom taip kaip ir “mažhe- 
tuvių rezistencijos” atstovas.

• Apsaugos departamentas 
neprileido prie slaptų doku
mentų dviejų McCarthy tar
nautojų. Pats McCarthy ato-

Hos konferencijos pietų Azi
jos paktui.

Gali būti patenkinta Vokie
tija. Patenkinti pavergtieji. Pa
tenkinti tie, kurie politikoj ieš
ko principų. Taip, principai čia 
pabrėžti tie, kuriem Amerika 
atstovauja. Principų šalininkai 
gali pasidžiaugti, kad Amerika 
nenusileido nuo jų ir nesutiko 
pripažinti Kinijos, imtis preky
bos su ja. Piktai patenkinti, 
kad net Britanija buvo pri
versta tuos principus kartoti 
ir pasižadėti juos vykdyti.

Patenkinta, pasisakė, ir 
Prancūzija, nes Washingtoho 
pareiškimai sustiprina jos po
ziciją derybose su komunistais, 
bet neužtveria galimybės susi
tarti, kaip ji norės. . Anot valdomus Malajus,
Drummondo, nepriimtinų pa- kur ein? taip P*1 kova 80 k°* stogose. 
liaubų Amerika negarantuos, niunistais. „__________
bet tai nereiškia, kad ji imsis Yra tragiška — sako Also- Y 
jėgos jom suardyti. — kad Mtas pavojaus jaus- Yorty savo kalbos išsiuntinėjo

Gal gi patenkinta ir Maskva, mas duoda/tokius rezultatus. 
nes Churchillis išgarbino jos Bet po dvylikos ar aštuonioli- "J 
taikingumą; ji karo nesiim- kos ar dvidešimt keturių mė- doL’ bet kongresmanam paštas 
sianti, anot Churchillio. tik nėšių ir Amerikos gyventojam nemokamas.
reikia duoti jai televizijų. O bei politikam gali ateiti toks
ar vykdys' Amerika ir Anglija pat grfemfe jausmas. Ir tada dos belieka pridėti klausimą: 
tavo susitarimus, tai Maskva . mes į šitą totalinį pavojų gal ar didžiųjų Londono ir Wa- 
turi pagrindo abejoti, nes ji reaguosime taip pat kaip bri- .shingtono vyrų pasitaritnas su- 
mato, kad iš esmės Amerika ir tai- Dabar mes miegame, kaip stiprins Amerikos gyventojų 
Anglija liko skirtingų nusista- britai miegojo iki Mos žiemos, masls btidrumą ar apsiramihi- 
tymų dėl Kinijos ir dM Mask- Ir pažadmš tik skjgutis. m* fr nerOpestingumą. Tai bė- 
vos: Washingtonas nori stoti Prie Aląopg įspėjamos išva- lieka stebėti. /

tą buvusį mokesčių įstaigos vy- keiti . atleidžiamą nuo mokes- 
koją ir kaulelį. Teismas pri- riausią direktorių J. D. Nu- fių metinių pajamų sumą nuo 
teisė jo naudai 6,000 nuosto- nan nesumokėjus mokesčių. 600 dol. iki 700. Prie respubli- 
Hų. Bet iki jis sulauks 21 me- Jam gresia 25 metai kalėjimo tonų baĮsavime prisijungė dar 
tų, pinigus globos valstybė. ir 50,000 doL pabaudos, keturi demokratai.

Ženevos konferencijos galo. Xiena oracijos, kita 
To nelaukdama, Amerika jau P^į^nis veikimas.
dabar tariasi su Australija, Fi- ChurchiUis pasirašė pasza-
lipinais, Thailandu, N. Zelandi- ^j’mus. Jis gi buvo pasirašęs K Ratu Administracijom komiara- 
ja. ,r A,lant0 chartą- 0 tal ni.™. 1-

Britai patenkinti, kad Ame- **> Angiai Morgenthau mi
nką sutiko neskubinti forma- liionus Pikolos, tai pasirašė ir 

garsųjį Morgenthau planą. Pi
nigus^ paėmė, o pasirašytą su
tartį gyvenimas padarė nebe
aktualią. Kiek dabartinę sutar- ^ėl Amerikos nepriklausomy

bės šventes išeis penktadienį, 
liepos 9 d.

PRE21DENTAS D. EISENHOW£BIS išlydi save svečia — Britanijos 
minferterj pirmininką W. Charchillj.

• Churchillts, nuvykęs į Ka
nadą, vėl dėstė savo išmintį, 
kad reikia su bolševikais su
gyventi eį|gmetų geruoju, tai
koje.

Prez. Eiseahoweris pastebėjo 
spaudos. konferenci jo je, kad 
“sugyvenimo” doktrina , neturi 
wsžr-'prį? appeAsmen to ir ver*

Metodų piĮeš partizanus 
žiaurumas —sakė Buriickis 
— paskatino daugelį karininkų 
ir kareivių ddaertiruoti. Tarp 
jų buvo ir pats Buriickis, ku
ris perėjo į «ą|bRrita-4953 bir-LaisvėsJ)ieną paminėjo

daliom apeigom prie tos sta- Buriickis liudijo, kaip 1943-5
tūtos liepos 2. Dalyvavo taip metų laikotarpyje apie milijo- Indianapoly 64 metų H. Ellis, 
pat egzifiečiai ir paskaitė lais- ną gyventojų bolševikai gyvu- paleistas iš psichiatrinės ligo- 
vės dekfiaradją. Kalbėjo vi- liniuose vagonuose išvežė iš nįnės, vėl pradėjo maišytis, 
daus reikalų sekretoriaus pa- Kaukazo čečenų - ingušų, iš prilupo žmoną ir du kartu ją 
vaduotojas Orine Lewis, Lais- Krymo totorių į Sibirą. Tik pašovė, o kai atvyko policija, 
vosios Europos pirmininkas W. per vieną dieną, 1944 nešėjo atsakė taip pat šūviais Kova Washingtone vaišės ir kalbos Amerika nenusileido Anglijai kovos pusėje, Londonas patai 
H. Shepardson, • Prancūzijos 23, iš autonomines cečenų-in- truko apie pustrečios valandos 
gen. konsulas J. de la Garde ir gušų srities buvo išvežta 500,- tarp -jo ir apie 50 policininkų, 
egziliečių vardu V. Sidzikaus- 000. tik atgabenus du tankus, poli-
kas. Iškilmės transliuotos ir į Tai deportacijai — liudijo cininkam pasisekė pamišėlį nu- 
paveigtus kraštus.

želio mėn.



tinka ir kodėl.

Turime gerų namų pardavtoui—Woodhaven, Riekmond 
Hffl ir kitose apylinkėse. Ttdpg! išnuomojame kambariui 
ir patarnaujame visokios apdraudė® (taaorance) reikaluose

naujų nelaimių, karų, badų 
pranašų. O mokslininkam yra 
proga vis iš naujo-ir ta naujo 

instrumentais

sve-
kitą

kraujo apytaka bus vėl per
jungta iš tėvo Snfies j duk
ters širdį: ar toĄSnbs ims 
veikti, ar siūtai,’ ■»iristal»»MM> 
susiūtas plyšys, atlaikys krau
jo spaudimą, ar visas darbas 
bus veltui... Juk visą tryfiką 
minučių širdis buvo išjungta.

Teko keliauti ir dar sykį per 
žaliąją sieną baigus “studijų 
kelionę” šiuo kartu ne visus 
kartu. MBidhinkai pervedė ma
nę vieną per pelkę. Ten radau 
du vyrus su aukštais gumi- 

Pasijutom autobuse labai iš- niais batais. Jie paėmė mane

‘Narkozę tėvui nuimti,

dintu balsu pratarė: “Pamelos 
pulsas silpsta, daros netaisyk
lingas”.

Kova eina dėl vokiečio sielos 
tarp Amerikos ir.Sovietų. A- 
merikiečiai kviečia gausias vo
kiečių ekskursijas, kad susipa
žintų su Amerikos gyvenimo 
stilium; amerikiečiai taip pat 
brovėsi anapus geležinės už
dangos su maisto paketais. So
vietai braujasi taip pat j kitą 
uždangos pusę su agentais, net 
su naujausiais sovietiniais tero
ro ginklais. Jie kviečiasi taip 
pat pas save, į komunistinę 
Vokietiją, žmones iš vakarines 
Vokietijos pamatyti raudonojo 
gyvenimo stiliaus.

Vienas vokietis, kuriam bu
vo pasisekę būti pakviestam, 
pasakoja, kaip tai buvo pada
ryta ir kas jam buvo parody-

raeooeųoeeoooųooocį

PARDUODAM NAMUS

asistentai atliko savo uždavi
nius. Visi įsitempę taip, kad 
girdi savo paties alsavimą. Pa
melos širdis pradeda veikti rit
mingai. Visi jaučia palengvėji
mą. Staiga po kelių minučių 
širdies nervas ėmė virpėti, šir
dies plakimas vėl netaisyklin
gas. “Pantocain”, šūktelėjo 
Lillehei. Jis pats čiumpa ma
žąjį buteliuką su vaistais ir la
šina juos tiesiog ant širdies 
nervo. Virpėjimas sumažta. 
Širdies veikimas išsilygina.

Po keturių valandų operaci
ja baigta. Pamelos širdis plaka 
tvirtai. Jos lig tos pasmelęs 
veidukas nuružavėjo. Įkvėpi
mai ir iškvėpimai pilni ir gi-

griežtai įsakė operatorius; 
“pergili narkozė”, dar paaiški
no. Ir tikrai, Pamelos pulsas 
priklauso nuo tėvo širdies. At
leidus tėvui narkozę, ir Pame
los pulsas vėl sunormalėjo.

Dr. Adams iššoko į laukia
mąjį kambarį, kur išbalus lau
kė ponia Schnrdt. Pašoko, bet 
iš gydytojo vaido ji viską su
prato ir sukrito kėdėje. Pen- 
keris metus kantriai pakėlė rū
pestį ir skausmą, bet šio mo
mento džiaugsmas jai buvo 
per didelis. Paskui ji šoko o- 
peraėijos linkui; iš ten kaip tik 
vežė pp visos operacijos jos 
vyrą. Ilgai ji sėdėjo prie vyro, 
kol nustojo veikusi jį narkozė. 
Kai jis pravėrė akis, jo pirmas 
žodis buvo “Pamela?” ■

“Ji gyva, Rinald, ji gyva ir 
bus sveika.” Per šešeris savo 
vedybinio gyvenimo metus ji 
pirmąsyk pamatė, kad pro už
merktas Ronaldo Schmidto a- 

kraujas, kurį varinėja tėvo jęjs ritosi ašara.

pavaduoti žmogaus širdies ir 
plaučių veikimą. Bet mašinos, 
nors ir kaip genialiai jos butų 
padarytos, jos visada bus men
ki pakaitalai gyvam . organiz
mui. ’ Mūsų metodas, kuriuo 
vieno žmogaus širdis parima 
kito žmogaus širdies funkcijas 
ir kraujotaką, mums rodos yra 
prasmingesnė nei bet koks me
chaniškas aparatas.”

Prieš liaupsinimą pasisako ir 
specialistai .

Muzikos žinios birželio nr. 
vedamajame pasisako prieš pa
viršutinišką korespondentų ra
šymą apie muziką, dainą. Gir
di, “greitosiomis suburtas ne
didelis choras padainavo dvi 
ar tris chorvedžiui po ranka 
pasipainiojusias daineles, o 
spaudoje jau šaukiama: žiūrė
kite, beveik stebuklai!

“Lygiai liaupsinama ir pra
dedantieji ir įgudusieji, gerai 
pasirengę ir apsileidusieji, da
rą pažangą ir sustingę rutino
je, tikri menininkai ir cirki
niai išdaigininkai.”

T" " >-J
Reikalauja auklėti mnziktaj 

■kpnį
Tame pat turiningame Mu

zikos žinią nr. muzikas AL Ku- 
čiūnas kelia mintį, kad dainų 
repertuaras išbarstytas, nedide
lis ir dainininkai neturi ką 
dainuoti. Už tat jis siūlo “Mu
zikos Žiniom” išleisti geriausių 
mūsų dainų ontologiją; . Paste
bi, kad “juo geresnė daina, 
juo ji mūsų klausytojams <daž- 
nai ir dainininkam} mažiau pa
tinka... Tačiau didžiausias var
gas yra mūsų visuomenės (o 
ir'koncertų rengėjų) neaukštas 
m uzikinis skonis. Dar vis mū
sų koncertuose didžiausią pasi
sekimą turi gana mėgėjiškos 
M. Petrausko, J. Gudavičiaus, 
Neimanto dainelės arba, vie
no mūsų kompozitoriaus žo
džiais tariant, toks svetimybių 
šlamštas, kaip “Miškų gėlė”, 
“Jūrininkų maršas”. Pajūriais 
pamariais ir panašios”.

Kučiūnas laiko reikalinga

mažas. Nuolatinė kontrolė: 
liaudies milicija, rusai ir vėl 
liaudies milicijai Apie pietus 
autobusas sustojo Berlyne prie 
buvusių propagandos ministeri
jos namų. Mes jau “namie.”
GAUSIAI TEKBJO PROPA

GANDA m VODKA
Kitą dieną 9 vaL ryto prasi

dėjo politinis švietimas. Buvęs 
generolas Huebner trumpu ka
riniu būdu- išaiškino, kad Vo
kietijos politinė ir strategine 
padėtis visai aiški —

Rusija yra vienintelis 
Vokietijos draugas

Po pietų “Vyriausybės 
tainėje” nuvežę pasakė 
kalbą, kurioje išgarbino vokie
čius kaip busimuosius rusų 
ginklo draugus. Paskui karei
vinių klube gausiai tekėjo vod- 
ka ir linko stalai nuo Užkan
džių. Nors vodka ir per mane 
tekėjo, — sako pakviestasis 
vokietis, — bet kai nuvedė į 
kitas kareivines, dar lengvai 
galėjau pastebėtti, kad dįseip-

DtataM^osedaugeks pageidavo^ 
kad spaudoje būtų skelbiami 
skaitytojų laiškai, kuriais bū
tų atsliepiama dėl dienos įvy
kių, kaip tai daroma amerikie
čių spaudoje. Tačiau T. Žibu
rių redaktorius č:a pat paste
bėjo, kad redakcija keliais at
vejais kvietė rašyti laiškus, tik 
maža kas atsiliepė.

Užkliūta ir už koresponden
cijų, kuriose aprašomi vietos 
minėjimai, koncertai, vakarai. 
Jose esą perdaug perdėto ir 
persaldaus aprašinėjimo: vai
dinimas ir dekoracijos geriau
si, solistai garsiausi, paskaiti
ninkai aiškiausi....

Esama ir tokių bendradar
bių, kurie reikalauja iš redak
cijų netrumpinti jų raštų, įdėti 
tą ar kitą pavardę dar stambes- 
nėm raidėm....

Ir kitą dieną kareivinės ir 
kareivinės. Dabar aiškiau ži
nau, kad jeigu sovietai ir nie
ko kito negalėtų parodyti, tai 
kareivinių jiem netrūksta. Į 
kurias kareivines tik ateisi,

kad pasisakytų spaudoje spe
cialistai. Tik šioje teisybėje 
nereikia išleisti iš akių vieną 
aplinkybę: tuo tarpu, kai mu
zikai ir dainininkai už dalyva
vimą koncertuose yra daugiau 
ar mažiau atlyginami, lietuviš
kų laikraščių rašytojai, kores
pondentai ar straipsnių auto-'

vis rasi šūkius: “Mes kovoja
me dėl laisvės.” Visi fabrikai, 
laivų statyklos, kareivinės — 
viskas dirba tik "taikai”.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEKMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

TRUPINIAI NUO STALO sftete gnberastortas. Jis jn

Kai buvo priėmimas jūrų po- fcMšUsfo
licijoje — pasakoja vokietis— 
prie kiekvieno stalo, kur sėdė
jo vokiečiai svečiai iš Vakarų, 
ėjo garbės sargyba po vieną 
karininką (paskui man buvo 
kitų išaiškinta, kad jie rinko 
svečių pasikalbėjimų pasta
bas) .

riai, tebeina daugiausia tik 
B “garbės pareigas”, neatlygina-
B mi. šita aplinkybė verčia laik

raščius atlaidžiau pažiūrėti ir 
BEmBBBH j tų bendradarbių raštus. Ta- 
c. BH®, tave* ' čiau čia pareikštos pastabos ir 

jiem gali būti naudingos, kad 
patys orientuotųsi, kaip rašy-

J. P. MACHUUS 
REAL ESTATE * INSURANCE 

i ftietl, W«adh*ven 81, N. T.
THvngfaia7-i8B6

yra tikrai lietuviška ir vertin
ga. Jis laiko mūsų chorve
džiams ir harmonizuotojams 
kelrodžių K. V. Banaičio “100 
liaudies dainų” rinkinį, o Je
ronimo Kačinsko neseniai iš
leistose mišiose randa net ge
nialumo žymių. “Kodėl tyli 
mūsų garsūs maestro chorve
džiai... Jeigu norime, kad mū
sų koncertai nebūtų piknikais, 
turime juos' rimčiau ruošti, 
skomngiau planuoti. Ir krei
piasi į spaudą: “Labai daug čia 
galėtų pasitarnauti ir mūsų 
spauda, pasikvietusi bent kiek 
daugiau išmanančių muzikos 
recenzentų, o neleisti rašinėti 

Dėl to,, sako muzikų laik- naiviems reporteriams įvairias

Buvo balandžio 23, 1954. Mi- 
~ neapųfių klinikose buvo eilinė 

daroo diena. Tačiau gydytojų 
>•' tarpe atmosfera nebuvo eilinė. 
£7 “v Jię taikė agmndną — pirmą 
<£ •• • sykį chirurgijos srityje tokį.

Po dvidešimt minučių rankų 
| . plovimo prasidėjo operacijos 

_ veiksmai. Mergaitei veidelį už- 
dengė narkozės tinklelis. Keli 

£.; metrai ant kito operacinio sta
lo gulėjo tėvas, taip pat nar
kotizuotas.

“Kaip pulsas.’” klausė asis- 
7- į. tentus chirurgais Lillehei.
’7-. “Pagreitintas, bet pakanka

mai stiprus”, buvo atsakymas.
: ? “Tėvo pulsas tvarkingas”, buvo 
h' atsakymas nuo kito stalo. Chi

rurgas davė ženklą atdaryti 
tėvo šlaunies arteriją ir įjungtį 
vamzdelį. Jis buvo nutiestas į 
Pamelos stalą. Panašiai vamz- 

7 delis prijungtas prie tėvo pa
grindinės venos. Pagal duotą 
ženklą du asistentai skubiai pa-

7 ruošė Pamelos kaklo veną ir 
arteriją ir pagal kitą ženklą 

' sujungė dviejų žmonių kraujo 
apytaką ir širdžių veikimą.

“Skalpelį”, pareikalavo chi
rurgas.

Tada prasidėjo pati svarbio
ji dalis. Buvo atidalyta mer
gaitės pulsuojanti malžcji šir-

• dėlė, kurios trūkumas pridarė 
tiek daug visiem rūpesčio. Bet 
reikėjo dar atjungti kraują 

\ nuo tos širdelės ir dviejų kū
nų kraujo apytaką perduoti 
tėvo širdžiai. Tuo momentu 
chirurgas surado po mergaitės 
širdele didžiąją veną ir užspau
dė tą piršto storumo kanalą, 
kuriuo teka melsvas kraujas. 
Tuo pat metu užspausta ir ar
terija viršum Širdies. Dabar 
širdelė ima plakti tuščia. O 
per jos plaučius ima lietis jau

PIRŠTINES ANT ŽALIOS 
KNYGOS

Man — pasakoja jis — as
meniškai buvo įteiktas laiškas, 
kuriam radau parašyta: “Penk
tadienį... dieną popietį atvykti 
į Northeim. Susitildmas 18 

širdis. Pamela širdžiai:dabar, jehirurgas UUehri pažadėjo vai. restorane* *€MHdėner sėstis. “J 
nebereik tiek jėgos plakti, kaip Pamelai, kad ji per savo arti- Loewe” ša žmogum, kursi porą Jarn buvo 
ji tai daro, varinėdama kraują timas, gautas iš nepažįstamo- divostoko, Leningrado ir nuo
i peniausias gysieies. ja Plaktis užmetė aki. pa- Maskvos uoliai mokomas vo- k^vo žinias gilinti Ne-

Dar dėmesio momentas, ir č,u. o apie širdies tos rūšies lasb, dios, po»s K«te, rodė l kttus psjst^rus, ku- kukai. kritiška kurmai.r akte, vosą
kaip einasi jūsų seseriai "Bus buvo paskhdęTestcrane, ir „ fein3ksta svietą beliaupsmdama musų

- trumpai pratarė: “Po pusva- cnaiida imliai nri<sideda nrip ^yti ne tik savo kaimynui, bet' landėte pykstame.’* "e “ ’ "es*p‘U P P * akeliu pranešti redakci-
___ . jsiuKinti. -................. įai. kas jam patinka ir nepa-

atsakytaas: ‘Ačiš, dabar jau 
jai gerai.'

Kas tą laišką įteikė, buvo 
i^pe^stauBs.

Northeimo restorane “Gol- 
dener Loevve” popiečiais gana 
ramu. Nors siena netoli, bet 
retai kuris tolimesnis keleivis 
užklysta į šį jadeų kampelį. 
Paprastai tik vietiniai užsuka 
pavakare stiklą vyno išgerti 
ir pakortuoti. Tą pilką penkta
dienio popietį šeimininkas buvo 
linksmas, kad svetimų svečių 
gausu. Bet pasieny gyvenan
čiam nedera būti smalsiam. 
Jis nesistebėjo per daug nė 
kampiniu svečiu, kuris girsno- 
jo vyną, pasidėjęs pirštines ant 
žalios knygos, šeimininkas nu
ėjo į virtuvę.

“Labą dieną, ponas Kuehn. 
Kaip einas jūsų seseriai?” ta
rė tas, kuris buvo gavęs laiš
ką. Plačiapetis vyras su trum
pai nukirptais plaukais pasuko 
veidą į užkalbinusį ir atsakė: 
“Ačiū, jai vėl gerai.” Plačiape
tis linktelėjo. Jk- parodė ranka

snklą prašau". Ima jose grffete ir net švaru, raS(i dainininkų ir nesąmones.'
>tas anas kvie- patyriau, kad Tvanas nuo VIa- ... %chorvedžių net ir nemato rei-

tylą ardė tik motoro ūžimas ir mo po 3000 jėgų, 
stabdžių kauktelėjimas. Apie 
22 valandą šoferis užgesino 
švięsas ir pasakė: “Pasiruoš- 

Nors saulės užtemimas nėra kit išlipti. Prašau greit ir ty- 
nieko nuostabaus, tačiau jis liai, netriflkteieti chirinus.” Po 
jaudina ir liaudį ir mokslinin- kelių minučių mašina pasistu- 
kus. Liaudis sutinka jį kaip ™ė atgal atbula. Prieš mus iš 

tamsos išniro du vyrai su odi
niais apsiaustais ir įsakė mums 
eiti su jais per atvirą pievą.
Man — sakos vokietis —vis 
nejaukesnė darės šita

Saulės, mėnulio, žemes ke
liai yra išskaičiuoti, ir jau iš 
anksto žinia, kur ir kokis bus 
saulės ar mėnulio užtemimas. 
Esą pasitaiko per 100 metų 
apie 237 saulės užtemimų; iš 
jų apie 87 daliniai, 
saules dalis uždengta; žiedi-' 
niai, kada mėnulis užeina ant 
saldes, bet jo plotas atrodo 
mažesnis už saulę, irgi apie 87; 
apie 66 pilni toteminiai.

Chirurgo skalpelis atitarė pa- operacijas jis kalbėjo: 
čią širdelę. Kai gydytojų’ galvos ----------------------------------
palinko į širdies pertvarą, ku- 

gyansrj? Saulės užtemimas ėjo per Lietuvą 
istorijoje daroma širdies viduje Po 20 valandos prie restora- nant, kaip rusai bijosi šnipų,
operacija ir rengiamasi skylę Biržei. 30 buvo saulės užtėmi- bėgo apie 1,3 kl per sekundę, mašina “Opel- tai buvo mums didelė privile-
susiūti, tuo metu narkozę ir mas, tikriau sakant, žemės už- ir visas užtemimas truks ne- Kapit^” kuriame buvo du gija. Ilgose eilėse čia stovėjo
pulsą tikrinęs asistentas išgąs- temimas, nes ne saulė užtem- pilnas tris valandas per visą vyrai; man nepg įsėsti, pagerinti “Tiger Panzer” su

sta, o žemė atsiduria mėnulio žemę ir 2$ minučių kiekvieno- pasiutusiu tempu pasileidome į apie septynerių metrų tūtomis,
sešelyjė, kai mėnulis pakliūva je pilno aptemimo vietoje. naktį. Niekas netarė žodžio; Motorai du ir abudu galingu-
tarp žemės ir saulės. šalimais buvo nepilnas užte-

Vienoje juostoje užtemimas mimas. Tokioe vakarinėje Vo- 
buvo pilnas, kitose tik dalinis, kietijoj ar Alpęse buvo 70-80rr 
Visuotinio užtemimo juosta, aptemę, 
pločio per 150 kilom r trų, pra
sidėjo nuo Amerikos, ir toliau 
šešėlis bėgo per Atlantą, per 
Grenlandijos pietinę dalį, Nor- 

Adata chirurgo rankose vegiją, pietinę dalį Švedijos, 
sminga į atvirą širdelę, o jau pilnai užgriebė Klaipėdą, 
ištisos astuonios minutės, kai ji Vilnių, Gardiną,
atvira. Sssuo tik atsargiai nu- nro Ukrainą. Persiją, atsidu- su naujausiais 
braukia prakaitą chirurgui nuo rė Indijoje ir ten išnyko. ,■ stebėti saulės protuberansus — 
kaktos... širdies skylė užsiūta. Tai buvo juosta 13,000 kilo- spindulius, kurie skverbiasi pro 
širdelė vėl Užverta. Ate:na di- metrų ilgio. Mėnul o šešėlis užėjusio mėnulio kraštus. Ir

šiemet mokslininkai iš Vakarų kad tik gerai baigtųs.” 
susibėgo į vakarinę Švediją, o Pievoje išsirikiavo pagaliau 
im’«lininiuu anapus geležines 22 asmens, tarp jų dvi moters, 

ir žąsele traukėm vienas pas
kui kitą, iki per upelį priėjom 
mišką. Sykį buvom staiga su
stabdyti ir turėjom dešimt mi
nučių laukti, kol praėjo vakarų 
Vokietijos sargybiniai. Paga- Krito į akį ir dar vienas 
liau pasiekėm a pleištą keistas reiškinys — mūsų stalo 
buvusio fabriko namą. Ten bu- padavėjas likučius nuo stalo 

karta tik vo įsitaisę sovietinio sektoriaus atsargiai ir apdairiai sužerda- 
liaūfies milicininkai. * vo į skardinę. Atsitiktinai pa-

MiBdninkams tokie nakti- klausiau, kodėl jis taip daro.
niai keteMai nedarė įspūdžio. Visai atvirai jis paaiškino: 
Lyg jfefcrtų prie to pripratę. “Tiek gerų daiktų mes niekad 
Ntekas neklausė, iš kur mė^ ir

Tačiau saulės užtemimas pa- nepažiūrėjo nė j mūsų pasus, 
sitaiko vis kitoje vietoje. Galį Gaudai pavaišinę, jie paleido 
pasitaikyti toje pačioje vietoje ™ toliau, linkėdami , geros 
perą porą šimtų metų. Tačiau sėkmės 
Lietuvai buvo kitaip. Paskuti- “irtiftdįh kefioaėje p^ Vokieti- 
tds joje pilnas užtemimas bu
vo kaip tik 1914 tafe; me
tais, kada prasidėjo pirmasis 
pasaulinis karas.

^>7
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Be to, kun. D. O*C<mnell pri
mala savo straipsnyje dar ir 
tai, kad dabartinis kalendo
riaus reformos projektas, pa
ruostas “Worid Calendar Asso- 
ciation.”
remiasi kašalką vienuolio atar 
ta Mareo Masfrefiri projektu,

kuris Romoje buvo paskelb
tas dar 1834 metais.

Praeityje Katalikų Bažnyčia 
taip pat pirmoji ėtoėsi refor
muoti atsilikusį Julijaus Ceza
rio kalendorių (1982), kurio 
Rytų Bažnyčia ir dabar tebesi
laiko.

' Kai Jungtines Amerikos Valstybės išsikovojo laisvę, prieš 
nepilnus du šimtmečius, daugelio žmonių likimas priklausė nuo 
to, ar jie pasieks tos laisvos Amerikos krantus. Amerika buvo 
daug kam vienintele prieglobsties šalimi, gelbėjusią iš nelaisvės, 
skurdo ir net mirties. Milijonai žmonių čia rado sau pastogę ir 
naują viltį gyventi. Net ir paskutiniojo karo bei pirmaisiais po
kario metais JAV daugiausia priglaudė bepastogių ir bėglių — 
gelbėjo žmones iš nelaimės ir grėsmės jų gyvybei. Tai yra švie
sus Amerikos Istorijos lapas; išrašytas kilnaus žmoniškumo.

pranciškonų provincijos, kurios 
ieško pašaukimų ir čia .gimusių' 
lietuvių tarpe. Nežiūrint to, šie 
jaunuoliai atėjo pas lietuvius 
pranciškonus.

Pravartu paminėti, kad jie 
atėjo tada, kai šv. Kazimiero 
provincija dar tebebuvo kūri
mosi padėtyje. Lietuviai pran
ciškonai tuo laiku dar nebuvo 
išvystę savo veiklos šioje šaly
je. Daug kas ir iš vyresnės kar
tos į jų pastangas žiūrėjo su 
nepasitikėjimu, nes atrodė per 
daug užsimota, §ie jaunuoliai 
tokio klausimo nekėlė. Jie ži-

Paskutinis karas JAV pastatė dar. prieš kitą, ž y m i a i 
sunkesnį uždavinį — gelbėti jau nebe atskirus žmones, priglau- 
džiant juos pas save, bet gelbėti atskiras tautas jų pačių žemė
je. Dabar JAV yra vienintele atrama dauguma tautų, kurių vil
tys yra nukreiptos į Laisvės statulos švyturį. Jo spinduliais guo
džiamas! klaikioje tamsoje, laukiant sušvintant laisvės, kuri yra 
susijusi ir su pačios Amerikos laisve. Jėi kitada Amerikai reikėjo 
žmonių, kad ji galėtų augti ir kilti, tai dabar jai reikia kitų tau
tų, kad galėtų išlaikyti ką yra išugdžiusi — demokratinę laisvę 
ir gerovę. Čia atsiveria antras JAV istorijos lapas, kurį dar 
■rašys ateitis.

reformai svarstyti. Daugiau 
kėblumų sudaro bažnytinės 
šventės. <

Ugi šiol kai kieno vis bu vo 
skelbiama, kad katalikų Baž
nyčia yra. pati -į?
didžioji kliūtis ant kebo į ka

lendoriaus reformą.
Pasirodo, tos kalbos yra iš 

piršto išlaužtos. Kaip praeity
je Katalikų Bažnyčia buvo 
pirmoji kalendorių reformavu
si (popiežiaus Grigaliaus XIII 
reforma), taip ir dabar Roma

suktinio Bažnyčios susirinki
mo. Bet ką pati Bažnyfia nu
tarė , M gaK ir kristi. Kun. D. 
O*Cbnnril nurodo, kad kardi
nolas Francesco Borgongini 
Duca savo knygoje “Merijaus 
datos” įrodinėja,

jog Krirtas mirė M m. 
babadMaTd.

Gabrielis*Baltrušaitis iš Scran- 
ftono. Visi jie mokėsi pranciš
konų kunigų seminarijoje Wa- 
pingers Falls, N. Y. Primicijos 
įvyko jų gimtose parapijose 
aukščiau paminėtuose miestuo
se, globojant vietiniams klebo
nams: Scrantone prel. J. Mi- 
fiauskui, Philadelphijoje prel. 
L Valančiūnui, Amsterdame 
kun. J. RaštučtuL Visose trijo
se vietose labai gausiai dalyva
vo lietuviška visuomenė, 
džiaugdamiesi padidėjusiomis 
pranciškonų jėgomis. Vaišėse 
naujiesiems kunigams buvo iš
rėdyta daug nuoširdžių linkė- 

tuviams ir komunistų paverg- jtam «ek iš Uet^ pranriško- 
nų puses ,tiek iš parapijų at-

riuidariuri kocristiatam'reika- tų iš tvarkos”, dvi dienos pes- 
Iti svarstyti, fitomfe dfenomis keliamos kaitomis*, ty. be 
irgi Ženevoje, ftvrirn rijoje, po- jokios datos. Viena “baltoji” 

diena būto kasmet — paskuti- 
nonrinė Taryba, kuriai yra j- nė .metų diena (ji nebūtų nei 
teiktos ' gruodžio 31, nei sausio 1); ant-
BMSMcaaįtoMB krieadoriaas roji “balta” (Sena būtų kas 

ketvirti metai po liepos 30 (ji 
irgi nebūtų nei liepos 31, nei 
rugpiūfio 1). Kėblumų sudary
tų“ baltosios dienos” tiem, kas 
jomis gimtų, mirtų ar šiaip 
svarbaus kas atsitiktų. Bet

Ateities niekas tikrai įspėti negali, bet nereikėtų jos ir da
žyti juodom ar raudonom spalvom. Tai, kas dabar vyksta pasau
lyje, yra kova už žmogų ir jo laisvę. Amerika yra to laisvojo 
/žmogaus pusėje, ištikima savo tradicijom ir Nepriklausomybės 
defcfiaratijoje paskeltiem laisvės bei žmoniškumo principam. 
Jei kartais atrodo, kad jie nepakankamai paremiami fizinės jė
gos, kratos JAV nestinga, tai reikia prisiminti, kad jėga visada 
užkliudo kito laisvę. JAV visų pirma ieško laisvos valios sąjun-

Memorandumą įteikė Indija, 
nurodydama, kad nepastovios 
šventės'kalendoriuje sudaro 
nepatogumų tautų santykiam.

Tuo pačiu reikalu rūpinasi ir 
Pasaulinio Kalendoriaus Drau
gija (World Calendar Associa- 
tion), kurios būstinė yra New 
Yorke.' Yra paruoštas ir tam 
tikras projektas, kaip kalendo
rius turėtų būti pertvarkytas. 
Projektas yra išdėstytas minė
tame Indijos memorandume.

■Projekte numatoma taip su
tvarkyti mėnesius, kad jie

sudarytų keturias lygias 
metą dalis;

vadinasi, vienas mėnuo iš 
trijų turėtų 31 dieną, kiti du po 
30. Tokiu būdu susidarytų 364

M seęeat ctam ąmtter «t Brookijm, N X May 25, M51 under 
Jbe Aetet Mudh 3.1S79, oritfnaDy entered as aeeond eta* matter 

at Bastos, Man, September IZį IStt 
PRENUMERATOS KAINA

Viso pasaulio akys liepos 4 bus nugręžtos į Ameriką, šven
čiant jai Nepriklausomybės dieną. Ta diena dabar yra patapusi 
ne vien JAV švente. Ji minima visų, kurių viltys yra sudėtos i 
JAV vedamą kovą už žmogaus ir tautų laisvę. Visi taip pat jau
čia, kad tos kovos lemiamas momentas artėja. Tai aišku iš to, 
kad didžiausio Amerikos priešo, Sovietų Sąjungos, pusėje vergų 
masės nuolat auga. O kur didėja pavergtųjų žmonių skaičius, 
ten neišvengiamai artėja pavergėjų galas.

y EURsaapiioN katės 
nommflr yeariy -—:------  toto
Bcooidyn, M. T. —------------to»

toto 
toto Užsienyje

seontorijas Mteektorins Ima, 
Dantei <yCi—eB, SJ.

Jis taip pat pabrSė, jog y- 
ra netiesa, kad Katalikų Baž- , . .
nyčia esanti priešinga kalen- ^amas vtenoS Mtos die"
doriaus reformai “Katalikų ♦ nos skirtumas. 

Bažnyčia, -— rašo tas jėzuitų 
vienuolis — neturi pagrindo 
spirtis prieš kalendoriaus re
formą .jeigu jos visuotinai bū
tų norima ir tai padėtų tautom 
lengviau santykiauti... Katati-

tai dar ne kliūtis kalendoriaus kų Bažnyčia tėra suinteresuota 
šventėmis, ir visai supranta
mas jos noras, kad į tai būtų 
atsižvelgta.”

Iš bažnytinių švenčių
centre stovi Velykos, 

kurios yra kintamos, o pas- 
kvfi prie jų taikosi dauguma 
povelykinių Katalikų Bažny
čios švenčių. Tačiau ir čia, a-

Ir dabar yra atsitikusios, 
pasalusios kalbos, kurios Ka
talikų Bažnyčiai prikiša kon
servatizmą ir Užsispyrimą. To 
kius priekaištus paprastai daro 
žmonės, kurie ieško “(įėmelių" 
tiktai dėl to, kad jiem Katali
kų Bažnyčia nepatinka, nes jie 
nenori tikėti. O dėl tikėjimo k 
Dievą, dėl Jo apreikštų tiesų. 
Katalikų Bažnyčia iš tikrųjų 
nedaro ir

negali daryti jokio 
kompromisą -

Kur yra Dievo tiesa, ten 
kompromiso negali būti. Kas 
yra kintamą ir žmogaus nusta
tyta, kaip laiko skaičiavimas, 
Katalikų Bažnyčia naujoms re
formoms nestovi ant kelio, bet 
dar jas remia. . S.

gininkų. Tas kelias yra ilgas ir sunkus, bet tikras. Tikras jis 
yra dQ to, kad galutinėje kovoje laimi ne vergas ir ne išprievar
tautas žmogtB, o laisvas. AmerHcos tvirtas nusistatymas ne tik
tai išsaugoti savo laisvę, kurios jie niekada dar nebuvo praradu
si, bet ir užtikrinti bei atgauti laisvę kitiem, daro ją žymiai 
stipresnę tuos, kurie remiasi'tiktai brutalia jėga. Tokia jėga, 
kaip parodė ir praėjusis karas, pati sau išsikasa kapines.

Birželio 27 d. skirtingose 
JAV vietose pirmąsias iškil
mingas mišias atlaikė trys lie
tuviai pranciškonai, šv. Kazi
miero provincijos nariai. Tai 
yra ne kasdieninis įvykis Ame
rikoje susiorganizavusią pran
ciškonų gyvenime. Kai Lietu
voje žudomi kunigai, trijų jau
jų vienuolių - misionierių pri
micijos tą pačią dieną neša 
džiaugsmo ir visai katalikiškai 
mūsų visuomenei, kurie sieloja
si Lietuvos atstatymu ir jam 
nesigaili aukų. Tuo nuoširdžiu 
dosnumu yra paremtas visas 
šio krašto lietuvių organizacinis nojo viena, kad Amerikos lie- 
•yęikimas; jo dėka ir šie trys 
nauji, kunigai pranciškonai pra- tai tėvų žemei reikalingi vie- 
ėjusį sekmadienį galėjo ats:sto- nuoliai, kurie lietuvių kalba stovll- 
ti prie Viešpaties altoriaus ir sklastų šv. Pranciškaus idea- Baigiant norėtųsi linkėti, 
atnašauti pirmą iškilmingąją jus. Tas žinojimas ir troškimas kad šių trijų pranciškonų pri- 
auką už savo geradarius ir vi- aukotis atvedė juos pas lietu- micijos būtų paskatinimu ir 
są lietuvių tautą. vius praktiškomis, kurie, ne- kitiems Amerikoje gimustems

įsidėmėtina, kad visi tie seniai atvykę ii tremties, kūrė- jaunuoliams ateiti i lietuviškus 
naujieji kunigai yra gimę Ame- si šiame kontinente. Tikrai yra vienuolynus ir aukotis Dievo 
riboje. Jie neturėjo progos ma- pagrindo džiaugtis, kad bendri garbei ir savo tautiečių gero- 
tyti Lietuvos ir, ten gyvendami, antgamtiniais idealai taip gra- vei. L. A.
išsamiai pažinti jos reikalų. Bet ž»ai sujungė j vieningą darbą —————————— 
Imtuose namuose bei parapi- čia gimusius ir iš Lietuvos ne- • Kun. K. Macaitis, MIC, 
-ičse mokyklose išmokto lietu- seniai atvykvsius žmones. arkfvyskupo J. Matulaičio be- 
•iško žodžio, iš tėvų girdėto šią mielą prantiškoiišką tri- atifikacijos bylos reikalais bir- 

nasakcjimo vaikystė ja apie Lae- julę sudaro Tėv. Bonaventūra želio 26 d. iš Londono atvyko 
tuvą pilnai užteko, kad šie jau- TamoiifiBns iš Amsterdamo, į Ameriką. Čia jis rūpinsis, kad 
nuoliai palinktų į savo tėvų N. Y., Tiv. Pascbaiis Sabas iš liudininkams būtų sudarytos

not, kun. D. Otfanatit Mtefti Ne riam valstybės tą faflR! 
gsBraa rąstL Jis nurodo. M flrigaltara Inteadorią
dabartinė PrtatkšBmo toojan prifcA.

pavyzdžiui, Britanija jį įsi< 
vedė tiktai 1752 metais (vĖS^l 
naši, po200 metų); Rusija mto 
senojo kalendoriaus atsteakū 
tiktai po pinnojo Didžiojo ka
ro (1917); Turkija jį priėmė 
ttik 1927 metais. Visos jos nuo' 
Katalikų Bažnyčios toli atsitt-

PAUUUS JURKUS

susiglaudė viena prie kitos ir damas jų pasiekti, daužėsi ant jų miegota ant nt&ryžiuoto Abi kregždės puolė žemyn jau buvo uždarytos. Zakristi-
liūdnai cypsėjo. skardinio stogo. Kregždės, įsi- žmogaus pečių. Jo galva buvo . pilnos baimės ir pragydo gai- jonas, pastebėjęs, pro kur išnė-

Krautuvėje u£ didelio stalo žiūrėjusios į sutemų pilną prismaigstyta erškėčių, krūvi- liai, kad jos išdrįso ilsėtis ant rė paukščiai, jas užrakino, kad
snaudė šeimininkas ir pro mie- erdvę, pamatė besisupantį rau- na, akys pilnos liūdesio, o kū- Dievo pečių. Jos nutūpė prie atgal nesugrįžtų. Bet kregždės
gus išgirdo kregždes. Atsikėlęs doną žiedą, kuris dieną buvo nas nugukas dulkių. Nukryžiuotojo kojų, čiulbėjo, žinojo lange skylę ir įskrido vi
rusius pravėrė langą ir iškišo sugavęs saulės spindulį ir savy — Vyt, vyt, skriskime pus- sparneliais plasnojo, kad net dun.

užsidaręs. Nūn spindulys žaidė ryčiauti, — kabėjo Greituolis, zakristijonas, išgirdęs bažny- Sutūpė ant Nukryžiuotojo į 

— A štiš, raganos. Vėl prie įvairiomis spalvomis, ir jos nu- — Oi, ne ne, — stabdė Sva- čioje čiulbesį, palfico neužstum- galvos, sparneliais plovė veidą,
langų kaip pernai trukšmą kel- skrido ton pusėn, norėdamos jotoja, — tas Smogus kentės, tus stiūfius ir ititišo galvą B jpyjė vandens i Mą»s, į akte 
šit — užgriaudė kregždėm, su- pabučiuoti žtedo taurę, kuri iš-1 kol susigaudysim uodų. — Ir zakristijos. lašino saulės sptahdį. Nūn pa- O

Buvo pavasaris. Paukščiai gių, kurtis čiulbėdamos nešė sišaticė vaikus ir liepė jas nu- saugojo saulės spindulį, bet jos abi sparnefiais nuvalė dūk — Hm, kregždės vėjavaikės. stebėjoKristausveidąpasida- 
grįžo į savo lizdus ir gyre sau- vasaros šilumą į šiaure. Tada vyti. Traukdamas galvą vidun, rado jį apvožtą stiklu. Nuliu- kės nuo pefių, galvos ir veido. Ir toš tia. Dar žvakes nuvers, rfus truputį linksmesnį. ' M 
lę. Grižo ir kregždė S vajo- Svajotoja pamatė kitą kregž- išdaužė į rėmus ir dar labiau dusios pakilo ir susirado neto- AM sukfousiostraiAė erškė- - bet pamatęs bažnyčios pra- nešėsi lizdelį
f u ja. Ją taip praminė mo- dę, kuri lėkė greičiau negu . ,T,. Uese vietdę. Ten buvo šilta ir čių ąaygfius, viras duris, nusirtmino, iš- Nukryžiuotojo pečių. Su
tina, nes ji ramiai sėdėdavo pavasario vėjas. Jos vardas bu- Pam^mkit tik grįžti, —- gera, ir jos užmigo. toeta! į gąhg gauti, to ras skris. rinko nuo altoriaus visas nu-
Užde ir žiūrėdavo į gatvėje vo Greituolis. Jis gnunųjo skrendantiem paukš- Rytmety kregždes pabudo iš- vieną tepggėNukryžiuotasis Žvelgė į jas kritusias šakeles ir ieškojo lau- 
žaidžiančius vaikus ar atsisuk- taip pat buvo vienas. Ir jam Tai atėjo laikai: visi gy- sigandusios. Kažkas ūžė ir vargę sutūpė ant Nukryžiuoto- malonfom akim,
davo į satdę ir jai čiulbėdavo, patiko Svajotoja prie motinos ventl griaudė lyg tolima jūra, kurią jo rankos ir klausė jb:
nutūpus ant telefono vielų. kapo liūdinti. Jie abu pakilo ir Kregždės pakilo ir norėjo matė pietuose. Priešais

Kelionėje prie dideiių marių, nuskrido ten, kur žvejai, iš ma- Nušluotasis,
v™. « rfų sugrįžę, veža menkes į iaJtas st^rU8> k iu Pavargę Jie nūnai švilpė ir dūdavo. Sva- Nukryžiuotasis,

sparnai nepajėgė irts.. IMdlu. jotoja pažino vargonMnM. — Vyt, vyt, žmonfa-., ua fa, atėjus nakfiai, sumigo dar
vus, jos motina suglaudę spar au|t5tus Gyveno jis priešais krautuvi- ką, ką tu blogo jiems padarei? ,rtĮ. nrt* totams euolvie

botetus * susirado u4uov^ * Prfe a«aro lango gė- - Aš juos myHjm. nekilusios
ant aukžto lange. Bet vdjas ir re kvepiančią arbatą ir skam- — Vyt, vyt, « negeri žmo- ~ P»rimdte eta, tavgidės. ji 

dė juodą rubeiį; padėkojo vė- vaikai pavasarį, mėtydami užtiko bino tianinu. - nės. — šaukė kregždės, jį, emi vienas, nleta» manęs ne- y® Matė sąra rnmus. nešė
irB^kurieptovefrS". atanenėHu^ pataite j ji ir iš- Kregždėsdzvbčjo nuoSaJčio. Diddi saules piuortal veržė- buvo gH0e B savo senuolių, fcnlebmmąarimneri- k W Į pssį

tavo jos belų skepetattę po muM jam šoną, o pavasarinis p^tebejo lange išmuštą si pro langus ir spalvotom kad žmonių giminė esanti žiau- ta—. Arympeari jum ne- 1
taMu, ir tart dukral. kad įi vėjas, ebfamas po namią, nu- Cypsšdamoa, sparneliais šviesom liejosi j adą. kur kM- n ir nmem. geraadtafelto. ParilMt- nyBą, Ugirdo jųSurtius Ir su-
turinti skristi prie Baltijos ju- drtskė ir Aiešrajo po laukus. daifiydamos stiklą ir kovoda- pojo keletas žmonių. PasOen-



TRADICINE JAPONŲ SANTUOKA

MOTERYS IR VYRAI

JULIJA ŠVABA1TE

Jei dar nežinai, 
galą praversti

Prašau atataefttf
Vokietijoje, Miuncheno mie

ste, pamestų daiktų skyriur 
buvo pristatytas moteriškas 
rankinukas. Jo viduje buvo į- 
dėtas raštelis: “Prašau neskelb
ti jj radus. Taip norėčiau, kad 
mano vyras nupirktų man nau
ja rankinuką. Jau 18 metų, kai 
šį nešioju

Švento Pranciškaus Seserys 
nuoširdžiai kviečia visus Pitts
burgho apylinkės ir iš tolimes
nių miestų lietuvius dalyvauti 
naujos koplyčios kertinio ak
mens šventinano apeigose lie
pos 4 d., 5 vai. p.p. Celebrantu 
bus J. E. vyskupas Coleman F. 
Carrril, Pittsburgho diecezijos 
augziliaras. Vyskupas taip pat 
kalbės j susirinkusius. Jo 
Ekscelencijai asistuos kurijos 
kunigai ir vietiniai kunigai lie
tuviai. Pasmokslus sakys: preL 
M. Urbonas iš Du Bois, Pa.; 
kun, V. J. Martis iš Philadel- 
phia, Pa., ir kun. J. Girdis iš 
Pittsburgho. Apeigas ves ir aiš
kins per garsiakalbį kun. Ęd- 
wards Boley, Connelsville, Pa. 
Visa tvarka rūpinsis kun. J. V. 
Skripkus, kapelionas. Liturginį

100 p. Kaina $1.00

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIOGRAFI

JOS BRUOŽAI

titiktų Tomo timbrui. Nusimi
nęs išsitarė: “Tūkstantį kartų 
lengviau rasti figūrą Elžbie
tai Taytor negu dramblita.”

Grožis prieš vedybas ir 
povedybą t

Prieš vedybas, kurios daž
niausia įvyksta jauname am
žiuje, kone visi yra gražūs— 
vyrai ir moterys. Juos puošia 
įgimtasis jaunystės grožis, gal 
ir ne visiem lygiai gamtos pa
dalytas, bet visiems pakanka
mas. Meilė gi užpildo tai, ko 
trūksta. Įsimylėjusieji vienas 
kitam yra patys gražiausi ar 
bent geriausi. Tiktai paskui, 
pagyvenus ir apsipratus, pasi
rodo dėmelės. Niekas nėra nei 
tiek idealiai gražus nei geras, 
kad būtų be trukumų. Bet čia 
ateina lemiamas momentas, ar 
vedusieji staiga vys ar išliks 
ilgam laikui jauni.

Vyrai iš viršaus ilgiau iš
lieka nepasikeitę, moterys grei
čiau keičiasi. Moterų ir užda
viniai šeimoje sunkesni. Vis 
dėlto jie lengvinami džiaugs
mo, kuris moterų grožiui duo
da g’lešnę prasmę — motinos 
šypsnį ir rūpestį. Rūpestis ne
lengvas, bet ne tuščias, kaip 
tos, kuri prasėdi tik prieš veid
rodžius arba prasitranko šokių 
salėse, teatruose, pobūviuose. 
Šeimoje stiprėja vidujinis gy
venimas ir prasimuša savo

deits daiktas. Apsukresnieji 
išbandė visas priemones prieiti 
ir sužinoti, kas ji tokia, bet tos 
paslapties, kuria ji dengėsi, 
nepramušė. Patyrė tik tiek,

Niekas nenori prieš laiką 
pasenti, bet niekas jr negali 
nuo to gamtos dėsnio apsigin
ti. Altana laikas nuvysti žie
dui, ateina laikas sunokti ir rių įvyniota pigi dovana, 
žmogui. Skirtumas tėra tas, 
kad žiedas neturi savo viduje 
niekp, kas jo žydėjimą pratęs
tų; jis fiziškai sunoksta, ir jo 
dienos baigtos. žmogus turi 
dar dvasią, kuri jo fizinę jau
nystę gali pratęsti. Kuo ilgiau 
jis išlaiko savo dvasios jaunys
tę, sustiprintą dorinio tvirtu
mo, tuo ilgiau palieka gralžus 
ir iš viršaus.

Išviršiniam grožiui, be abe
jo ,turi reikšmės žmogaus kū
no gyvastingumas, jo sveikata, 
nepertemptos darbe jėgos. Kas 
labai sunkiai fiziškai dirba, 
greičiau ir nusidirba. Bet ant
ra vertus, negražiai atrodo ir 
išpampeliai, kuriuos nadarbas 
ir sotumas išpučia kaip puzrus. 
Sveikiausias yra žmogui vidu
rys tarp saikingo darbo ir po
ilsio. Bet ir ne čia dar visa es
mė. »

Reikia gyvo dvasios gyveni
mo, kad žmogus neatrodytų, 
kaip pablizginti rėmai, kuriuo
se nėra paveikslo. Jį sukuria 
žmogaus vidujinis gyvenimas. 
Jei žmogus turi ką idealaus 
siekti, kuo rūpintis ir ką my
lėti, toks vyras ar moteris lie
ka visą laiką patrauklūs, nors 
raukšlės ir ima vagoti veidą. 
Mes greičiau jais žavimės, ne
gu tais, kurie save “atjaunina”

Ypač moterys pralenkia vy
rus širdies jausmų kilnumu. Jų 
daugiau bažnyčiose, mažiau ka
lėjimuose, daugiau gali pasiau
koti idealui ir herojiškiems 
artimo darbams.

• NL RaftaeM, seselė bene
diktinė, Lietuvoje buvusi Čio
biškio vaikų prieglaudos vedė
ja, su sesele Alfonsą dabar 
gyvena Chicagoje, kur jos nori 
įsteigti vaikų globos įstaigą.

• Pa^Įa JeaaMeyer, 19 me
tų amerikietė, dalyvavusi Eu
ropoje vandens sportortingty- 
nėse, pripažinta geriausi* 1954 
metų šokike į vandenį.

ir puodų—mi^erys greičiau pa
sensta už tas, kurios turi kokį 
visuomeninį darbą. Nesakytu
me, kad namie sunkus triūsas 
aptrina. Ir už namų darbas ne
būna lengvesnis, bet -ten būna 
kiti žmonės, pokalbiai ir išsi
blaškymas, randi užuojautos 
bei širdies. -Tuo tarpu namie 
vyro širdies dažnai žmonai 
ima pritrūkti. Jis grįžta išvar
gęs ir nieko nenori žinoti, o ji 
nori pašnekėti ir viską sužino
ti. Vyro diena vakare baigia
si, linksta į poilsį, nes rytoj 
anksti vėl darbas, žmonos die
na prasideda povakariu, kai ki
ti darbai jau nustumti ir susi
daro valandėlė atvangai, pašne
kesiui, pasivaikščiojimui.

Trumpai tariant, neapdairus 
vyras, ieškąs tik sau ramybės, 
mažai skiriąs žmonai dėmesio, 
ją sendina. Priešingai, jautrus 
dėmesys žmonai, švelnumas, iš
laikyta nuotaika, tarsi neseniai 
dar būtų vedę, gyvas religinis 
gyvenimas, — visa tai padeda 
žmonai ilgiau išlikti jaunai.

Tiesa, ji negali visą laiką 
žydėti it žiedas, bet savo dva
sia, sustiprinta meilės, daug il
giau gali būti jauna, negu jos 
metai rodo. O. Nedzingė

Japonijoje yra išlikusios dar 
labai stiprios senųjų laikų tra
dicijos, kurios mažai palieka 
laisvės mergaitei pasirinkti vy
rą. Sprendžiamąjį žodį turi ne 
mergaitės širdis, o tėvai. Vie
ną dieną jie dukteriai pasako: 
“po dviejų savaičių bus ves- šeimos gyvenimas 
tuvės”. Ir jai nieko nelieka, 
kaip sutikti su tėvų valia.

Sir Cyril Burt, Londono u- 
niversiteto psichologijos profe
sorius, teigia, kad moterys iš 
tikrųjų nėra “silpnosios pusės”, 
kaip jas aprašo romantikai ir 
ir apdainuoja poetai. Moterų 
atmintis geresnė, girdėjimas 
pajėgesnis, liežuvis lankstes
nis, pastabumas didesnis ir po
jūčių jausmai žymiai švelnes;

Dramblys— tai ne kino 
artistė

Jungtuvės atliekamos šven
tykloje arba namie. Pirmuoju 

Vyrai, suvaldykite moteris! atveju jos būna iškilmingos, 
tvaskios, bet prieinamos tik 
turtingiesiems; antruoju atveju 
— paprastos šeimyninės cere
monijos. Jei abi šeimos pri- 
klauso budistams ir yra pakan
kamai turtingos, jungtuvės 
praeina su margaspalvėm ce
remonijom. gintistų ceremoni
jos yra mažiau puošnios.

Žiedus jungtuvėms vartoja 
tiktai tie japonai, kurie yra 
priėmę krikščionybę. Baltieji 
nuotakos rūbai taip pat nepo
puliarūs, nes baltoji spalva Ja
ponijoje reiškia gedulą, o ves
tuvės turi būti linksmos. Besi
tuokiančius japonus galima pa
žinti iš dryžų, gėlėmis ir įvai
riais simboliais išmargintų, 
puošnių kimonų. Jie yra nuo
mojami tik tam kartui.

Po vestuvių jaunoji patenka 
j vyro motinos globą. Nuo any-

giedojimą atliks seserų cho
ras.

Banketas vyskupui ir daly
vaujantiems kunigams pagerbti 
bus 6 vai vak. §v. Pranciškaus 
Seseryslaukia atvykstant visų 
1 kertinio akmens šventinimą 
pasidžiaugti savo aukų ir gerų 
darbų vaisiais. Dievo Apvaizdos 
Kalnelio visokeriopa pažanga 
daugiausiai priklauso Pittsbur
gho ir visos Amerikos lietuvių 
nuopelnui.

Metinė petuvių Diena prie 
vienuolyno yra nukelta į liepos 

5d. Tikimės, kad ir ta proga 
susirinks daug lietuvių ir palai
kys tą tradiciją, kuri per 30 
metų dar nebuvo nutraukta.

Aš nežtaau, kur dingti po dienos, 
Ir kur prigisorti šankią galvą, 
Kai taną tytiai smetgtis į mane

tos priklauso, ar gyvenimas 
bus giedras ar sunkus ir apsi
niaukęs. Sūnus taip pat prik
lauso motinos valdžiai. Vadina
si, jei jaunoji moteris ištveria, 
kol anyta miršta, ji tada pasi
daro namų viešpatė. Japonijoje 

priklauso 
“moteriškai diktatūrai.” 

Jungtuvės atliekamos tik
Turtingesnės Šeimos prieš pas kraigus (budistų, sintois- • A. Stosvtnskattė - PaSke- Dogui Įkandu, kad nenieš- 

" 2^ I vestuves suruošia “jaunųjų su- Monrealyje su viena tetų, trinti svogūnu, druskoj?
rrį--------sipažinimą”. Tuo pirmuoju pa- tuvių nėra. Tačiau amerikie-

simatymu rūpinasi piršlys, ku- pavyzdžiu įvedami skyrybų 
ris abi šalis suveda geram vieš- teismai. Ligi šiol tik vyras ga-

dr. d. kesicnait®, vyr. skantfariiikė, ii ■rimfcrii Skuta Seserijos būtyje. Suseina tėvai ir jau- lėdavo žmoną' iš namų išvyti,
pareigas, bučiuoja vėliava. skautam padovanojo Lietuvos kartaome- nieji ne sužieduotuvėms, bet Dabar ir moterys gali per teis
ins savanoris pr. Pintiems. deryboms: koks bus jaunosios ttu® nepatinkamų vyrų kraty-
------------------------------------------------------------------------------- ;------------------- kraitis ir kur bus atliktos jung- Taaau divorsai čia dar nė- 

tuvės ra virtę vėžiu, kuris ėda Vaka-
MIRGA MARGA MOTERŲ PASAULY Inno+irvoc atliolroTnAue ivan- POSaulj. t

Dažnai pasitaiko nesusipra
timų, kai į tą patį daiktą žiū- Moterim tau naudinga.
ri vyrai ir moterys. Vyrams Prancūzijoje, besikeičiant Prieš kiek laiko artistas Ro- 
atredo vienaip, moterims ki- prezidentams, sanojo ir naujo- bert Taytor Egipte vaidino 
taip. Ligi šiol reiškinys būdavo jo prezidentų ponios Auriol ir amerikiečių sukamoj filmoj 
aiškinamas paprastai — mote- coįy nuoširdžiai pasikalbėjo. “Karaliaus slėnys”. Tuo metu 
rų užsispyrimu savo nuomonę Ponia Auriol pradėjo skustis a- įtakingas egiptiečių dienraštis 
primesti vyrams. merikonizmo įtaka Prancūząjo- “Al Mist”, įsidėjo kandų veda-

Prof. Pillart, vienas žymiau- je. ' mąjį, kuriame pareiškė pasi-
sių Europos okulistų, į tai at
kreipė dėmesį ir surado, kad 
vyriškos akies struktūra šiek 
tiek skiriasi nuo moteriškos 
ir, deja, vyrų nenaudai. Moterų 
akių lėlytės šviesą priima sta
tesniu kampu nei vyrų, ir dėl 
to jos daiktųt savybes pastebi 
geriau

Dėl šventos ramybės, kai 
moteris sako “skusta”, never
ta jai sakyti "kirpta.”

PRAKTIŠKI PATARIMAI
VOnoniai rūbai skatinami 

nesusitraukia, jei į vandenį įla
šinama glicęrinos. > -

Iš aksomo dėmės lengviau 
pašalinamos ir gražiiiamas 
blizgesys, patrynus dėmę per
plautu svogūnų. '

Dūmai kambaryje pašalina
mi, įlašinus į verdantį vandenį 
terpetino. Arbatinis šaukštukas 
(terpentino supilamas į litrą ga
ru© janfio vandens ir pora kar
tų pereinama per kambarį. Rū
korių dūmai po poros minučių 
pradingsta.

Torto ar pyrago nereikia iš 
formos jėga plėšti, jei jisai 
lengvai neiškrinta. Padėti for
mą ant garuojančio puoJo Ir 
palaikyti 5 minutes; paskui 
lengvai išsiims.

Liudmila Tortą pjaustant, jei peilis

Argentinos lietuvaitė, įstojo į 
karaaeličių viennoiyBą. te
sant 6 metų, jos mptina nus
kendo. -Likus našlaite, augo 
pas senelę, pas kitas gimines 
ir svetimus, kurie laido ją mo
kytis. Attikus noviciatą, toliau 
tęs sayo studijas
• JU> gvabaitf, poetė, 

Šiuo metu.gyvena Australijoje 
ir spaudai paruočė poezijos rin

ktinį, pavadindama jį “Našlai- 
čių” vardu Ištekėjusi yra už 
adv. Gylio, Vokietijoje gyveno 
Reuttingene, iš kur ir emigravo 
į Australiją. giam puslapyje 
spausdiname jos eilėraštį iš pa
ruošto rinkinio.
• Bena Sakajauskaitė-Mekš- 

rūnienė, gyvenanti Berisso lie
tuvių kolonijoje Argentinoje, 
pasižymi gražia visuomenine 
veikla.

• Argentinoje veikia “Biru
tės” draugija, kuri yra subū
rusi mergaites ir moteris, kad 
drauge skleistų religinę ir 
tautinę mintį. Neseniai draugi
ja išsirinko naują valdybą: 
pirm. — O. Bagdonimė, vice- 
pirm. O. Mainonienė, sekr.— 
U. šeškienė, ižd. M. žekienė, 
sekr. pad. B. Sturevičiūtė.
• DaiL A. Tamošaitienė turi 

įsirengusi tautinių drabužių ir 
kilimų audyklą. Šiuo metu ji 
baigia austi dvylika tautinių 
drabužių Omahos šokėjoms 
lietuvaitėms, kurios pasirodys 
per miesto 100 metų sukaktį 
su sava programa.

• Ona Ivaškienė jau seniai 
vadovauja tautinių šokių gru
pei Bostone ir nuolat pasirodo 
tarptautiniuose šokių festiva
liuose. Ji turi vieną mažiukų 
šokėjų grupę, kuri ypač pat
raukia visų dėmesį.

• Baigė mokslus. Chicagoje 
baigė, mokslus ir gavo dantų 
chirurgės daktarės laipsnius: 
Teofilė Jurkūnaitė, 
Petrauskienė, Ona Prunskytė, limpa, reikia peilį -palaikyti 
ir Elena Repšienė. Visos jos šiltame vandenyje, nušluostyti 
buvo baigusios dantistės moks- ir pjauti. Nepjauti su aplipusiu 
lūs Lietuvoje ar Vokietijoje. peiliu.

• A. Stravinskaite - Paške-

kesmetika ąr gražio operaa- grožiu pro vystančius sknioo- 
ja. Ūž tos grožio sabonų pas- tas. Tiktai moteriai be vaikų 
tatytosdekcuacijos mūsų niekas čia dar reikia vyro atramos. . 
netraukia, kaip į gražų popie- Tyrimejimai rodo, kad užda-

— Tik įsivaizduok, — tarė,* piktinimą savo krašto mote-
ir mūsų vyrai jau ima sėdėti rimis. Dienraštis rašė: 
kojas pasidėję ant stalo. "Mūsų moterys susiranda

— Nidco blogo, — pastebėjo šimtus visokių pasiteisnimų, 
prezidentienė Coty. —Tai išeis kad tik galėtų praeiti beit pro 
Europos moterim tik į naudą, tuos namus, kur gyvena artis-

__ Koldą? foš ir restoranuose užsisakyti
— Labai aišku. Kai manasis pietus "Gausiai jo stalo. Kas

sėdi amerikoniškai, jam iš kel- blogiausia, kad egiptietės neši
mų kišenės pabyra pinigai. A» v c^re^- To"

kie dalykai įtikins Robert Tay- 
lor, kad Egipto moterys yra 
minkšto protelio ir vėjavaikės. 
Ar jau neatsiranda tikrų vy- 

Statant filmus, pavojingiems rų» kurie įstengtų motais at- 
arba ypatingiems veiksmams vesb ant gero kelio? ’ 
atlikit vartojamos kontra fi- 
gūros, pavaduojančios artistus. > g e ' • • i • wz n
Jos parenkamos, kiek įmano- Paslaptim DHSldeilgUS DOlUa KUllg CCllg 
ma, išvaizda ir kitomis savy- • • , c- ■ o <?
bėmis kuo panašiausios. Ženevos konferencijoje iš vi-

Sukant Ceytone filmą Dram- so pasmdfo suplaukusių kores-
blių žygis, režisorius Irving pondentų dėmesį patraukė
Asher užmiršo įrekorduoti k i n i e t ė Madame Kung
“artisto” dramblio Tomo bal- Peng. Kiniečių delegacijoje ji
są. Sugrįžęs Amerikon išlakstė jautėsi sava, laisva, šneki su kad ji tarnauja raudonosios ■
visus žvėrynus, bet neužtiko nė visais, ir pačiu užsienio reika- Kinijos užsienio reikalų minis- |
vieno dramblio, kurio balsas a- hj ministeriu Chu-En-lai. B terijoje, yra baigusi Pekino uni- įtari cbbabd, Murta ^ri

šalies užkalbinta buvo santū- versitetą, 1940 metais dalyva- mcš*
ri, tarsi pagauta, rimta, nešne- vo pasitarimuose su Chiang- Jtantau MŪ irrii i mi/ ««.
ki. Jei kuriam korespondentui Kai-sheku. Bet kurto raudonojo aSM**. ■*—
šyptelėdavo, tai jau buvo di- Kinijos boso ji žokhmi? rtMuaMai*.

prancūze surengė savo pirmą įmerkta vata arba apiberti 
dainų koncertą. drėgnu cukrum. Uodai nekanda

• Vokietijoje, Neustadte įsi- išsitepus timiano skiedimu, 
kūrė Lietuvių Katalikių Mo- . ......
ten. Draugija. Draugija ypa- ViaĮ lengvmu jkals. j suara. 
ti^ dėmėsi kreipia j lietuvius *“ įmaunamas,
ligonis, vargšus, našlavus ir !^‘a^™°namU°Se 

kitus nelaiminguosius, kuriems
R stengsis patarnauti. Teta Mefienė

Jaa mhrime spaudos atga
vimo 50 metę sukaktį

Neužmirškime, kad vienas 
iš didžiausių lietuviškos 
spaudos apaštalų buvo vysk^ 
M. Valančius.

Jo gyvenimą ir veiklą 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE



Dieną kepina, naktį šaldo
Ir dienos ten nei šiokios nei 

tokios. Dienos metu tempera
tūra pakyla iki 85, o naktį nu
krinta iki 95 laipsnių žemiau

, Marsas yra mūsų žemės ar
timiausias kaimynas. Todėl ir 
reikia jj pagerbti ir šį bei tą

AN| VASARI IŠNYKO IŠ AKIŲ BRANGIOJI TĖVYNĖ

saa vis dėlto priartės per 40.- 
000.000 myttų! Tai nėra pats 
mažiausias nuotolis. 1955 me
tais jis žemei parodys savo 
veidą iš 35,000.000 nuotolio ir 
vėl nuskubės savais keliais į 
dangaus erdves. O tie keliai, 

i kaip ir mūsų žemes, suka tuo 
pačią ratu — aplink saulę.

• fiv. Petro itetavią panpM 
jos Bostone jubiliejinis banke-j^ 
tas praėjusiame Darbininkę^ 
numeryje buvo aprašytas mū*4 
sų bendradarbio Mike. Straips
nį belaužant, jo vardas iškrito; 
čia jo už tai atsiprašome.

• Putname, Conn., N. Pr.

N. Kulpavičienė, sekretore ir 
ekonominių reikalų vedėja — 
Iz. Matusevičienė. Parodą ren
gia Kanados Liet. Bendruome
nės Toronto apylinkes švieti
mo komisija.

vandenys. Sausosžemelės plotas 
beveik prilygsta Marso plotui. 
Rodos, čia Marsas atsigriebtų 
ir butų maždaug lygus mūsų 
žemei, bet jis turi kitą didelę 
bėdą — visai neturi jūrų. Jei 
•ten yra kokie gyventojai, vasa
ros metu negali vykti, į “by
rius”

kodėl jį nuskriaudė,sukū
rė jj mažesni už mūsų žemę.

Gaka, nėra kur maadytfc
Jo skersmuo yra 4250 my

lių, maždaug kaip pusę mūsų 
žemės (7.913 myku). Jo pavir
šius turi tik 52.500.000 kvadra
tinių mylių, o žemė — 196.- 
950.000. Vadinas, mūsų kai
mynas yra tikrai “mažažemis”.

seserų vienuolyne prasidėjo 
mergaičių vasaros stovykla, ku
ri truks visą mėnesį.

je, rengiama pirmoji vasaros 
stovykla jaunimui nuo birže
lio 26 iki liepos 2 d. Stovyklai 
vadovauja kun. B. Jurkšas.

keistas juostas ir praminė juos 
kanalais. Jis sukūrė ir teoriją, 
kad Marso gyventojai, neturė
dami pakankamai vandens, 
prašivedė didžiulius kanalus ir 
taip pavasariais vandenį nu
plukdo j visus plotus. Jeigu ga
li sukurti tokius kanalus, tai 
Marso gyventojai turėtų būti 
labai civilizuoti, sukūrę didelę 
techniką. Tačiau dabar kana
lais niekas nebetiki, nes atme
ta gyvybės buvimą.

Pirkite bilietą į Marsą!

sė §v. Kazimiero parapija jau veik dvigubi — 670 dienų. įvyko birželio zu a., seKmaai 
su šiek-tiek geresniu pasiseki- TaQau jau kuris laikas vis nį Atatinkamą pamofelą pi 
mu, o birželio 20 d. ten pat šnekama> Marse būti sake Web- R Norbutas- 
pikniką suruošė šventos Onos kokje gyventojai, tik ži- 
Draugija ir, esant labai gra- nomaT pirsitaikę prie tų sąly
čiam orui, turėjo daug lankyto- išgalvoję visokius apara- 

- tus.
Ateityje dar numatomi pik

nikai: liepos 18 d. parapijos. Kas Marse baltuoja, kas
rugpjūčio 8 d. Maldos Apašta- žaliuoja?
lavimo Draugijos ir rugpjūčio Iš mūsų
22 d, dar parapijos. P. S. Marsas atrodo ochros spalvos,

• Melbourne, Australijoje/ 
gana aktyviai pasireiškia atek 
tininkų sendraugių veikla. 4 
Draugovei pirmininkauta Bro
nius Zumeris, sekretoriumi y- 
ra J. Aranauskas ir kasininku 
— dr. L Kaunas.

• gv. Kazimiero seserys Ar
gentinoje jau seniai darbuojasi 
prie lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos esančioje pradžios mo
kykloje Šiais mokslo metais1 
seserys įkūrė ir šeštadieninę 
mokyklą, kur dėstoma Lietu
vos istorija, geografija, daina
vimas ir kiti lietuviški daly-

ViemMHyno namams statyti miško 
leidimas iš vyskupo jau gau- rasdai 
tas, surinkta ir didesnė pusė riems 
pinigų, daromi projektai. Vie- vos že 
nuolyne gyvens seselės moky- smas 
tojos. Kleb. kun. F. Norbutas giai, 1 
visus ragina į darbą, kad namai baisio 

stebimas greičiau galima butų pastatyti, džiauj

• Toronte II-sios Kanados 
Lietuvių Dienos metu rengia
ma lietuvių dailininkų paroda. 
Tuo reikalu sudaryta speciali 
komisija, kuriai pirmininkau
ja dari T. Valius, komisijos 
nariai: J. Bakys, A. Docius ir

Gedimino miestas, Vilnius, 
pergyveno siaubingas dienas. 
Kas buvo 1944 m. liepos mėn. 
pirmomis dienomis Vilniuje,

NORWOOD, MASS.

Lituanistinė mokykla ’ baigė 
mokslo metus birželio 19. Ta 
proga buvo surengtas mokinių 
pasirodymas, j kurį atsilankė 
kleb. kun. F. Norbutas, kun. P.

bose ant kvepiančio šieno, nes 
mes jau buvome pradėję trem
ties dalią. Keliavome vieni iš 
Vilniaus, kiti iš Kauno, ar iš 
Lietuvos rytų gražiomis Suval
kijos lygumomis ar šlamančio
mis Nemuno pakrantėmis. Bet 
tai tremtis buvo dar savoje že
mėje.

Su kiekvienu išaušusiu ryto
jumi nyko iš.akių Lietuvos pa
dangė, artėjo svetima žemė. 
Nelengva buvo skirtis su gim
tuoju kraštu, su kuriuo taip 
nedalomai buvome suaugę, bet 
kitos išeities nebuvo.

Eidami Lietuvos laukais, vis 
dar turėjome viltį išsigelbėti 
nuo raudonojo pavojaus, bet 
juo tolyn, tuo labyn blėso bet- 
kokia viltis, o galutinai žlugo 
atsidūrus prekiniuose vagonuo
se nežinomai kelionei. Sujudė
jus traukiniu? Vokietijos link, 
dingo iš akių Lietuvos laukai, 
sodybos, nebesigirdėjo bažny
čių varpų skambėsiu...«Kiedėjo 
traukinys nežinion, spausda
mas visiems gailias ašaras. Ir 
išnyko iš akių brangioji tėvy
nė, palikdama širdyse gražių

J -M.

rau» yra
>■ .Marsas nuo mūsų nutolsta iki

250.000,000 mylių. Tad liepos
— —2t šfrmdipn jis yra tikrai arti 

žemes”.
,it Dabar į Marsą atsigręžta

daugybė baterijų - teleskopų -
moderniųjų žmogaus akių. Vi-

z sos Amerikos observatorijos 
dirba išsijuosiusios, o į Pietų 
Afriką, kur vidurnakčiais Mar
sas kybos pačiame dangaus 
viršuje, yra išvažiavusi speciali 
mokslininkų ekspedicija, kurių

. finansuoja ir remia Tautinė 
Geografų Draugija ir Loveli 
Observatorija. Ten jie moder
niausiais aparatais jį fotogra- nulio Tai ^ną ^iktų lak_ 
tuos, tyrinės, nes jo didumas 
bus lyg arbatinė lėkštelė. O 
klausimų išsiaiškinti jie turi

NASHUA, N. H.

Birželio 6 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje gan dide
lis vaikučių būrys iškilmingai 
priėmė pirmą komuniją. Tą

- pat dieną po piet vietos Balfo

• Ansonia, Conn., Mykolas 
Kasinskas, čia gimęs baigė . j 
gimnaziją ir išvyksta į kariuo- g 
menę.

• Temperley, Argentinoje, 
Liet. Bendruomenės Apylinkė' ] 
persiorganizavo, dabar jos į? 
pirm, yra • A. Repečka, vice- ? 
pirm. A. Adomaitis, sekr. B. 
Platakis, ižd. M. Povilaitis, 
valdybos n. M. Morkūnas.

• Huriington, Argentinoje, 7 
Liet. Bendruomenės apylinkė 
išsirinko naują valdybą pirm. 
V. Diminskis, vicepirm. J. Ka» 
napinskas, sekr. V. GogOlis, ižd. 
J. Viliamas, valdybos n. A. 
Gobis.

• VI. Adamkevičhis, genero
las, buvęs Liet. II pėstininkų 
divizijos vadas, gyvenąs Wor- ./gg 
cestery, Mass., sunkiai susirgo ; ", 
ir gydosi šv. Vincento ligoninė- įįį

styti maudymosi kostiume, o 
naktį — miegoti po keliais pa
talais. Tačiau ir tai nepadėtų, 
nes Marse nėra deguonies, be 
kurio jokia gyvybė negali tarp
ti. Gal ir turi jo mažus kie- 

' kius, bet jo niekas nesulaiko, 
nes Marso atmosfera — tie 
kailiniai, kurie saugo gyvybę 
nuo aštrių saulės spindulių, tė
ra tik 50 mylių, kai tuo tarpu 
mus dengia didžiuliai 300 my
lių atmosferos patalai, mus 
gindami nuo saulės, nuo meteo
rų, saugodami mūsų deguonį. k programai vadovavo 

Ar yra. gyvybė? mokyt. V. Tumienė. Kleb. kun.
skyrius suruošė pikniką Sokolo Apie mūsiškę gyvybę Marse F- Norbutas dahjraikų^apdali- 
ūkyje, tad lyg ir atidarydamas j^gajį būti nė kalbos. Jei ten 1 ’ ‘ ‘ 7 - “’u , . .. ^ . . . . -
šių metų piknikų sezoną, nes kada nukeliaus pirmieji užka- — medžio drožimu “Ge- kurie ų pergyveno. Taigi, bai- sjėpti savo gimtųjų kampelių
tai buvo šiemet pirmas pik- riautojai, jie turės dėvėti de- ležinis vilkas” su tautine vėlia- šioji vergija, kankinanti ir žu- užuovėjose, tėviškių laukuose
nikas. Gaila, kad pasitaikė šal- guonies kaukes, specialius vėle- pokyti V. Tumienė garvo danti nekaltus žmones, ir vėl ir miškuose. Tačiau neilgam praeities prisiminimų,
tokas oras, tai ir Iškrikas pras- spaudimo drabužius. Ten rastų piniginę dovaną. artėjo. —greitai teko ir gimtąjį kraš
tai pavyko. diena ilgesnę ___ 24 vai. ir Pamaldos už išvežtuosius į Skaudu būdavo stebėti, kai tą apleisti.

Birželio 13 d. pikniką suruo 37 minutes, ir metai būtų be- Sibirą ir kenčiančius Lietuvoje sustodavo stotyse traukinių Apleidom tėvynę pačiu gra- tuvių baigė šiemet mokyklas, 
įvyko birželio 20 d., sekmadie- tranąx>rtai su išbadėjusiais, žiausiu laiku — liepos, rugpiū- Jonas Kronkaitis baigė gim-
nį.. Atatinkamą pamokslą pa- apdriskusiais ir išvargusiais čio mėn.; tik maža dalis rug- naziją su gerais pažymiais, ru-

žmonėmis, vykstančiais iš “že- sėjo ir spalių mėn. Vadinasi, deru rengiasi studijuoti inžme-
miškojo rojaus”. Ir tikrai rojų vieni trumpiau, kiti dar ilgėliau riją. Vida Kronkaitytė geriau-
rasdavo tie nelaimingieji, ku- gėrėjomės Lietuvos laukais, siais pažymiais baigė pradžios

stoti į 
vos žemelėje. Bet ir jų džiaug- nūs sodybomis... Dar kai kur gimnaziją. J. Gruodis gavo

smas buvo trumpas. Juos ly- nuskambėdavo vakaro tylumo- dalinę stipendiją Yales univer-
giai, kaip ir mus, tykojo rytų je dainos sutartinė, bet ir ji / sitete, studijuos mediciną. Zig-
baisioji pabaisa. Mes dar tada būdavo liūdna, nes džiaugsmas mas Raibužis geriausiais pažy-
džiaugėmės, kad nesame tų ne- buvo dingęs. Aušdavo gražieji miais baigė gimnaziją, ruošia-
laimingųjų padėtyje, bet neuž- vasaros rytai svetimose sody- si studijuoti mediciną.

1944 metų pavasaris aušo 
nešdamas žiaurų rytojų. Plėš
rusis rytų žvėris vis labiau ir 
labiau niršo ir, birželio mėn.„| 
galutinai parbloškęs saveJ 
priešą, artėjo prie mūsų bran
giosios tėvynes. Jau sykį jo ('jnatė, kas ten-dėjosi. Keliai, ke- 
skaudžią leteną patyrę, negalė- buvo pilni važiuotų -.ir
jom e išvengti to skausmo ir pėsčių. Kas kaip bepajėgė, bėgo 

no Lietuvos vaizdų albumais, liūdesio, kurį supranta tik tie, nuo artėjančio pavojaus pasi-

Bet kaip bebūtų, mūsų že
mės žmogus, pasikinkęs ato
minę energiją, rengiasi į Mar
są nukeliauti. Jau yra susikū
rusios net draugijos, kurios fi
nansuoja pirmąsias keliones. 
Jau matematikai apskaičiavo, 
kaip ir kiek laiko reiktų keliau
ti ,bet yra tik mažas trūkumas 
— dar neturime tokio raketi
nio lėkuv’o.

Tad mokslininkai ir stebės 
visą liepos pradžią, kas yra tas 
mūsų artimiausias kaimynas, 
ir gal ką nors naujo suras.

Prieš dešimtį metų žiaurusis ilgo ir mus |i skaudi dalia pa
likimas, atplėšęs mus nuo gim- tiko: prekiniuose i 
tosios žemės, tebeblaško po 
platųjį pasaulį. Mes likome 
tremtiniais, o mūsų broliai tė
vynėje — vergais ar kanki
niais.

Liūdna ir šiurpu 1944 metus 
prisiminus. Apleisdami tėvynę, 
tikėjomės greitai ir vėl į ją su
grįšiu. Atrodė, kad tai dienų 
ar savaičių klausimas, o štai 
jau dešimtį metų svetur. Pa
čias geriausias jėgas atidavėm 
kitiems. Daugelis mūsų jau e- 
same gerokai pavargę, o trem
ties dalia dar nebaigta.

vagonuose 
sausakimšai sukimšti arba 
pėsti palikome gimtąjį kraštą, 
šeimas, tėvus, brolius, pažįsta- 

, mus...
Lygiai šiuo laiku prieš de

šimtį metų prasidėję baisiosios 
tragedijos dienos. Pakrikusios 
vokiečių armijos traukimasis 
liudijo artėjantį pavojų. Ir pa
vojus diena iš dienos artėjo. 
Nebegelbėjo siunčiami pastipri
nimai, raminimai, spėliojimai: 
sulaikys, atmuš, neleis baisia
jam rytų priešui liesti mūsų 
numylėtosios žemės. Bet vis
kas buvo veltui. Niekas nebe
pajėgė plėšriojo žvėries sulai
kyti.
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DIDŽIULĮ METINĮ PIKNIKĄ
This(10-ties mėty klubo gyvavimo sukakties proga)

CHASE CANDY CjO,
CANDY COOKS

Jonyka, P. Mikalauskas ir A. 
Kontveinis.

Dr. Z. J. Brinkis, medicinos 
mokslus gilinęs Strasburge, pa
kviestas dalyvavo tarptautinia
me medicinos kongrese, kuris 
įvyko gegužės 27-29 d.d. Stras
burge. . ■ .

namą.
Už 24.000 
irgi stato

Lietuviškos dainos, tautiniai šokiai, lietuvaites gražuoles rinkimas, 
šokimo kontestai, ir Lt. Veiks gausus valgią ir gėrimą bufetas.Veiks gausus vai

Aną kartą praSau Šiam kam
peliui parašyti pusstraipsnį. 
Pataikiau, pasirodo, ant žmo
gaus ne pusraščio, ir gavau, ko 
norėjau. Tiktai jis prašė žvirb
liškai nenutaisyti (jokiu būdu 
nerodyti vyr. redaktoriui!). 
Taigi, paduodu pilname stovy
je, kas buvo surašyta.

Kaip pasiekti Lietuvių Dienos 
vietą

Savais automobiliais važiuoti
Euclid Avė. į rytus iki 25000

Ken. J. Jonaitis, buvęs čia 
lietuvių klebonu, o dabar esąs 
Tuscan, Ariz., birželio' 20 d. 
lankėsi mūsų parapijoje ir čia 
atlaikė mišias. Daug kas norėjo 
jį pamayti, nes jis čia turi daug 
draugų lietuvių ir nelietuvių. 
Kun. J. Jonaitis, po 6 metų jau 
bus (sulaukęs 50 metų kunigys
tės jubiliejaus.

Miesto susisiekimo priemo
nėmis važiuoti Euclid Avė. Ek
spresu Nr. 28 (mieste stoja 
prie E. 30, 55, 79,105 gatvių). 
Ant autobuso parašyta E. 222 
Street arba Tapco (nelipti į 
Nr. 28, kuris važiuoja Via 
Green Rd. — Lancaster). Lini
jos gale persėsti į Euclid mies-

Antanas Pratkelis, verčiąsis 
namų statyba, vieną 
pastatė ir pardavė 
dol. A. Dubauskas 
namus pardavimui.

GIVE YOURSELF A TREAT 
GET THE BEST IN FOOD 

AND IHCINKS

Ateitininkai birželio 20 susi- 
rinkime nutarė siųsti atstovą į 
Ateitininkų kongresą Chicagoj 
ir surengti vakarą, kurio pel
nas būtų paskirtas mokyklos į- 
rengimo skoloms sumažinti. 
Vakarui surengti išrinkti: J.

rijos. Rocevičius yra lietuviš
kojo Spaudos Kiosko vedėjas, 
Liet. Enciklopedijos {dalinto
jas, Uet spaudos bendradarbis, 
gyvas ir judrus savo bendruo
menės narys.

Alto skyriaus valdyte yra 
sudariusi J. Liudhaus pirmi
ninkaujamą teisininkų komisiją 
bolševikų nusikaltimų medžia
gai Amerikos Kongreso Balti
jos Komitetui rinkti. Visi trem
tiniai kviečiami liudyti raštu 
arba žodžiu. Kas to nedarytų, 
neatliktų savo kaip lietuvių pa
reigos. StP

Čiurlionio ansamblio sezono 
baigimo aktas įvyko birželio 27 
d. lietuvių salėj. Sugiedojus 
tradicinę dainą Lietuva bran
gi, prisiminus ir pagerbus žu
vusius, mirusius ir ištremtus 
ansamblio narius giesme Mari
ja, Marja, toliau apžvalginį 
pranešimą padarė valdybos 
pirm. J. P. Nasvytis: per me
tus ansamblis viešai rodėsi 14 
kartų, buvo išleistos jo dainų 
plokštelės, Clevelandui pasiro
dė 1 vai. televizijos transliaci
joj, gavo visą eilę kvietimų at
vykti su koncertais į kitas lie
tuvių kolonijas ir t.t. Kitais

it!! No limit to Security 
and Steady Employment 

Pins Good Wages

jimą amkgniak <adahrfoun<a, 
Pipri* - bronziniais iženkleliais, garbės 

^i^piomais ir Lt. Po garbės na- 
rio Step. Nasvyčio sveikinimo

to autobusą ir važiuoti Euclid 
Avė .toliau iki 25000.

Galima taip pat važiuoti Eu
clid Avė. Nr. 6 iki Windermere 
Station (14223 Euclid Avė.) ir 
čia persėsti į Nr. 28, prieš tai 
paėmus Nr. 6 Extension Trans- 
fer (šitaip sutaupomas ekspre
so mokestis).

AND

MOCUL OPERATORS

Išvežtuosius į Sibirą ir kan
kinamus Lietuvoje prisiminė
me šv. Mišiomis ir susirinkime 
mokykloje. Paskaitą skaitė 
Juozas Sakalas, buvęs Lietuvos 
karininkas.

nės pirm. St Barzduko ir an
samblio meno vadovo muz. 
Aif. Mikulskio kalbomis bei 
Tautos Himnu. .

Čiurlionio ansamblis dirba 
didelės tautinės reikšmės kul
tūrinį darbą, gražiai atstovau
ja lietuvių tautai amerikiečių 
visuomenėj, t uri susidaręs 
prasmingas tradicijas, tad vi
sais atžvilgiais nusipelno mūsų 
pagarbos bei supratimo. Ar 
pakankamai mes jo parodom?

Augštuoshis mokslus šiemet 
baigė du lietuviai —.Danutė 
Muliolyte ir Steponas Matuse
vičius. Pirmoji gimė Vievyje, 
lankė Alytaus, Hanau ir Cle- 
velando. gimnazijas, studijavo 
St. John kalįdže, kur labai ge
rai baigė gailestingosios sesers 
(Registered Nurse) mokslus. 
Aptrasis gimė šakių aps., mo

kėsi Vokietijoj, baigė East 
High School Clevelande ir stu
dijavo Case Institute of Tech
nology, kurį baigė metalurgi
jos inžinieriaus laipsniu. Buvo 
geriausias studentas savo kla
sėj, aktyvus akademiniame gy
venime, veiklus lietuvių jauni
mo organizacijose. Savo studi
jas dar tebetęs tame pačiame 
institute siekdamas Master of 
Science. Abu savo draugų ir 
draugių oficialiai buvo pa
gerbti birželio 19 d. “semestro

draugėn gM»armlcfit pąjw>nd**jM>- reiškėjas. Kol dĮMMKtjhte Jžfr 
ti, ta pačia dvasia ir nuotaika tuvabus gyva. pat gimtete bei artimieji —
pagyventi. š»am reikalui yra Ansambliu valdybos sekreto- gytL Skrinskiai, Mikoniai ir kt. 
skiriama Lietuvai Diena, ren- rius Citavimus perskaitė Vestuvių pokylis buvo jaukus 
0ama vieną kartą metuose, tu- valdybos posėdžio prošataių savo lietuviška nuotaika, skam-
rinti tapti tradicine visų lie- apie ansamblio narių atžymė- fančta daina . x
tuvių ivente. o
—Ctovclantk* Ijetuvm 
šiemet įvyksta Šėpos 4 d. 25000 
Euclid Avė. Jos pradžia 2yąL 
po pietų. Programa pradedama 
4 vaL Ją atliks mūsų jauni
mas : jis šoks, vaidins, gros, dai
nuos, sportuos.

Lietuvės ir lietuviai Jūs visi 
kviečiami į Lietuvių Dieną. Pa-, 
rodykime, kad mūsų bendruo
menė yra gyvas ir realus tau
tinis mūsų organizmas, kurį 
reikia remti, palaikyti ir gai
vinti. Todėl atvykime. įėjimas 
suaugusiems po 1 dol., studen
tams ir moksleiviams po 50 
centų, vaikai su tėvais eina 
veltui. '

Dienoj taip pat veiks bufe
tas, bus šokiai, programa bus 
perduodama per garsintuvus. 
Tad jki pasimatymo Lietuvių 
Dienoj liepos 4 d. 25000 Euclid 
Avė.!

na nepasveikino, bet pakėlė 
spragilinę muziką:

Lietuvių Diena įvyks sekma
dienį, liepos 25 d., didžiuliame 
Riverview Parke. Ją rengia ko
misija, sudaryta iš įvairių lie
tuvių organizacijų. Komisijos 
pirmininku yra adv. Antanas 
Olis, Chicagos Sanitary Dist- 
rict prezidentas, sekr. adv. An
tanas Lapinskas. Lietuvių Die
na sutampa su 32 metų sukak- 
timi, kai JAV vyriausybė pri
pažino nepriklausomą Lietuvą 
de jure.

Šiuo metu Revervievv Paikas 
karinės vyriausybės yra pa
ruoštas gyventojų supažindini
mui su civilinės apsaugos rei
kalais ir apsigynimo priemonė
mis. Kiekviena tauta tame par
ke turi savo tautiškus paren
gimus ir ta proga susipažįsta 
su tuo, kas darytina, jei kiltų 
karas ir įvyktų atakos iš oro. 
Reikia, kad ir lietuviai susido
mėtų ir susispažintų su tais 
reikalais. K.C.

Nuvažiavau per tofi

Atvįrai ir trumpai pasakius, 
turiu neblogą iškalbą. Kaimy
nai, su kuriais man teko gy
venti vienam kambaryje, liudi
ja, net ir naktį mane kalbant. 

Patriotizmo pagautas, pradėjau 
tada viešai reikštis prakalbiau- 
damas. ; x

Savo mieste kalbėjau visuo
se minėjimuose ir parengimuo
se su tokiu pasisekimu, kad 
prądėjo net bendram reikalui 
siek tiek aukoti. Už tai gavau 
žmonių pagarbą. Visi sveikino 
ir mano žmoną: turi vyrą auk
saburnį.“

Tokiu atveju teko pagarsėti. 
Buvau pakviestas net į artimą 
miestelį pakalbėti. Kaipgi atsi
sakysi, kai jauti pareigą. Tik 
žmona pasakė:' “nenuvažiuok 
per toli.”

Nuvažiuoti pataikiau, kur 
reikia, ir pakalbėjau, kaip rei
kia: su mostais, balso banga
vimais, griaudenimu ir juokavi
mu. Įterpiau ir pasaką apie 
“vilką beuodegį”. Pavyko. Pa
kalbėjęs grįžau namo — negi 
ten pasiliksi. Kelias buvo trum
pas, bet reikėjo pačiam užsi
mokėti.

Po kiek laiko su triukšmu, 
telegramomis ir specialiais 
laiškais buvau iškviestas pa
grindiniu kalbėtoju į tolimą 
miestą.

• Luncheon Specials
• Dinner Specials
• Birthday Parties
• Wedding Parties

• 14-sios Birželio minėjime sko parodos atidarymo 
paskaitą skaitė prof. Ged. Gal- tarė žodį į mokinius.
va. Meninėje dalyje choras pa- • 17 Birželio mirė Heidel- 
dainavo 5 dainas ir mokiniai bergo klinikoje Stanislava Tei- 
padeklamavo porą Brazdžionio 5^^ palikdama našlį vy- 
eilėrašaų. Ta 4>roga dail. Ka- jr ju vasario 16-sios 
minskas suruošė 2 dienų dailės g^na^os mokinius. Palaidota

ansamblio garbės narys gio OSlapo vestuvės jvykobir-
iš Chicagos atvykęs kun. Gu- želk) 26 d. Be gausaus bumo ■ natriotinės temos labai ti- uj t organizuotai gmmazi-
rėčkas. Čiurlionis mums bran- jaunųjų draugių bei draugu, ra ’r aPytalteS te,“"anB

WOLF EOAD 
MORENA, ILL

riau pusę burnos atvėręs, — 
dabar jau taip “toli nevažiuo
siu”, nes kalbas dainuosiu ar-

vavo nemaža tr vyres- 
buv. mokytojai P.

s bei St. Berniukas, 
‘W. Sardžius, gyd. 
fiusTsu žmonomis, taip

— Dabar tai jau toli važiuo
siu, —tariau žmonai, bet ji šį 
kartą nieko nesakė, bet ir ke
lionei nieko neįdėjo.

ba grosiu. Bent pėsčiam nerei
kės eiti namo arba savais už 
kelionę mokėti.

žv. BePastogis

— Taigi, pusryčiam bus kal
ba su salotom, pietum kalba 
su pamidorų padažu, vakarie
nei sumuštiniai su kalba. Kaip 
tamstelei patinka?

Ten sudėjau tokią kalbą, kad 
visi klausė išsižioję, lydėjo į

jama dideliam ir mažam bfciat 
Banketai, SoBeduotavCa, Tteensi- 
mai. Vestuves. VM valgia! kartu ir 
gardūs. Užeik arta tetefonuok pasi
teiraudamas.

mūsų tautos gamtovaizdžiu, •Gimnazijos krepšininkai 
lietuvio romantiška siela ir as- laimėjo draugiškas rungtynes 
piracijomis. Greta paveikslų Prieš vokiečių Weinheimo gim- 
parodos, ponia Kaminskienė su- naztią rezultatu: 154:4 ir 88:- 
ruošė,rankdarbių parodėlę, kur Iš
buvo išstatyta daugiausia jos • Dievo Kūno procesijoj (ta
pačios darbo taut. rankdarbių, lyvavo Vasario 16-sios gimna- 
paskui ponios Sutkuvienės, p. rijos katalikai mokiniai drauge 
Sudvilienės, p. Motgabienės ir su vietos vokiečiais. Vieną iš 
kitų pavienių asmenų bei mo- keturių altorių pastatė gimna- 
kinių rankų darbai. Parodą ap- rijos mokiniai. Visus patraukė 
lankė nemažai vokiškos publi- lietuviškojo altoriaus centre 
kos, darbo kuopų vyrų ir sve- Stančikaitės pieštas paveikslas, 
čių iš toliau. kur Marija su Kūdikiu ant ran-

• 12 ir 13 birželio vyko kų brenda rugių lauke tarp a- 
Vasario 16-sios gimnazijos Ku- guonų ir rugiagėlių. Po proce- 
ratorijos posėdžiai. Juose svar- sijos Lampertheimo bažnytinis 
styta gimnazijos finansiniai rei- choras suruošė giesmių ir dai- 
kalai ir priimta sąmata. Posė- nų koncertą gimnazijos salėje, 
dyje dalyvavo, kaip Europos atsidėkodamas už mokinių pa- 
PLB atstovė, iš Paryžiaus p. sirodymą su tautiniais šokiais 
O. Bačkienė, kuri dail. Kamin- Lampertheimo koncerte.

Accredited school of nursin& 
Mušt be between the ages of 
17 and 30 years and have com- 
pleted 4 years of high school. 
A scholarship, which consists 
of books, tuition, uniforms and 
maintenance, is provided for 
each student nursė accepted into 
the S^rtember class. Modem 
ciassrooms, dfetary and che- 
mistry laboratories, and up-to- 
date library in the new nur- 
ses’ home are availaUe for the 
ūse of all studento. Write or 
telephone: Edna D. Collentine, 
R N., Director of. Nurses, 
South Chicago COmmunity 
Hospital, 2320 E. 93rd Street, 
Chicago 17, BĮ. ESsex 5-4400. 
Next class begins ?September 
8,1954.

StvM, dėkojo, mosavo, bet nei 
vienas neklausė, kaip atvykau 
ir kaip parvyksiu: pėsčias ar 
važiuotas. Visi buvo gyvai pri
trenkti mano kalbos ir apie

“VĖŽIO ŠVENTASIS”
TĖVAI SERVITAL ftV. DOMINIKO BAŽNYČIA 

Sectevriek ir Locnrt ffvtvte
NUOLATINE NOVENA KAS ANTRADIENI P.P.

KHnleaą reknądteaį 3:30 p.p.
Giedotos mišios kas antradienį rytais 8 vaL už vėžiu ser
gančius. šventojo relikvija atskirai laiminami vėžiu ser
gantieji. Prašymai priimami kiekvienu laiku. '



gyvenimu

Gaunama:

M. <ad L AITO COLLISIOH VORKS

piaueių jgg. 
nuo štrdfea nearei- 

nuo

taatspo šaknų. P jeigu norite 
COD, tai bus $L25; į Kanadą 
bgi yra $L25.

Ftasidng, N. Y. 
68-38 Forest Avenue 

RMgewood, N. Y.

Sekmacfieni, btažetto 27 <L 
miksi imnoftnintti lAigc suj 
metą seeono draugiškomis 
nmgtynėmis su DSC Brook
lyn. Mūsų pirmo ji vienuolikė, 
papildyta astuoniais rezervinės 
ir dviem jaunių vienuolikės 
žaitfckais, turėjo kapituliuoti

$S7. n» ireeidy, and Europesn plan 
SIC. i* weekly. Fbbmos f«r exeeilent 
Continental Cuosfare. Mort retednr

mųjų skakSuje buvo 3 lietu
viai: Thutvaiša, Keturakis ir 
Merkis.

Kazys Škėma 1950 New En- 
gland p-bėse buvo antras. 
Tais pat metais Škėma įveikė 
garsųjį Reshevskį jo simultane, 
o Merkis laimėjo Massarh, žai-

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 8-0818 

800*11 Boston 8-Mt»

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

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR C-MS4

tfrya gcsel nuo žalBų, fcoeuBo ir 
remažHkų Mcauanoų, ir suval— 

nirimo k tetų vidurių. Pri-
MųoUte mane $L00, tai mes

menytnų favoritai Vengrija- 
Uragvajus ir slaptai j pasaulio 
futbolo meisterius pretenduoją 
Austrija - Vokietija.

Kam pavyks išsikovoti gar
siąją Julės Rimet taurę ir 
drauge pasaulio futbolo nuga
lėtojo vardą, paaiškės šios sa
vaitės bėgyje.

Truputis M pasaulinių futbolo 
pirmenybių Šveicarijoje.

(Plačiau sekančio penktadienio 
laidoje)

1951 LfiK draug su New 
Yorko lietuviais laimėjo prieš 
Boykton klubą 95. 1949-54
LŠK turėjo 12 rungtynių su 
Harvardo Universitetu, kuris 
4 kart buvo Bostono moste
riu; tų rungtynių santykis 
6?45& lietuvių naudai.

Grand National korespond. 
p-bėse K. Merkis laimėjo Eas- 
tern čempiono vardą ir pgl 
“Chess Review” įvertinimus, 
laikomas ketvirtuoju Amerikos 
žaidėju su “Postai Master” var-

1-0 (O-O). Karščio išvarginti 
mfBūšktei: Remėza; Lapurka- 
Daukša; Kygis-Mileris - Stepo
navičius; Saldaitis - Jokubaitis- 
Vaitkevičius - Bagdžiūnas ir 
Beleckas dar šį tą bandė pir
mame kėliny (padedant stipro
kam vėjui), tačiau antram kė
liny aikštėje daugiausia domi
navo priešininkas. Susižeidusi 
Vaitkevičių pakeitė Butrimas.

Vienuolikė, kuri norėtų at
stovauti New Yorką būsimose 
IV lietuvių varžybose Toronte, 
turėtų būti rimtai paruošta. Iki 
žaidimų beliko tik du mėnesiai, 
ir klubo vadovybei jau aukš
čiausias laikas susirūpinti re
prezentantų paruosimu.

New York Medical Errhsage 
CSC Ftfth Avė. New York. N. Y.

Tetephone: MU 2-8878
Because of the Superior Ouality of 
Applicants we have received through 
the readers of The Catholic News we 
welcome more Industrial Nuneš, Me- 
dical Secretaries, Lab X-ray Techni- 
cians and Medical Assistants for Phy- 
sicians Offices as well as Hospital 
Personnel. Salaries range from $50 
to $80 to start.

TeL
American-German table. Sports. TV. 
Churches, swimming nearby. Reason- 
able rates. TeL HO 4-5203.

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
' 844» JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Statlon) 

Woodhaven,N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visom, 
miesto dalyse; veikia ventiliad?

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAHKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC _

~ FLATBUSH PLAZA ’ 
(formerly Bedford Plaza) 
NEWLY RENOVATED

Full Coune Dinner* • LumIm

(undeę new management) 
12*8 Fiatbush Avenue, Brooklyn 

GE. 4-95*8

Baras,SALE vestuvėms, 
parengimams, suarin> 

kimams, etc. |

Užsakymai priimami tefeftmo. GSės pristatomos betfcur.
FLO8I8T BBeiMA 

522 OmdStovėt Braekty^N. T.
TeL ST 2-7909

Gero* itiieB fraMoa arieo^ pBokstfem, dešros, kumpiai 
ir MU i—fetf įaiMlniiil flooe krautuvėse:

6938 Styrite Avė. 185-24 Horace Harding Blvd
Gtendafe N. Y. * Fresh Meadows, Flushing

13&59 Roosevelt Avenue 219-17 Jamaica Avenue
Queen$ Village, N. Y.

176 Rockaway Avenue
VaDey Stream, N. Y,

6904 Woodride Avenue 4380 White Plains Road

Liepos moi. 3 d. New Yorko 
lietuvių, latvių ir estų sporto 
klidbai ruošia tarpklubines 
krepšinio žaidynes. Pirmosios 
rungtynės Lietuvių A. K. — 
Latvių S. K įvyks 4 vai. 6 
vai. rungiasi estų A. K. su Lat
vių S. K. ir 750 vai. — Lietu
vių A. K. — Estų A K.

Krepšinio ir bendrai sporto 
mėgėjam šios žaidynės yra di
delė pramogaa. Jos įvyks YM- 
CA rūmuose, 179 Marcy Avė., 
Brooklyn, važiuoti Jamaica li
nija iki Marcy Avė. stoties 
Williamsburge.

1949-50 klubas laimėjo ant
rą vietą Bostono lygos rungty
nėse, o Tautvaiša ir Merkis bu
vo pirmieji iš pavienių žaidėjų 
toje lygoje. 1951 ir 1954 m. 
p-bėse LŠK užėmė trečią vie-

JoMph J. Noc Stadfoc, Ine.
/gjfSrK KCVtSlAsriCJU. 

Woodwirlt 
įįfl 4Itan^Ba<Zta«a

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas 

(BIELIAUSKAS) 
FUNEBALHOME

M. I*. RAIXAS — Direktorius 
ALB. BALTBONAS-BALTON

Beteki VedSjM 
660GnBdStaeet 
Brootiyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

| TeL Vlrginia 7-4499 |

<x«u&ma.Aip%TRUn/
WOTE M

— Come in Today — 
LAND MOTORS, Ine.

53»-4th Avė, eur. 15tfa BrvoUyu 15, N. Y.
YOUR FRIENDLY CHRYSLER-P LYMOUTH DEALER

— FULLY AIRCONDmofcED—

UNGEIFS PINE BEST
Puriing, New York

Cairo 9-9564. Family vacation.

LIETUVIŠKA GĖLIŲ KRAUTUVE “BEGINA 

G E L E S kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, fcarsažai, laidotuvėms voinftai ir 

gėlių sados. Lfetaviftį saldainiai “ROTA” detafiai 
Ir urara.

Sovietų šachmatininkai po 4 
rungtynių surinko persvarą 
tsfekų (20:-12 — 6^, 5:?, 55, 
4:4), bet amerikiečiai įrodė, 
kad rusai nėra nenugalimi, nes 
paskutines rungtynes su jais 
užabigė lygiom (4:4). Tą die
ną Pavei įveikė Keresą, D. 
Byme — Auerbachą ir L. E- 
vans - Taimanovą. Reshevskis 
su Smyslovu ir. R. Byrne su 
Kotovu baigė lygiom. Is ame
rikiečių geriausiai pasirodė D. 
Byme, įveikęs Sovietu dabarti
nį čempioną Auerbacną 3:1, L. 
Evans su Taimanovu 2^:1V6, 
Reshevsky su Smyslovu 2*2. 
Toliau R. Byme — 3-kart su
lošė lygiom su Kotovu, Horo- 
witz — dukart su Gelleriu ir 
Evans — dukart su Taimano
vu.

Povflas Tautvaiša žurnalui 
“Chess Life” birželio 5 parašė 
didžiulį vedamąjį straipsnį

M EVergraen 7*4335 W 

StephėnAromiskia 
(ARMAKAJ.fSKĄS) , 

. Ontoteim - BahamnotadM ■ 
MnnRRKT^KA KnyV.VrilA 

423 Metrąx>litan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

. įmw ' "to w m ju1 w
( BABAKEncniS te SCNUS
’ FUNERALHOME

Souti* Boston, Manu

se kovose. Lietuvių Atletų 
Klubo pirmininkas p. Luke, 
sveikindamas sportininkus, pa-

Šv. Kazimiero parapijos me- reiškė, kad Liet. Atletų Klubas 
tinis piknikas įvyks liepos 11 mielai sutiktų bendromis jėgo- 
d. Maironio parke. Parapijos mis dirbti tą darbą, kurį šiuo 
kunigai, draugijų atstovai ir metu sporto klubas vienas dir- 
rengimo komisijos nariai nuo- ba; “Kai petys į petį stosim, di- 
širdžiai kviečia atsilankyti ne .džiausiąs kliūtis nugalėsim” — 
tik saviškius, bet ir tolimesnių pareiškė p. Luke, 
vietovių lietuvius. Šeimininkės Sportininkus raštu sveikino 1949 1950 1951 Bostono 
jau iš anksto rūpinasi kuo ptd- Liet Generalinis konsulas J. meisteiį0 vardus laimėjo Tai
kiausiai svečius sutikti ir pa- Budrys, D. S. C. Brooklyn. vaiša ir Kazys Petrui 
vaišinti. Graži parito aplinkų- Po oficialiosios dalies akto-__________________ i—-----------
ma paprastai daug sutraukia nūs Vitalis Žukauskas ir pia- 
žmonių, kurie nori truputėlį at- nistas Aleksas Mrozinskas at- 
sipūsti nuo miesto Sutros ir liko trumpą, klausytojų šiltai 
linksmai praleisti laiką draugų priimtą programą.
būryje. B. A. Tamsutis

j Joseph Garszva
I' GRAB0RIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

. . ŠEŠTADIENIAta 
u N«w >foxko stoties

I330t-f07^, 
PĮREKTORIUS

SPORTININKŲ VAKARAS
Angelų Karalienės parapijos 

salėje Lietuvių Sporto Klibas 
kukliai atšventė New Yorko 
valstybės taurės laimėjimo 
šventę. Nežiūrint varginančios 
kaitros, sportininkų pasveikin
ti susirinko virš šimto svečių. 
Visų akis traukė didžiulė taurė, 
dėl kurios atkaklūs lietuviai 
sportininkai nemaža prakaito 
išliejo.

Klubo pirmininkui p. Kati
nui atidarius iškilmingą posė
dį, buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Vienuolikės 
vadovas p. Vakselis pakvietė 
scenon vakaro kaltininkus: 
Arens, Gražį, Jokūbaitį, Sa
baliauską, Vaitkevičių, Wells,
Grašį, Freimanį, Kalašinską, “The šoviet Approach To

J pusiaubtfgmini pasaulio 3^- ,Yrt?K New Chess, by U. S. Expert Povilas
fJbdo^meUhi rat, įkopė Yorko valstybes ftttolosajun- Tautvaisas”, kuriame pateikia 
UragvaA įvykęs Anglija 4- 8°sjekretonus Ench Werner, &wietų spaudos išvedžiojimus,
2 Austrija, sudorojusi pirme- Įtekdamas taurę, palinkėjo ted šachmatai savo esme ir 
nįfcių rengėjus švricarija 7-5, avabmns Uetavos ^rams toje istorija esą “marksistiniai." 
Vmįi^po skandaling^rung. ^°rtme,e dvasioje ko- u
tjmhT parklupdama kaistus ^oti ir kitais metais. Vice- visiškai įsijungė į So. Bostono 
pietiečius brazilus 4-2, ir Vo- P- Stašinskas nuoSir- Lietuvių Piliečių Draugiją; to-
MetiX laimingai iSsikavojusi P^duno Lmtuvos vardo Bau į. dalyvaus jau tos 
pergafe prieš Jugoslaviją 24). ^\baSad°^US S*S2™?kUS’ Draugijos vardu LSK įkūrė 

... i . kedamas dar didesuo susi- -104a nairiai atvvkp tremtiniaLPusiaubaigmeie susitinka pir- ., - _ .. - naujai aivysę trenjuraai.
klausymo sekančiose sportine- dalyvavo Bostono, Mas- 

sach. State, New England ir 
Metropolitan lygos p-bėse “Li- 
tuanian” vardu.

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

(record changers). į
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond EBI£ Ozone Pails, Forest Hill, Jamaica. 

Darites atitekamus prityrusio techn&o, pripažinto 
RCA Institnto, New Yorke.

Darbo valaate: kartBea dbo * vaL ryto Bd $ vaL vok.

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND 

(JULY 1, 1954) 

2/4% Year 
Pins Extra %% Per Year

FUNERAL HOME
a 564 KAST BRQADWA Y

K South Boston, Mass.
Du A BOMakai, F. E> Zteletakas

SAVINCS BANK 
135 BR0ADWAY «t BEDFORD AVĖ.

S3* Eartera Parkwajr at Nortread Avaw 
Your Dcptea ia Thh Bank Are FoUy teūred 

Up to 81010001

šammngiifniPingpiiiininuiOTgMPinnoipioiioirniftnginiUPUnsi'UMnrmminMMgimiitm'MMinrimHgiirmiiMOi

I JOHN DERUHA, M. D.
| Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
t Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 19-2 ir 4-9 
| Mokslus baigęs Europoje
Į 128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
= Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

iš visur. Atskiri laųMmo kambariai vyrams ir moterims.

19 West Post Road 
White Plains, N. Y.

MAIN STORE
CMt-19MYBTIX AVĖ.

■A-V.



ŽINIOS

lietuviai Mėlynoje Armijoje

nese.

liforniją.

čiukonis.

Visi į Angelę Karalienes parapijos

| PIKNIKĄ

IjetavięNational Hali and Park mos

birželio 29 ČL gimė dukrelė.
Elzbieta ir Jonas Jakaičiai

bepos 4 d. 2 vaL p. p. National 
Hali parke, 65-13 38tb A venue, 
Woodside, L. L

tiek aukoti, kiek paprastai pra
leidžiama piknike tam pačiam 
reikalui, žmonės buvo dosnūs.

buvo sunkiai susirgęs ir nuvež
tas į miesto ligoninę. Dabar 
sveiksta. <

CAMBRIDGE, MASS

xs mokyfcą. Emropoje teko iš- 
būti 28 mėnesius ir dėstė la- 
kūnams meterecūogfinus kur
sus. Kapitonu grįžo Amerikon 
ir mokytojavo lietuvių Maria- 
napolio kolegijoje, kurią pali
ko norėdamas pasiekti aukštą
jį mokslo laipsni.

Dabartiniu metu dr. V. Sta
kiais apsigyveno Watėrtowne 
su žmona ir dviem vaikučiais. 
Jis dirba vienoje laboratorijoje 
ir dažnai jam tenka išvykti į 
kitas rietas eksperimentų dar
bams. Nors jis jau čia gimęs 
ir augęs, bet tebėra uolus lietu
vis ir puikiai lietuviškai kal-/ Lietuviai patriotai, 

mūsų tėvynė Lietuva tebeken- 
8a žiauriausią prieopaudą, ku
rią atnešė komunistai. Mūsų 
tėvai, broliai, seserys masiškai 
tebetrendami Sibiran, kur kea- 
8a kūno ir sielos kanSas. Pri
simenant jų neviltį, esate kvie
čiami piketuoti Maskvos bude-

Arts High mokyklą, paskui 
mokslą tęsė Wentworth insti
tute 4rbaigė Bostono kolegiją 
B. S. laipsniu. Antrajame kare 
savanoriu tarnavo kariuomenėj

Aaaas NmfriiaaR, • 
iš Bochesterio; N. T., 1935 m. 
su ekskursija buvo nuvykęs į 
Lietuvą, aplankė savo tėvų 
gimtinę — Jurbarko apylinkes, 
Klaipėdą, Palangą, dalyvavo 
ateitininkų kongrese TeįSuose, 
ųptįuiki Kauną ir Vilnių. Visą 
savo ke&onę jis nufilmavo. Da
bar filmus paskolino Ateitinin
kų Federacijai, kad juos paro
dytų rengiamame kongrese 
Chicagoje. Birželio 29 d. fil
mas pirmą kartą pademons
truotas Darbininko redakcijo-

Darbininko vyr. redaktorius 
išvyko dviem savaitėm atosto-

EUZABETH, N. J.
Keliaujanti Dievo Motinos 

statula buvo sustojusi mūsų 
bažnyčioje. Birželio 27 per su
mą statula buvo pastatyta prie 
altoriaus ir H vai buvo laiko
mos Mišios už visus Lietuvos 
kankinius. Vakarais buvo ypa
tingos pamaldos, j kurias at- 
silankė daug tikinčiųjų ir. net 
nelietuvių. Iškilmingos užbaigi
mo pamaldos įvyko birželio 29 
vakare. PO iškilmingų mišparų, 
kuriuose dalyavvo daug apylin
kės kunigų, buvo padaryta į- 
spūdinga eisena su žvakėmis. 
Dalyvavo parapinės organiza
cijos ir didžiulė žmonių minia. 
Procesijai vadovavo kleb. kun. 
M. Kemėžis.

Marijos statulos atsilankymo 
proga per visas tris dienas bu
vo raginta įstoti į Mėlynosios 
Armijos Sąjūdį, kurio tikslas 
yra paskleisti pasaulyję Mari
jos prašymus Fatimoje. ~ W. S.

Birželio 29 d. iš šv. Petro 
par. bažnyčios palaidotas Am
brasus Zajankauskas, 67 m. 
amžiaus. Velionis gyveno 169 
Bovven St.; So. Boston, Mass. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi-

birželio 29 atvyko j Bostoną 
ir apsistojo parapijos kleboni
joje; jis renka medžiagą šv.

Daktaro jaunesnysis brolis 
dirba Tufts kolegijoje inžineri
jos srityje; sesuo yra Nukryž. 
Jėzaus seserų vienuolyne—se
suo Celestina — ir moko mu
zikos. Jauniausioji sesuo dirba 
Massachusetts gubernatoriaus 
raštinėje.

Diplomo įteikimo apeigose 
dalyvavo jo tėveliai ir giminės. 
Pažįstami ir draugai nuošir
džiai sveikina dr. V. Stakutį ir 
jo tėvelius. Dievo palaima ir 
toliau telydi jų kelius. —as.

Mirė
Birželio 26 <į- iš šv. Petro 

į)ar. bažnyčios palaidota Mari
jona Kalinauskaitė - Arentie- 
nė, 70 m. amžiaus. Veikmė il
gą laiką gydėsi šv. Vincento li
goninėje Worcester, kurioje 
dirba josios sūnus gydytojas. 
Šv. Mišias atlaikė ir laidotuvių 
apeigas atliko velionės gimi
naitis kun. Vladas Jeskeričius 
SJ. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse. Velionė gyveno 897 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Nuliūdime paliko savo vyrą 
Mykolą, dvi seseris, du brolius 
ir tris sūnus.

Elvyra Bendoraitytė 
garsiame Massachusetts techno
logijos institute, Cambridge, 
Mass., įsigijo matematikos dak
taratą. Jaunoji mokslininkė ^yra 
baigusi šv. Petro parapijos va
karinę lietuvių kalbos mokyklą 
ir katalikiškąją Emmanuel ko
legiją. Aukštojo mokslo siekda
ma, E. Bendoraitytė-Bender vi
suomet buvo veikli ir beturiu 
jaunimo terpę. Buvo Lietuvos 
Vyčių 17 kuopos leidžiamo laik
raštuko “Keyhole” redaktorė. 
Ji visuomet paruošdavo jauni
mui patriotinio turinio straips
nelį, pavadintą “Ir tėvynei Lie
tuvai”. Daktarė yra vienintelė

Pakrikštyta
Birželio 26 d. šv. Petro par. 

bažnyčioje pakrikštyta Bronis
lovo ir Elenos Juškevičių duk
tė Nancy - Elenos vardais. Tė
vai" gyvena 91 Fuller St., Dor- 
chester, Mass.

Birželio 27 d. pakrikštyta 
Petro ir Lidijos Tenterių duktė 
Virginijos - Marijonos var
dais. Tėvai gyvena 40 Crovriey 
Rogers Way, S. Boston, Mass.

LAISVES. VARPAS 
ItarioMos Anritioa beturiu 

KULTŪRINI: RADIJO PROGRAMA 
WBMS, 1090 Mtoeyties Boston 15, Mass.

SekmadtenHs 12:30 iki 1.00 vaL pietų metu.

“Soul” žurnalas, Mėlynosios Gutauskas — Škotijoj, kun. 
Armijos organas, leidžiamas dr. K. Matulaitis — Anglijoj, 
angių kalba Washington, N. J. kun. dr. Navickas — šveicari- 
ir turįs daugiau kaip 100.000 joj, preL K. Razminas — Aus-

Skautės, norinčios vykti į skaitytojų, geguž.-biržefio nu- trijoj, kun. dr. P. Jatulis — 
skautų stovyklą, įvykstančią 
rugpiūčio 28 ir rugsėjo 7 <Ld.
netoli Bostono, renkasi bepos aprašė apie keliaujančią Lietu- baliauskas — Venesueloj, kun. .. .,
8 d. 7 v. v. Apreiškimo para- vių Marijos statulą ir įdėjo 4 M. Tamošiūnas — Kolumbijoj, vena L>orchestery-

tai nuvykpj Jąffrey nūiestelį ir 
iš ten pradėjo kopti i Mbnad- 
mock kalną. Oras*buvo gražus 
ir malonus. Kopė 13 vyčįų ir jų 
dvasius vadas kun. Jonas žu- 
romskis, kuris pirmasis |»pė 
į kalno viršūnę. Ekskursijoje 
dalyvavo J. Danielis, J. Oleri- 
čius, V. Skudrytė, P. Danieliū
tė, O. Kteponytė, ...Jžfitejes 
Ruth, Atta Gabius, M, Zalete- 
kaitė, F. Zaletskaitė, Evelina 
Bender, P. Drarinskas, A. Si
manavičius, J. Chittick ir kuh. 
Jonas žuromskis.

nors posvekintiar paskelbti, tai sųridte: UTHUANIAN KADiO 
BOCB, M Ciftepi St, Mmb,

Skyrius: LHEEANMJI nJBKnVKK CO„ W. Brarfmr
So. Boston 27, Mass.

' A. ir O. IVAŠKAI

The PUot, •
Bostono arkivyskupijas laikraš
tis, įsidėjo ilgą straipsnį apie 

i Praną Šidlauską, Bostono Meno 
Festivalio ruoštųjų pastatymų 
techniškąjį administratorių. 
Pranas yra Kosto Šidlausko, pa
rapijos darbuotojo, sūnus.
Darius Lapinskas ir Vytautas 

Strolia
studijuoja N. A. muzikos kon
servatorijoje, ateinantiems me
tanas vėl gavo tos konservatori
jos stipendijas.

Pulk. A. Stapufionis 
po sėkmingos operacijos grįžo 
iš ligoninės ir baigia sveikti sa
vo namuose.

šuo Agnietė Kabnauskaitė, _ .^ .. .
CJ.C.. P. J. Krflis, Alfonsas Petro parap.jos ^onja,. 
J. Palaima ir Edmundas Pe- ir Vaaifanaa

smuikininkas, yra kviečiamas 
užimti vargoninko vietą lietuvių 

204 doL pelno. Pirm. Pr. Ja- parapijoje Lawrence, Mass. Ten 
niūnas dalyvius paprašė atris- vargonininkavęs Algis Šimkus 
toti ir pasimelsti už mirusio išvyko Chicagon. " 
nario Pr. Jankaurido vėlę. Jo 
intencija teprašytos šv. Mi- 

« $ PsmęinS ittSm Paritas Knpivodas, II-jo pa- Sos, Valdyba rūpinasi būsimu
$ AR RASITE bent vieną, kuriam nepatiko pernykštė Ange- vietoj numatyto birželio 27 saubino karo veteranas, bir- pikniku. Naujais nariaas kluban

d. parapijos naudęi pikniko, žefio 17 d. buvo palaidotas iš įsirašė J. Sakatauskas, F. 
buvo pravesta gana sėkmingai N. P. Marijos parapijos. Nu- , Tamošiūnas ir A. Turauskas, 
per visa^Mišias. Kleb. kun. Pr. liūffime liko žmona, tėvai, du Speci^us kfcfco šerfrrinkų susi- 
Juškaitis prašė parapiefių brtūiai ir sesuo, „ rinkknas Įvyko biržefio 25 d.

p rr tr - Erinktti knygom ir šėram pa- 
” tikrinti komisija B' M Mali-

amnutuota koja. Po surftios ■ ,_ ,, ■ ,'.w ■/, r,. naiHlu*itfa L. Slkinšo. B. Ja- operacijos ligotiS garėja. Pa- ™ .V. koSo ir J. Sakatausfco.žpzanu ir pnetebai nnki grei- _« , T..
tai oasvriktL Thomssne rengiamoje Liet.

po 310 M. Laukaitienė, Za- JT „ . Dienoj lieęos 4 ruošiasi daly-
baridai ir du nežinomi oaranfe- P* S“"*"*1'"1 sugrįžo vautidaug mūrifldų, nes jau y- ^^> $5 J^XS^K S U*?ninfe gydosi ra nuristojuri tradicija, kad 

Bartąseri&nė ir B. Dabrevai- LK r Silūrų klube kasmet ten vykstama, 
skis. susirinkime tkžebo 20 knr- SCnmias rengiasi

. - tarimo komisija pranešė,' kad vesti Marteną Beriovv.
SBN4MIN0J&NA& 5 kambarių parapijos reikalams padaryta Karšt. Patr.
batas 805 Ctevetend St Brook- 
lyn, N. Y. Kreiptis tetefbnu: 

CL arba asmeniškai

radąjo valandėMs, kurią veda 
Jokūbas Štokas, piknikas 
Įvyksta bepos U d. šv. Myko
lo parapijos parke, Bayonnė- 
je (15 E. 23rd St, Bayonne, 
N. JJ. Pitaūko vieta pasiekia- 
ma: iš Times Sq. Dnoe Termi
nai autobusais važiuoti iki 23 
gatvės; iš Port Authority Ter
minai važiuoti autobusu 99S, 
išbpti 23 g. Iš Newarko: auto
busu nr. 1 (Esehange Place) 
iki nrwnmnnipaw Avė. ir Bou- 
lervard, Jersey City, persėsti 
į Boul^vard autobusą, kuriuo 
parinksite 23 g. Važiuojantiems 
automobiliais, kebauti Lincoln 
Highway ir sekti rodykles į 
Bayonnę.

Papildomų informacijų apie 
pikniką, klausykitės Stuko Ra
dijo programos — “Lietuvos 
Atsiminimai”. Nuo bepos 3 d. 
programa praplečiama ir duo
dama kas šeštadienį visą pil
ną valandą — nuo 4:30 iki 
5:30 vaL p.p. iš New Yorko 
stoties WEVD (1330 kil., ir 
97.9 meg. FM).

Akvifinai ir Antanui

M. Pętroniraė, 
brooklyniečiai, šiomis dienomis 
išvažiuoja į Montreal, Kanadą, 
aplankyti giminių Apročikų.

Antanas Naikus, 
dirbąs Darbininko administra
cijoje, po gana sunkios opera
cijos išleistas iš bgoninės.

Skaučių dėmesiui

Northeagtern universiteto 
diplomų dalinimo aktas įvy

ko praėjusį sekmadienį, bir- 
žebo 20 d. Universitetą irLin- 
colno technikos institutą baigė 
1309 graduantai. Iš beturiu in
žinierių diplomus gavo Albinas 
Strazdas (iš Somerville, Mass., 

mery paskyrė 4 puslapius Ue- Auštrabjoj, kun. P. Ragažins- ’ ITu^J'vilkZtėsT Benzevi8ų šeima Sa ir Vytautas Sužie-
tuvai ir lietuviams. Jis plačiai kas — Brazilijoj, kun. A. Sa- Aflcrdė. Tėvai gy- S°- Bostono ąutomcMnbu iš- d51is Brockton, Mass.), gi-

vyko atostogom, pasieks net Ka- męs *r mokęsis dar Lietuvoje, nn h Rfin«stn>h’<s
paskui Vokietijoje. , Lincolno Bbnstrubs

pi jos patalpose, kur bus įsire- dideles fotografijas. Pats žuma- T^v. J. Bružikas—Urugvajuj, Nauja mokyto ja - technikos institutą baigė Apo- Village patalpose surengtas sv.
gistruojama ir kartu suteikia- fo redaktorius J. Haffert para- kwi. dr. F. Jucevičius Prarrcū- Florencija A Zaleckaitė baigė So- Bostono aukštesniąją linaras Treinys (iš Boston, Petro parapijos jubihe^is ten- 
mos svarbios informacijos. Su pasikalbėjimą su vysk. V. rijoj, kun. dr. V. Balčiūnas.— valstybinę mokytojų kolegiją Mass). ketas davė parapijai 2550 dol.
savim kiekviena atsineša 5 dol. padolskiu, su kuriuo pernai Itahjoj. Bostone, o jos jaunesnioji sesu- riemet baigė J. Audickas, R.
registracijos mokesčio. Prime- lapkričio mėn. drauge variavo Gautomis žiniomis iš Austrą- tė — Marytė baigė South Bos- Barerifiūtė, D. Kymantaitė, M. Kun. Antanas Jurgelaitis, OP 
narna, kad stovyklon priima- laivu į Europą ir su vysk. V. bjos, Vokietijos, Pietų Amen- ton aukšti mokyklą, patekdama Zaleckaitė, E. Žukauskaitė, J. buvo atvykęs dviejų savaičių 
mos skautės ne jaunesnės kaip Brizgiu susipažinęs kovo mėn. kos ir k., lietuviai visur gra- į garbes sąrašą. Prieš metus tą Pavydįs, P. Rumšis ir P. Kas- atostogoms pas savo mamytę. 
12 metų. Negalinčios atvykti, Chicagoj Marijos Lietuvių riai paminėjo gegužės 13 d. pačią kolegiją baigė jų brolis paras. Birželio 30 d. išvyko į New
5 doL registracijos mokestį Aukštojoj mokykloj (anot re- kaipo maldos ir atgailos dieną Edvardas Zaleckas, kuris dabar B D IvaMm Jersey valstybę ir ten du me-
siunčia sekančiu adresu: M. daktoriaus) tai gražiausi pa- už Lietuvos laivę. J. Sav. tarnauja kariuomenėje. Bostono koleriioie baise re- ”eSiU “ aj>JliekO9e parapi-
Ingelevičiūtė, 347 Lincoln Pi., saujy kat^ aukštosios mo- -------------- r------------------------------------------------------------ -------------- ze^^S^SsąXdT- °*
Brooklyn 38, N. Y. Telefonas: kyktos rūmai) ir gavęs iš vys- ; ZZ ^^StiteriS lžvykstan6us kun,gus

ST 9-4563. Mokestis bus pri- kupo sugestijų, kaip Mėlynuos CAMBRIDGE, MASS. nanto laipsnį.
imamas tik iki liepos 10 d. Armijos nariai turėtų veikti, *

Kun. Dr. J. Žebrokas, kai pasibaigs komunizmo ver- Tėvų dienos Marijonos Oi Ssrinsldenės
beturiu saleziečių gimnazijos gija pavergt<wios tautos at-. - minėjimas buvo birželio 20. laidotuvės įvyko tnržebo 17 otegiyųe gavo se-
direktorius Itabjoje, biržebo gaus tikėjimo laisvę. visus gyvus ir mirusius te- iš lietuvių bažnyčios. Mišias
26 d. iš New Yorko Conte Mėlynosios Armijos Lietuvių vus 8^0 vai. atlaikytos šv. AG- atnašavo inie didžiojo altoriaus 
Biancomano laivu išplaukė at- sekcija plečia veiklą ir tam ^aos, o 3 vai pcp. klubo salėje kleb. kun. Pr. Juškaitis ir prie
gal į Itabją. Jis aplankė JAV tikslui įvairiose pasaubo daly- įvyko tėvų pagerbimas ir me- šoninių altorių kun. J. Petraus-
ir Kanadą ir užtruko apie du se pakviesti būti šios sekcijos nmg dalis, šventei ruošti dau- kas ir kun. AL Klimas. Laido-
mėnesius. Su savim jis išsive- atstovais įgaliotiniais: kun. A giaigga pasidarbavo E. Dau- tuvėse dalyvavoo daug rieti-
žė mokinių: iš JAV — 8 ir iš Sabas — Portugabjoj, kun. A kantienė, K. Janūnienė, A. nės kuopos vyčių, nes velionė
Kanados 1. Bunga— Vokietijoj, kun. J. Mačiuitienė ir A Mabnauskie- buvo dabartinio pirmininko

nė. * mamytė. A.


