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AMERIKA PRIEŠ KINUOS 
PRIĖMIMĄ

MĖSOS LAISVE
Anglijoje nuo liepos mėn. pa

naikintas mėsos racionavimas, 
trukęs 14 metų. Tačiau mėsa iš 
karto pabrango, ir protestuo
damos prieš tai, šeimininkės 
mėsos neperka.

sielių reikalų ministeriu bei 
Paleckio pavaduotoju. Kai po 
pasikalbėjimo su Stalinu ir Mo
lotovu Maskvoje, pamatė tikrą

priemonę prieš kolonializmą. 
Maskva jj pastebėjo, ir vieną 
dieną jis iš Paryžiaus dingo. 
Lenino institutas Maskvoje jį 
paruošė pogrindinei z kovai.

s10-’*”1'- politiką, kuris perleido rytines zavo pogrindį. Bet policijos se- jo 2 jis paskelbė Vietnamo ne- 
operos so- valstybes bolševikam, bet ne- karnas bastės po visus kraš- priklausomybę ir buvo išrink- 

sutiko grąžinti jom laisvės. tus. Lemiamos reikšmės jam tas prezidentu. Jj pripažino

iš Jungtinių Tautų?

nas su revolveriu. Lakūnas bu- ■ 
vo pirmesnis, kuris paleido šū
vius į vaikiną. Tas mirė-nuga
bentas j ligoninę. Prie lėktuvo 
dury stovėjo sargybos jo bro
lis, kuris buvo suimtas. Išaiš
kinta, kad nušautasis turėio 15 
metų, o jo brolis 12. Juodu su
galvojo nukeliauti j Meksiką 
darbo ieškoti, ir tam reikalui 
norėjo priversti lakūną skristi į 
Meksiką. Jie manė, kad užteks 
tik pagąsdinti.. Gąsdintojo ir 
revolveris pasirodė neužtaisy
tas.

Politinėje vadovybėje laukia
ma, kad su rudens sesija Jung
tinėse Tautose Maskva pradės 
naują žygį — įvesti kom. Kini-

BEGA, KAS GALI
Lenkijos laivo “Batory” Ko

penhagoje vėl du pareigūnai 
pabėgo ir paprašė Daniją glo- 
bos.<Prieš metus pabėgo Angli
joje to laivo pats kapitonas

Indokinijoje prancūzų ir ko
munistų karinės vadovybės, 
atstovai vis tebesiderą dėl pa
liaubų technikinių sąlygų.

Šitas, klausimas aštriausiai 
svarstomas Amerikos valdžioje. 
Visi sutaria, Amerika turi 
griežtai pasipriešinti ir Kinija 
neturi būti priimta į JT. Kad 
Kinija būtų priimta, JT pilna
tyje ji turi gauti du trečdalius 
balsų, o Saugumo Taryboje už
tenka veto jai sukliudyti^ Val
džios sluoksniuose tebetikima, 
kad Amerika jau dabar turin
ti apie 27 valstybių nusistaty
mą prieš Kiniją.

į JT ir mano, kad 95*% gyven
tojų Amerikoje yra tos pačios 
minties. Tačiau jeigu taip į- 
vyktų, tai darant bet kokias iš
vadas reikia pirma gerai pa
galvoti, ar Amerika ne dau
giau naudos pasauliui ir taikai 
padarytų, jose pasilikdama.

Po prezidento pareiškimo noji propaganda buvo varoma 
šen. Fęrguson, resp., vistiek per kariuomenės informacijos 
pasakė: “Prez’dento nusistaty- tarnybą. <
mą suprantu, bet aš pats esu -------------------
už tai, kad Kongresas tuojau KAIP KRIMINALEJ FILMOJ 
pat paskelbtų savo nusistaty- Clevelande liepos 6 lėktuve *. 
mą pasitraukti iš JT, jei būtų . įsiveržė į lakūno kabiną vaiki- 
priimta raudonoji Kinija.'

Komunistai ka- j
rįuomenejė |

Senate komisija tyrinėja ko- 
muinstų veiklą Amerikos ka-;<^ 
riuomeneje paskutinio karo gj 
metu. Kad jų ten buvo, paaiš- 
kėjo ir iš to, jog du klausia- / Į 

‘mieji nesutjkd atsakyti, ar jie | 
priklausė komunistų partijai; y 
vienas prisipažino buvęs. Kiti 
liudininkai parodė, kaip raudo- -

Indokinijoje .Prancūzija kapi
tuliuoja. Karo vadovybėje svar
stoma pagalba Prancūzijai, pri
reikus visai' pasitraukti iš 
Haipongh, iš to Azijos Diun- 
Jdrchen. Taip pat svarstoma.

gali tekti komunistam.
_______ t ______
KOMUNISTAI KURSTO IR 

TUNISE
Tunise, Prancūzijos protek

torate Afrikoje, atgijo neramu
mai, užmušinėjimai, bombų 

• sprogdinimai. Savo įgulas pran
cūzai sustiprino 2,000 parašiu- 
tininkų.x Prancūzai kaltina 
Vengriją, kad per jos radiją a- 
rabų kalba kurstomi neramu
mai. - UŽ IR PRIEŠ PASITRAUKI

MĄ IŠ JT

Tačiau nuomonės griežtai 
suskilo tarp Kongreso ir vy-. 
riausybės žmonių, kas daryti 
tada Jeigu Kinijai pasisektų į- 
eiti r JT. Šen. Knowlandas, 
daugumos lyderis, pareiškė, 
kad jis tada atsisakys nuo ly
derio pareigų ir visas jėgas 
skirs tam, kad Amerika iš te
kių Jungtinių Tautų pasitrauk
tų- Jo pareiškimui senate pri
tarė ir demokratų lyderis.

Priešingai pasisakė valstybės 
sekretorius Dulles. Jis aiškino, 
kad toks pasitraukimas reikštų

se pasitarimuose Ženevoje.
Amerikos valstybės departa

mentas paskelbė, kad tai pada
ryta be jo žinios. Resp. lyderis 

Tuo tarpu prancūzai ati- Knovvlandas pavadino tai 
rimo fak. dekanas. Visuomenes traukė savo kariuomenę £ Prancūzijos “neslepiama kapi- Cwiklmski. . ,
reikalais taip pat domėjosi ir Raudonosios upgs deltos ir ją tuliadja”, kurioje atiduoda ko- —------- į-----— Amerikos izoliaciją, o to ir šie- sam w revnoijms k onmfuM AMERIKOS PROTESTAS
juose dalyvayOįbuvovfenas iš srityje tarp Hanoi ir muništam 10 mik žmonių. AR priešai rirMy*. Amerika pareiškė Oekoslova-
piiuiųjų patriotinės šaulių Są- Haipongh pasilaikydami išėji- __________________ TRIJŲ? Liepos 7 ir prez. Eisenhowe- paskirtas srnatnriom virtoj nc»c- Rijai griežčiausios formos pro-
jungoš veikėjų, o linkdamas į . .- ’ ryxįmt tiikctanein _ , . , .. ris pareiškė, kad “asmeniškai” nmi mirusio NH>r*»kos mpuMi- testą prieš jos neginkluotų 7

Prie* Kniios uw Ru,,„. karil|
vietinių tautų kultūrom pažin- Kl lTRUSlV kranto loO mylių birželio 30------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------_
ti draugijos pirmininkas. Tada V1ZIJ°S Hannovery, Vokietijoj?. lie- pasirodė . kažkokis neaiškus .

A“? DU baigia kovą kad jų priešas laimėtų 
priemonė sovietinei propagan- Vietnamo politikai Prancūzi- prijungti prie Vokietijos. Vy- 5 mylias nuo lėktuvo. Kai bri- ,

tai aliarmavo amerikiečių ko- Indokinijoje vyksta didelė Laisvė prieš kolonistinius šie- jam nieko neatsakė. Tada jis 
paimtas ir okupanto s udary- namo išpardavimu, Prancūzijos riesiem reikalam ministeris vos lėktuvą, paslaptingieji drama, kurios pagrindiniai vei- kimius • Idealistas kovotojas nukrypo į komunizmą, kaip į
toje paleckinėje valdžioje už- sutartu su kpmunistais slaptuo- Kaiser. daiktai dingo. kėjai yra Indokinijos tautos, prieš išlepusį savinaudą

siekiančios laisvės ir gerovės, ------------------ -----------------------
o iš kitos pusės Prancūzija, . .................... ■/
siekianti palaikyti savo rankose , . , . . ., . 
kolonijas. Pirmoji laisves sie-

tiesą, pasitraukė iš tos vai- Sovietų pavergtųjų Centro ir Deklaracija buvo pdskfelbta laisvę, ftai tuo pačiu laiku rusų kuriom priemonėm, ir ★ Grąžintas į Aziją porą metų
dfios, o paskui ir Lietuvos Rytų Europos kraštų laisvini- liepos 1 prie Laisvės statulos, komunizmas prarijo 10 kraštų. J05 nelaimė, kad dedasi su tuo, Tada, kai Indokinijoje imta buvo britų kalėjime, buvo nu- 
antru kartu .okupantui atei- nro akcijai vadovaujančių trem- kur garbės sargybą ėjo JAV Priminė ir būtiną sąlygą dėl ^as jos laisvę ir gerovę turės siekti laisvės, jos prieky atsi- teistas mirti, bet kai karo pra-
nant. tiraų iniciatyva liepos'1-ji pas- ginkluotų pajėgų visų ginklo geresnių santykių su vakarais, kaip tik palaidoti. Antroji pa- stojo Ngoyen Tan Tan (tai z džioje Prancūzija Indokinijoje

Tikrasis Krėvės kelias buvo kelbta Laisvės Diena. Ta pro- rūšių atstovai. I-sios armijos būtent — rusai turi pasitrauk- siryžusi kolonijas parduoti sve- reiškia: galų gale laimėsiąs), buvo išvyta japonų,
rašytojo. Pradėjo rodytis savo ga išleistoje deklaracijoje reiš- orkestras sugrojo Amerikos ir ti iš užimtų kraštų. timiem, kad tik nereiktų lais- 19 metų vaikinas, kuris iŠ tėvo tas kovotojas pasivadino Ho
originaliais pasakojimais nuo kiamas tvirtas 'įsitikinimas, Prancūzijos himnus, žodį tarė _. . ha<rt “TM ves atiduoti pačiom Indokinijos paveldėjo neapykantą kolonis- Chi-minh ("tai reiškia: šviesos
1906 ir plunksnos nemetė iki kad sovietinė vergija' turės 'žemutinio Manhatteno d-jos JSKiimesouvo Daigios uie- tautom. Tai panašu į Hitlerio tam prancūzam. Jis suorgani- nešėjas, liuciferis). 1945 rugsė-
dabar. Jo raštų išleista 12 to- baigtis; kad pavergtųjų kraštų prezidentas, raštu sveikinsnus Ve’ ainru. . grojan politiką, kuris perleido rytines
mų. Tarp savo amanmkų De- byla yra kartu ir I ‘
fuvoje Krėvė yra giliausias ir kraštų byla, nes grėsmė tebėra Dulles, JAV atstovas prie UNO l’ste* J- Novotna.

Vincas Krėve 
Mickevičius 

mirė
Liepos 7 dieną 6 vaL ryto, 

ištiktas širdies smūgio, > mirė ’ 
Vincas Krėvė Mickevičius savo 
gyvenamo j vietoj netoli Phila- j 
delphijos.

Nuo penktadienio 3 val.-pp. 
pašarvotas Bigenio |aidotuvių 

. patalpoje Philaddphijoj. Laido- . 
jaunas šeštadienį. Mišios 10 vai. 
ryto šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Palaidotas bus šv. Kryžiaus 
parapijos kapuose. '

V. Krėvė gimė 1882 m. spa
lių 17 Subartonių k. Merkinės 
parapijoje. Mokėsi Vilniaus 
kunigų seminarijoje. Jos nebai
gęs, išlaikė gimnazijos egzami
nus 1904 Kazanėje, paskui iki 
1908 mokėsi Kijevo, Vienos ir 
Lvovo universitetuose. Baigęs _ 
aukso medaliu, buvo siūlomas 
likti Kijevo universiteto profe
sūrai rengtis. Bet viena sąlyga 
— atsisakyti nuo katalikų ti
kėjimo. Ją atmetęs, tenkinosi 
gimnazijos mokytojo vieta'Ba
ku mieste. Taip pragyveno Ru- 
sijoje iki 1920. .’

Grįžęs į laisvą Lietuvą, ėjo 
trimis keliais— profesoriaus, 
visuomenininko ir rašytojo. Jis 
buvo slavų literatūros profeso
rius Kauno ir Vilniaus universi
tetuose ir ilgametis humanita-

IŠKRAUSTĖ ŠNIPUS
Amerikos vyriausybe liepė 

išvažiuoti trim sovietų atsto
vybės tarnautojam kaip šni
pam. Maskva atsiteisdama iš
kraustė du Amerikos tarnauto
jus.

šakočiausias rašytojo talentas.
Atkilęs į Ameriką, savo bu

vusio kolegos prof. Senno pas
tangom, įsitaisė Philadelphijos 
un-te rusų literatūros dėstyti. 
Bet jau pasitraukęs ir savo 

• 70 metų sukaktis švęsdamas, 
. sakė neturįs vilties Lietuvą pa

matyti. Toji viltis galutinai 
dingo šį trečiadienio rytą.
'Mirties proga apie Krėvę

visiems kraštams; kad Europos 
tautos po išlaisvinimo turės 
glaudžiai bendradarbiauti, ir 
kad turi būti garantuotos as
menims ir tautoms trys pa
grindini laisvės: 1. laisvė nuo 
vidans tironijos bei išamido>- 
mo, 2. laisvė ano svetimųjų 
primestos valdžios ir S. laisvė 
nuo karo rizOros bei ūkines 
krizės.

H. C. Lodge, senato resp. lyde
ris šen. W. F. Knowland, šen. 
Ive, New Yorko valstybės gu
bernatorius ir miesto burmis
tras.

Sovietų pavergtųjų Europos 
kraštų vardu kalbėjo Lietuvos 
Laisvės K-to p’rm. V. Sidzi
kauskas pabrėždamas, kad po 
paskutinio karo Vakarų de
mokratijos Suteikė 9 knatams

plačiai ir gražiai parašė “N. Y. 
Times*’ n* jdčjo fbto. Suminėjo 
taip pat ir "Herald Tribūne”. Ką patyrė Kersteno komisija Europoje

SOVIETAI HSNANDO 
TEISMO

Paryžiuje ispanų dailininko 
Picasso, probolševikiško, pa
veikslų parodoje sovietai buvo 
atgabenę 37 jo paveikslus. 
Viena rusų emigrantė pažino, 
kad tai tie patys paveikslai, 
kuriuos bolševikai buvo "pagro
bę iš jos tėvo. Ji padavė teis
mui skundą Sovietai, nieko 
nelaukdami, paveikslus iš paro
dos, nusigabeno į savo atsto- 
tovynę.

Kristeao komisija Berlyne 
baigė apklausinėpmus ir grįžta 
namo. Iš visų liudijimų ji pa
sidarė tokias išvadas:

1. Agresijos būdas, kuris bu
vo vartotas 1939 Lenkijai, tas 
pats buvo po vienerių mstų 
pritaikytas Lietuvai, Latvijai,. 
Estijai.

2. Tas būdas nesikeitė ir 
vykdant agresiją prieš kitas 
penkias vasalines valstybes.

3. Visuose sovietinio režimo 
kraštuose yra stipraus pasiprie

šinimo branduoliai. Kai kurie 
liudininkai pareiškė, kad jeigu 
būtų balsavimai, tai iš dešim
ties žmonių devyni tikrai bal
suotų prieš sovietinį režimą.

4. Raudonasis režimas, nors 
kalba apie taiką, bet ruošiasi 
karui.

Sovietų MVD buvęs pulkinin
kas G. A. BurUckis Kzrstenct 
komisijos apklausinėjimuose 
pareiškė manąs, kad Amerikos 
agentų esą tarp Sovietų aukš
tų pareigūnų ir armijoje.

turėjo buvimas Paryžiuje, 
pjaudamas lėkštes ir panašiuo
se darbuose jis vis dėlto suras
davo laiko knygom. Skaitė ir 
skaitė, ir po pirmojo karo pre
zidento Wilsono 14 punktų pa
skatintas, jis parašė Prancūzi
jai memorandumą, reikalauda
mas nepriklausomybės. Niekas

Gnatemaloje 
tvarkosi

Guatematoje laikinė karo 
vyriausybė, junta, sudaryta iš 
penkių žmonių. Jos prieky liko 
pulk. Efezo Monzon; dalyvauja 
ir sukilėlių vadas pulk. Carios 
Castello Amas. JuntOje Mon
zon turi du savo draugus ir 
Castėllo Amas vieną.

Nauja vadžia paskelbė ei
sianti su Vakarais. Apie 2000 
buvusios kom. valdžios šalinin
kų atsidūrė kalėjimuos?. Bus 
einama prie rinkimų, kuriuose 
galės dalyvauti tik tie, kurie 
moka rašyti skaityti.

Chiang Kai-shekas ir davė jam 
paramos.

1946 metais jis buvo pak
viestas į Paryžių ir dalyvavo 
paraduose kaip laimėtojas prieš 
japonus. Bet jis* valgė tik sau
sus ryžius ir gėrė nesaldytą ar
batą. Sakė: “Aš negalia kitaip, 
kada mano tauta badauja.**

Bet Paryžiuje jis nesusidere- 
jo su Prancūzjia. §i nepatenki
no jo reikalavimo duoti Viet
name nepriklausomybę Pran
cūzijos Sąjungos ribose. Tada 
1946 prasidėjo kova, trunkanti 
iki šiol.

O Prancūzija priešais Cho 
Chi-minh pastatė kitą vyrą — 
Bao Dai. buvusį karalių, bu
vusį okupantų japonų patikėti
nį. Jis lygiai turėjo būti pati- 
kimasPrancūzijai, nes jam la
biau rūpėjo Rivieroje jo rūmai 
ir arklių lenktynės nei savoji 
tauta.

Tokis yra tragiškas baigi
mas tos kovos, kurios vaisiais 
naudosis tas trečiasis — ir 
Prancūzijte kr Vietnamo prie
šas boRerizmas.



SPAUDA

KAIP ATSIRADO

PARDUODAM NAMUS

0*00*

mestas patiem respublikonam.
Lyg ai žadėjo išvalyti Wa- 

'shingtoną nuo visokios korup
cijos ir kyšininkavime. Bet čia 
vlė senas respublikonas New 
Jersey buvęs gubernatorius 
pats save apkaltino išeikvojęs 
valstybės pinigų 300,000 dol.

Tai dūmai savo pirkioje, ku
rie labai apkartina partijos vei
kimą ir pasisekimą, nors be to
kių dūmų neapsieina nė vieni 
namai.

Washingtono politikos neapsi
sprendimo pavyzdžiu laiko va
dinamą The American Com- 
mittee for Liberation from 
Bolshevism’ New Yorke. Prav
eja kaltinusi komitetą, kad jis 
norįs Rusiją skaldyti, tuo ame
rikiečiai tam komitete kaip tik 
neužimą jokios pozicijos dėl 
Rusijos imperializmo. Ukrainie
čiai nesutinka su ameiįkiečių 
tvirtinimu, jog atviras išėjimas 
prieš rusų tautos imperialisti
nius dėslus pasunkintų būsimą 
‘išlaisvinimą’.

PBOF ALBEST SCHWEIZEK * MMatt
laimėto jų Mtvažavimr Vokietijoj. Jis jnra MtfcriteiakM, teetocM, 
m OHO f— ir mb^erins, HcMtaei Afrikoje. ' .

savo gydytoją, kaip visi kara
liški dvarai.

Kai kartą karalienė susirgo, 
reikėjo nustatyti diagnozę ir 
pasiklausyti, kaip jos širdis 

nedidelė galvutė plazda.. Tajaputarė sukviestas 
išsiteira-

greso pirmininkas , Rozmarek 
negavo norėtos audiencijos 
pas prezidentą Hsenhowerį... 
Vienšs jų laikraštis aliarmavo 
susikivirčijusius politikus, kad 
-tuo metu, kai jie pešasi, Miko
la jezyk (tas ‘jaltininkas’) esąs 
labai išplėtęs veiklą Amerikos 
sluoksniuose (Mikolajczyk pri
pažino Lietuvai Vilnių 1945 
m. pasirašydamas tada dar 
‘'laisvos” Lenkijos atitinkamą 
sutartį su LTSR prezidentu J. 
Paleckiui.”

Šiuo metu aštriausiai spau
doje svarstant Lozoraičio-Vil
ko klausimą, gali praeiti nepa
stebėtas Almaus informacija 
T. Žiburiuose Fepos 1 apie lais
vuosius egziliečius ir tuos ame
rikinius komitetus, kurie talki
na pavergtiesiems. O ji verta 
dėmesio:

Apie ukrainiečius
Esą ukrainiečiai ryškiausiu

munistas visame pasauly yra 
natūralus Prancūzijos sąjungi
ninkas. “šį vakarą norėčiau 
broliškai pasveikinti tą šaunu 
vaikina anapus okeano —Mc- 
Carthy”.

Su tais žodžiai pakyla pri
tarimo audra, kokios nebuvo 
per visą mitingą. Paskui kalbė
tojas parodo ordenais papuoš
tus Indokmijos - kovotojus tri
būnoje ir šūktelia: “Prancūzi
ja yra niekis be imperijos” ir 
puola tuos, kurie šią imperiją 
išpardavinėjo. Paskvi jis palei
džia šūki, kurio Prancūzijos 
parlamente niekas nebuvo drį
sęs mesti: “Turime siųsti į In-

“ Atidaryto po mano mir
ties”, taip buvo užrašyta ant 
voko, kurį buvęs gubernato
rius Haroki G. Hoffman per
davė savo dukteriai Mrs. Ada 
Hoffman - Leonard. Pastaroji 
įsidėjo į voką j seifą.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO,' ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Benson Ford, viceprez. For- savo uždaviniu kuo plačiausiai 
do kompanijos ir generalinis ir moderniškiausių būdu ženg- 

Kiekvienas įdėtas

žinote, daug gerų dalykų at
siranda nei iš šio. nei iš to — 
va, taip atsitiktinai. Taip buvo 
ir su stetoskopu. Jis saulės 
šviesą išvydo “karaliaus sau
lės” rūmuoe —- Versalyje, kur 
prieš porą šimtų metų valdė 
Prancūzijos karalius Liudvikas 
XVI ir turėjo gražią žmoną 
Mariją Antuanetę. Turėjo jie ir

' įstaigas susitikti su na
Įaivato. *O gubernatorium

respubli- Kelios valandos prieš susitiki- 
pubUtanų . mą Hoffmanas mirė nuo šir- 
kad j© į- dies smūgio, Kaitinimai pasi

priimti Povilą prisidėjo prie žmonių ir viso 
krašte gerbūvio pakėlimo.

—•Jei ateityje numatomas 
dinamiškas augimas,— sakė 
kalbėtojas, - tai ir biznis turi 
žymiai augti, o jo pasisekimas 
priklauso nuo tinkamo pasiruo
šimo ir sąžiningumo Išplėstas 
ieškojimo būdas ir pramaty
tas pianas ateičiai garantuoja 
pasisekimą, kad ir laikinose 
svyravimo aplinkybėse.

Taip petMr. Ford priminė, 
kad Fordo kovnpanija laiko

, Apie latvius
JAV 50 „ latvių teisininkų 

draugija pradėjo paruošiamuo
sius darbus kaltinamajam ak
tui Jungtinėse Tautose prieš 
TSRS, sulaužiusius tautžudys-

negarbiaa.
Kitas kalbėtojas- susilaukė 

pritarimo tik tada, kai puolė 
mokesčių sistemą ir siūlė dide
liais mokesčiais apdėti di
džiuosius energijos šaltinius—r 
elektrą, naftą, anglį ir tokiu 
būdu palengvinti naštą maža
jam Prancūzijos žmogui. Dar 
naujas kalbėtojas baigė įspėji
mu, kad Prancūzija yra išduo
dama, kad jos

mirimas priešas yra 
komunizmas.

tekėdai^/iš^fe mtoiaj^o 
frankus ant ištiestos trispalvės 

“ vėliavos; jie buvo skirti sąjū
džio veiklai, šaligatviuose ir 
gatvės vidury stoviniavo pus- 
bemiai, kurie taiksffe^s užkabi- 
nėti ir susipešti (greičiausiai 
tai buvo . komunistų pasiųsti 
peštukai). ■' Iš gatvės išsiliejo 
žmonių srovė- j Etorle aikštę, 
kur'vaikščrcjo, pramogavo po
relės irgrnžėjosi turistai. Pa- 
sivaikščiojančių akys vienam 
momentui nukryop į einančius 
iš Wagram sales; bet supratę, 
kad tai eina iš politinio mitin
go, pąmojo ranka:

ak, tai politika
Tai toks daiktas, kuriuo ne

verta domėtis...
O tuo tarpu mitinge išdaly

tame atsišaukime generalinio 
sekretoriaus pasiraš y t a m e 
skaitėme;

“Mūsų pavojingiausi priešai 
yra' ne tie, kurie pelnosi iš da
bartinės sistemos, bet abuoju
mas, rezignacija, indiferentiš
kumas tautos, kurią- demagogi
ja nuvargino, skandalai atbuki-, 
no ir kuri traukiasi į savo pri
vatinį egoizmą ir teikiasi tik 
į kovą dėl savo kasdieninės 
duonos.”

Tokie, kurie kovoja su tautos 
susnūdimu, laikomi pavojingi 
vidaus reikalų ministerijos aky
se ne tik Prancūzijoję. M.

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
—- greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS 
REAL ESTATE i INSURANCE

NS6 85th Street, Weodbaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1806

ti pirmyn, 
doleris turi atnešti savo di
džiausią vertę.

Nuo 1948 Fordas investavo 
daugiau kaip' bilijoną dolerių 
naujiems fabrikams ir prietai
sams įrengti. -

neš jį atleidęs iš tarnybos, pa
kaltindamas kažkokiais ten 
netvarkingumais bedarbių 
draudimo skyriuj?, kuro di
rektorium tuo laiku if buvo 
Hoffmanas. "/

Prie tėvo karsto duktė pa
reiškė nenurimstanti, kol tėvo 
geras vardas nebus atstatytas. 
Ir New Jersey parlamentas, 
kuriame daugumą turi respub
likonai, paėmė Hoffmano rei
kalą prie širdies. Jie suteikė 
velionies našlei pensiją, nes 
gi Hoffmanas buvo keturias 
kadencijas gubernatorius, po
puliarus, žmonių patikimas. 
Jie paskyrė komisiją, kuri iš
tirtų, ar Meyneris turėjo tei
sę Hoffmaną atleisti artokiu 
būdu jį nuskriaustį.

Kai Hoffmano duktė po visos 
nelaimės atplėšė ; tėvo paliktą 
voką, ją ištiko naujas ir dar 
didesnis smūgis, Laiške jo tė
vas rašė, kad sąvo politinės 
karjeros pradžioje jis pasisa
vino iš banko, kurio'pirminin
kas jis buvo, 300,000 daL .. Jis 
visada stengėsi tuos pinigus 
grąžinti, tačiau vienas aukštas 
pareigūnas, kuris jau esąs mi
ręs ir kurio vardo Hoffmanas 
nesuminėjo, jį šantažavo ir už 
tylėjimą išreikalavo iš jo 150,- 
000. '

Duktė parodė laišką savo ad
vokatui ir paskui sunaikino. 
Bet advokatas perkalbėjo ją, 
kad po priesaika ji atpasakotų 
laiško turinį ir praneštų gu
bernatoriui Meyneriui. Tas pa
skelbė spaudai, kaip ištisus tris 
dešimtmečiais sumaniai tas 
pasisavinimas buvo užtušuoja
mas banko knygose ir kad ne
tvarkingumai dėl kurių Hoff
manas- buvo atleistas, turi ry-

• Vokietijoje, Duesseldorfe, 
buvo demonstruota nauja skė
čio mada — keturkampis ar 
pailgas skėtis, kuris esąs pa
togesnis dviese einant.

Šaltą jūrų .vandenį 'paversti 
karštais garais nauju būdu 
bando anglų laivas “Vidai” po- 
larinėj srityje; pasekmės ge
ros.

Apie lenkus
“Šovinistus lenkus, ne tiek 

jaudina jų vyriausybės krizė, 
kirk suvokimas, jog pasaulyje tės konvenciją... Šios akcijos .. 
jie neturi pritarimo Vilniaus ir norėjo imtis Latvijos Laisvės Š O 511 S1UO nUslkaJtwnu- 
Lvovo reikalu. Juos ypač įžei- Komitetas, kuris betgi nega- Kodėl- Hoffmanas taip pada- 
dė, kad Amerikos Lenkų Kon- vęs rėmėjų pritarimo”. Atsakymas vienas — po

litikai, rinkimų propagandai 
reikėjo pinigų, o jų Hoffmanas 
neturėjo.

Ir t ar pasakė jis tokiu balsu, 
kad klausytojui šiurpas ėjo 
per nugarą. Bet tarp- klausyto
jų kilo nepritarimas ir neri
mas, kai vėl naujas kalbėtojas 
užgavo tą pačią stygą tokiais 
žodžais: “Vakarų pasaulyje nė
ra jokios kitos politinės discip
linos kaip tik komunistinė.” 
Nepasitenkinimu ir nustebimu 
suūrusią salę kalbėtojas perrė
kė: “Taip, iš komunizmo turim 
pasimokyti, kad politika yra 
mistika, yra tikėjimas. Bet 
mūsų mistika yra krikščio
niškos kultūros mistika.”

Paskutiniuoju kalbėdamas 
generalinis sekretorius Tixier- 
Vignancour priminė, kad jis 
pradėjo veikti su keturiasde- 
šimčia kovotojų tik vasario 
mėnesį. Jis ir jo kovotojai yra 
priešingi “sąjungininkų keiti
mui”, kaip to neri Daladier (li
beralų - radikalų atstovas, buv. 
min. pirmininkas, kuris nori 
atgaivinti Prancūzijos gerus 
santvkius su Maskva ir kelis

duoti skatina ir respublikonų 
garbės reikalas. Tik vargu ar 
pinigų grąžinimas pajėgs už- 
trinti visus kitus pėdsakus, nes 
dabar duota eiga tardymui, 
kas galėjo būti tas antrasis 
žmogus, kuris Hoffmaną šanta
žavo; ar Hoffmano mirtis'buvo 
natūrali ar tai galėjo būti sa
vižudybe? Dūmai ir toliau 
grauš akis.

Lincoln - Mentury divizijos 
menedžeris, kalbėdamas Bos
tone Amerikos Skelbimų Fede
racijos suvažiavime pabrėžė, 
kad ainerikiedai prekybininkai 
turėtų pasižymėti didesniu op
timizmu, kompetencija ir atei
tyje pasimokyti iš praeities e- 
kenominio svyravimo. Toliau kalbėdamas Mr. Ford

Pavyzdžiu paėmė * automo- užsiminė, kad tolimesnis pasi- 
bilių industriją ir nurodė, kaip seimas nepriklauso vien tik

ties”, bet ir nuo to privatinės 
biznio laisvės, kuri yra esmin
giausia geram pasisekimui. 
Žinodami, kad mes esame lais
vi šiandien, rytoj ir po 5 metų 
būsime, galime rizikuoti ir be 
baimės investuoti kapitalą ir 
darbą.

Turėdami dabartinę ameri
konišką laisvę, mes esame tik
ri, kad socialinis progresas yra 
mūsų rankose ir galėsime tin
kamai prisitaikyti visuomeni
ninkams reikalams. (Skett).).

Birželio antroje pusėje Pa
ryžiuje žinomoje Wagram salė
je buvo sušauktas jo mitingas. 
Aplink per porą šimtų metrų 
nuo salės buvo išstatyta iki 
šimtinės policininkų, trys ar 
keturi policijos automobiliai. 
Salėje, kurioje telpa apie tūks
tantis žmonių, pilna prikimš
ta. Prie durų ir prie tribūnos 
daug jaunų vyrų. Jie yra vi
daus sargyba, pasiryžusį kiek
vieną triukšmadarį vietoj nu
raminti. Viduje susėdę daugu
mas senesnio amžiaus vyrų ir 
moterų, kurių labai kuklus ap
sirengimas rodo, jog tai žmo
nės, kuriuos labiausiai mala 
socialinio gyvenimo mašina. 
Tai daugiausia rentininkai, 
pensininkai. Tarp jų

daug fronto kovotojų su kartus į komunistinius režimus 
pasižymėjimo ženklais. tuo reikalu važinėjęs).
Korespondentas pasilenkė Daladier — sakė gen, sekre- 

prie vieno iš tvarkdarių ir ty- t<įrilIS __ pavojingesnis nei 
liai paklausė. “Nuo kada veikia Thorezas (komunistų vadas), 
jūsų organizacija?” Atsakymą Amerika esanti laisvės arsena- 
gavo: “Tik šiandien jos krikš
tas. Mes išeiname viešumon

Stetoskopu vadinamas tas 
prietaisas, kuriuo gydytojai 
įsiklauso, kaip žmogus alsuoja 
arba kaip jo širdis tvinksi. S?- 
niau tai buvo medinis vamzde
lis, c dabar 
su membrana, prie kurios yra daktarų korBŪjumas, 
prijungti “laidai” į gydytojo vęs, kaip karalienė jaučiasi ir 
ausį. Bet dar senesniais laikais, kas jai skauda. Tačiau karali?- 
prieš kokius du šimtus metų, nė nesutiko, kad kuris gydy- 
nebuvo nei to vamzdsFo nei tojas glaustų savo “nekarališ- 

. „ . membranos. Gydytojui reikėda-tas ir reikta negadinama! v0 ūesiai prf(Jsti ausĮ prie UgQ_ 
pirma karta." Korespondentas Mik A^ZSka ni0 k™tinfe ir Pasiklausyti,
vėl klausė • "Matau čia tusu ne- 1135 ten viduje brazda. KaipZ^rZetot^ Prrf>rt W*^*Lgj tas stetoskopas atrado?nerahnį sekretorių TLxier-Vig- nemaži Kiekvienas antiko- 
nancour, jis dešinys politikas. 
O ar daugiau žinomų politikų 
dalyvaaja jūsų sąjūdyje?” 
Bet tas atšaki: “Mano pone, 
mes neturim . jokių politiką, 
mes kovotojai.” 

Tuo tarpu mitingą pradėjo 
jaunas su rezistencijos ženklu 
kalbėtojas. Kai jis tarė: “Mes 
matėme vokiečius Efizejaus 
Laukuose----mes nenorime po
Triumfo arka matyti kazokų”, 
minia plojo.

Taip, juos visus jungė nusi
statymas prieš komunizmą.

Minia ėmė reikšti nepasiten
kinimą, kai tas pats kalbėtojas 
tęsė: “1945 metais 90pran-

cūzų buvo už de GauDe... Bet dokiniją 
piM kaminŪBną. prieS sąsagą ‘. generolas 
sa Maskvą, >rlet restgnaeiją f nia v«l pritariamai kalbėtojui 
ai saiaasa sa Amerika už nkuo. kad- jis aj

Prancūzijos vidaus reikalų taip davėsi _ 
ministerija susirūpino. Susirū- Itoip generolas, turėjo dingti^ iš 
pino, rSgįužėsmėn. papildo- viešumos.” Buvo galima su- 
-munsę-rinkrmtmseęa- Prasti, kad - * 
lais apygardoje socialistai gavo 
174,000 balsų, komunistai 134,- 
000 ir vadinamas “Rassemble- 
ment National” 23,500. Susirū
pino ne gausiais komunistais, 
bet tuo nauju sąjūdžiu, kuris 
gavo tik 23 su puse tūkstančio 
balsų, kuris turi tik savaitinį 
laikraštį “Rivarol”. Vidaus rei
kalų ministerijai ėmė vaidintis, 
kad nesėkmės Indokinijoje pa
gimdys dabar Prancūzijoje fa
šistines grupes, kurios išaugs 
į lygas ir virs tekia jėga ka:p 
ta, kur prieš dvidešimtį metų 
vasario 6 įvykdė perversmą. 
Kairioji spauda jau prašneko, 
kad sąjunga karių, buvusių In
dokinijoje, būsianti užuomazga 
Prancūzijos fašizmui, tam 
“Rassemblement National.”

Iš ArgenttoNM ateina žinios 
apie sudarytą lietuvių šachma
tų klubą, Buenos Aires. Val
dyboje yra J. Nastopka, B. Ba
ranauskas, A. gantąras ir J. 
Gliosas. Žada turėti savo p- 
bes, lošti kerespond. partijas —, __—„--------—, —r ____
su kitų krąštų Fetuviais, ruoš- dabartinė sistema veikia ir kiek n«°‘‘grynos ekonominės padė
ti jaunius ir 
Vaitonj, atvykstantį su Kana
dos komanda į Pasaulio p-bes.

• Nctttaghamc, Anglijoje, 
birželio 5 d. įvyko dainų ir 
g:esmių šventė. Programą iš
pildė Škotijos lietuvių šv. Cici- 
lijos dtoras. ?

Sto pusmetis Netv Yorke bu
vo sausiausias nuo 1871 metų. 
Kritulių vidurkis buvo 13,75 
coliai, normaliai esti apie 20,-

ką” ausį prie jos “karališkos 
krūtinės”. Nesut’ko net ir per 
rūbą leįsti paklausyti, kaip jos 
širdis muša. Tada vienam gy
dytojui atėjo į galvą susukti iš Švedijos spauda džiūgauja: kutinę didžioji alkoholio var- draugai skriaudą bankui ati- 
popierio trūbelęlr tuo būdu pa- puiki diena... istorinė diena... žymo tvirtovė griuvo, išsilai- taisytų. “Jeigu kiekvienas, ku- 
klausyti širdies plazdėjimo, laisvės diena. Taip vadina die- 
Karalienė buvo patenkinta to- ną, kada Švedijos parlamentas 
kiu išradimu, o gydytojas nu- dabar nutarė panaikinti vadi- 
stebo, kad girdis daug aiškiau, namas “motboks”, kuriose re- 
negu tiesiai ausį prispaudus gistravo alkoholio pardavimą ir 
prie ligonio. leido alkoholinius gėrimus lais-

Taigi, karalienės užsispyri- vai pardavinėti. Tiesa, parda- 
mas davė medicinai tą įrankį, vinėti- ne šiandien, bet tik nuo 
be kurio joks gydytojas dabar 1955 spalių 1 dienos, 
apseiti negali, norėdamas čia Parlamente už alkoholio ra- 
pat sužinoti, kaip veikia žino- donavimo panaikinimą pasisa- 
gaus plaučiai, širdis ar kiti or- kė veik visas parlamentas: 
ganai. ' A. Gr. 74 prieš 54. Tokiu būdu pas-

istorinė diena... žymo tvirtovė griuvo, išsilai 
kiusi ilgiausiai — pradedant ris nuo Hoffmano barstomo 
nuo 1917. sąmojo turėjo eilę malonaus

Islandijoje prohibicija (d ra u- pasitenkinimo valandų, dės tik 
dimas) išsilaikė nuo 1912 iki po dolerį, tai velionies skola 
1935, Norvegijoje nuo 1916 i- bus padengta”, tokiu šūkiu 
ki 1927, Suomijoje nuo 1919 i- Hoffmano draugai imasi sukei
ki 1932. Danijoje buvo kitaip: ti šitą rinkliavą. Skolą likvi- 
alkoholiniai gėrimai nebuvo už
drausti, bet tik apdėti dideliais 
mokesčiais. Prie tos sistemos 
dabar pėreina ir kitos Skandi
navijos valstybės.

Švedijoje buvo leidžiama 
pirkti alkoholio, bet. tik pagal 
knygutę ir tik po 3 litrus per 
mėnesį vyrui per 30 metų, po 
2 litrus nuo 20 iki 30 metų, o 
moterim tik po 1 litrą.



Kas nežino, kad tokios en
ciklikos buvo išleistos, bet ge
raižino* komuriistų propagan
dinius šūkius, tikrai gali pama
nyti, jog tai “komunistinės’ i- 
dėjos”. Wayne L. Hays su sa
vo oponentu tokį triuką ir pa
darė Bet jis padarė dar tą ge
rą dalyką, jog pastebėjo, kad 
negalima iš teksto ištraukti tik 
atskirų sakinių.

PLB EUROPOS KRAŠTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šis dialogas JAV Kongrese 
atvertė vertą dėmesio dalyką, 
tik ne tą, kurį komisija ėmėsi 
tyrinėti, būtent, ne minėtų fon
dų užkulisius, o

menką susipažinimą sa popiežių 
enciklikom socialiniais

iš dabartinių Beturiu komunis
tų Amerikoje.

Europos spaudoje taip pat 
nekartą buvo rašyta, kad 
<tta mhfig mllkmieriai nėra SVe- 
timi komunistinėm idėjom, tik 
jie vis dėlto Savo turtų varg
šam nmšdatina. Mat, su komu-

Įdomu ir tai, kaip komenta
vo tą ginčą Kongrese mūsų 
kairioji spauda — sodafistų ir 
komunistų. Jie pasišaipė, kad 
popiežių.enciklikos buvo palai
kytos “komunistinėm idėjom” 
ir socialistinėm idėjom”. Ta
čiau niekur nepridėjo nei vie
no sakinio, kad Katalikų Baž
nyčia gina socialinį teisingumą 
ir jo reikalauja daug platesniu 
mastu, negu išgarsintas mark
sizmas. Jis išgarsėja tik dėl to, 
kad daug krikščionių (tarp jų 
ir patys krikštyti socialistai), 
nepaklausė Leono XIII labai 
išmintingų žodžių, kai buvo 
tam laikas, kai nebuvo dar nei 
bolševikų vardo pasaulyje.. Ir 
dabar, kaip JAV Kongreso ko
misijoje paaiškėjo, Katalikų 
Bažnyčios socialiniai principai 
daug kam dar wyra.. nežinomi.

Panašias atitrauktas citatas 
iš popiežių enciklikų arba tie
siai iš Evangelijos apie artimo 
meilę dažnai paskaitome kai
rioje spaudoje su priekaištu 
krikščionim, kad jie to nevyk
do arba vykdo ne taip, kaip 
socialistai ar komunistai norė
tų. Tačiau niekada neima viso 
teksto — visos enciklikos arba 
šv. Rašto, kur kalbama apie 
visų žmonių turčių ir vargšų 
moralinius gyvenimo dėsnius. 
Jie neleidžia ne tiktai skriaus-

— Nereikia jo linksminti, 
nereikia, — cypsėjo Greituolis, 
— jo krautuvėje netikros svar
styklės, vyt vyt.. Jis į kny
gas skolininkam prirašo. Jis 
juokėsi iš gerojo Kristaus, per
sišaldė ir susirgo. Nereikia, 
vyt vyt

Europos kontinente esama atskirų žmonių, su simpatija 
žiūrinčių į pavergtųjų laisvės siekimus. Amerika ir realiai juos 

^paremia. Del to į ją nukreiptos pavergtųjų akys. Ir tai stiprina 
iūrivadavimo v&tis.

n Bet esti, kada nematyt jokios paramos; tauta palikta viena 
savo likimui; kada atskiram asmeniui belieka iniciatyva ir at
sakomybė daryti, ką jis vienas gali visos tautos laisvei. Vieną 

< tokį šiandien norim nurodyti, nuo kurio žygio ir aukos suėjo 
kaip tik 50 metų ir kurio likimas iš dalies primena mūsų laisvės 
kovotojų likimą. ‘ .

mas yra tik tas, kad jie pa
remia mokslo įstaigas, kurias 
pati valstybė turėtų remti. Ta
čiau iš tų fondų nuteka sumos 
pinigų ir tokiom organizaci
jom, kurios graužiasi po vals
tybės pagrindais.

Apie tai buvo nekartą rašy
ta amerikiečių spaudoje, ry
šium su buvusia stambia komu
nistų byla, kai 11 jų tūzų bu
vo pripažinti kalti ir nuteisti. 
Antrą kartą tai iškilo Rosen- 
bergų bylos metu. Lietuviams 
gali'būti įdomu, kad ir nese
niai gavusi iš Rockefellerio 6 
milijonus dolerių Jėvutė (Bo
boj, antrą kartą išsiskyrusi, 
p;rmąjį vyrą turėjo socialistą,

ne?
— Aš Bažnyčios ir nevadi

nu komunistine, — atsakė Mc- 
Niece.

— Tada jūs negalite — spy
rė Wayne L. Hays — imti tik 
atskirų sakinių iš teksto ir tuo 
remti savo nuomonę.

JAV kongresui parūpo iš
tirti tą pagalbą iš laisvųjų nuo 
mokesčių fondų. Gal ji ir ne
sąmoninga ,gal iš “dosnios” 
širdies išplaukusi, gal ir ap- — jūs, turbūt, nemanote 
gaule ar apsukrumu* gaunama Bažnyčios vadinti komunisti- 
— vis tiek gera žinoti. Tam 
buvo sudaryta speciali JAV 
Kongreso komisija, kurioje 
praėjusio mėnesio pradžioje 
du kongresmanai apsišaudė ci
tatomis. Vienas citavo minėtų 
fondų įstatus, antras — popie
žių enciklikas.

Fondus. puolė ir jų įstatus

Taip buvo praeity. Carų įpėdiniai bolševikai su laisvės ko
votojais labar elgiasi kitaip 
įtaka taikstės dar giliau ir pasiekia tiek, kad šiemet, kai visoj 
Skandinavijoj 
aoje Suomijoje apie jį reikia tylėti.

-sų šfjtefc ;-------------- ———— _ •
tok teteko MteM r—vyr. red. &

ii dm Ir korapoodendjos redakcija tatoo «vo nnofiūra. Nenaudoti 
rnąomi ir grafinam! tiktai autoriams prašant Pavarde padra- 

Statomai AeMtttate išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbtam tart-
<te ApO* redcdcdja neatsako.

nužudymas jam yra vienintelė priemonė caro dėmesiui at
kreipti į nepakenčiamas sąlygas Suomijoje.

Net Bobrikovo tautiečiam padarė gilų įspūdį suomio pasi
aukojimas. Schauman laidojant kazokų sargyba pagerbė jį 
ginklu. Bobrikovo rusifikacijos misija buvo sustabdyta.

1901 Rusijoje buvo išleistas įsakymas sujungti Suomijos ka
riuomenę su Rusijos kariuomene. Tai buvo pasikėsinimas Suo
miją, kuri lig tol buvo autonomiška did. kunigaikštyste, su
jungta su Rusija asmenine karūnos unija, — paversti eiline Ru
sijos provincija. 1903 buvo suteiktos generalgubernatoriui Bob- 
rikovui diktatūrinės teisės Suomijai rusinti. Kratos, areštai, trė
mimas j Sibirą, laikraščių uždarymas buvo tam priemonės.

> Suomiai neturėjo kaip priešintis. Tada ryžos veikti vienas

$330 
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atrodo šie tekstai?
— Jie yrą labai panašūs į 

komunistinę literatūrą, kokią 
esu skaitęs, — atsakė Tho- 
mas McNiece. — Tai labai ar
timos idėjos komunistinėm ir 
socialistinėm. lyginimą hfitlniftmA šeimos rei-

Savo oponentą taip apstatęs wlBma 
ir pasakęs, kad tai -yra popie- ' w
žiu Leono XHI ir Pijaus XI 
žodžiai, imti iš jų enciklikų, 
Wayne L. Hays toliau paklau-
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pameta jų lavonus aikštėje, jų PREZIDENTAS ir Mrs. K3seidwwer spHūri ugnies fidinj, kuri jiem 
padovanojo Baltųjų R&nu štabo nariai. Šis židinys praeitame finat- 

anas suomis laisvės kovotojas, pa- mėtyje BaltaoefaoM Ramuose buvo vartojamas net penkta prezi-

ti, bet neleidžia ir žudyti, prie- Liepos 10-11 d.d. Paryžiuje 
Iš Leono XTTT enciklikos vartauti, tikėjimo smelkti, įvyksta metinis Europos kraš- 

“Rerum novarum” (1891 me- Dievo įžeidinėti. . tų lietuvių bendruomenių atsto
tų) buvo paskaityta: “turi bū- Visa tai reikia imti karto— ’ vų’suvažiavimas, kuriame da-
ti sknb'ai surasta priemonių tik tada ir wtaHniai klausi- lyvaus šių bendruomenių pir-
sumažinti vargui ir skurdui, mai lengvfcut išsispręs. mi n inkai: Austrijos, Belgijos,
koris šiuo meto labai šankiai Tose pat enciklikose popie- Danijos, Did. Birtanijos, Itaii- 
spaudžia didelę daugumą žiai' skaudžių priekaištų pada- ^os’ . Prancūzijos, Vokietijos,
vargšų”. Ir toliau: “jei darbi- y. tiem, kurie tariasi ge- Švedijos atstovo dalyvavimas 
ninkam bos suteikta vflties riąnsiąi rūpinasi darbininkų nėra tikras. Taip pat dalyvaus 
gauti žemės, tai užsflygtos gi- rpikaia.y į. patiem darbinio- Bals0 atstovai ir kiti vi
lus plyšys tarp tortfegęių ir kai jie turi tik pagiežą suomenininkai.
vargšų ir abu tie sluoksniai su- turčiui, bet pristinga meilės ir Suvažiavimo proga bus pada- 
artėš.” pagalbos kitam. Viską neapy- rytos liet, bendr. Europos kraš-

Pijaus XI enciklikos kante sugriauti ir ant griuvę- tų apžvalgos, svarstomi “Euro- 
“Quadragesimo anno” (1931) šių iškelti naują kapitalizmą, pos lietuvio” reikalai, 1954-55 
paskaityta: “viskas turi būti raudonąją buržuaziją, naujus m. darbų planas Jždo sąmata 
padaryta, kad šeimą gaivos engėjus — nėra dar jokia re- ir renkamas Generalinis Sek- 
(tėvai) gautų pakankamą at- voHucija nei parama tiem rotorius ir jo pavaduotojas.

paragrafais įrodMfe kaip 
tiem fondai! lengva nukreipti 
lėšas, kut tflk jfenori — net. 
ir ąųbversyvinėm brRahizad- 
jom. Fondus 'gynė atstovas 
Wayne L. Hays, prikišdamas 
savo oponentui kad ffs neima 

Kaip 9noęna, stambūs Auk- nistine ideologija juos suartina bendrai visų įstatų, o tik iš- 
rikos mffionieriai turi sudarę ne socialinės reformos, o mate- traukia atskirus paragrafus, 
fondus paremti kultūriniams nalistinė pasaulėžiūra. Stam- Jis tada taip pat paskaitė ke- 
tyrin^mams, mokslo jstai- būs privatūs kapitalistai ir bol- Fas citatas, nesakydamas iš 
goms, labdarybei ir tt Plačiau šėrikų valstybinis kapitalizmas kur ėmęs, ir paklausė, kaip 
yra žinomi tokie fondai Rocke- ne kartą dnau tuo paču lieptu, 
feflerio, Fordo, Carnegie var- kartais susidurdami kaip ožiai 
dais. Tie fondai yra laisvi nuo. o kartais ir pasigelbėdami Ka- 
mokesfių ir valstybei nutrau-* pitalistinės firmos duoda bent 
kia nemažas sumas. Pateisini- stambias pinigų sumas komu

nistinei spaudai kaip reklamą. 
Tai ypačiai buvo pastebėta 
Vokietijoj.

Idausunais.
Pirmiausia atkre’pkime dė

mesį, kokius sakinius Wayne 
L. Hays iš popiežių enciklikų 
ištraukė. ,

užsišniaukė tabako ir lipo ko- — O kas mum padarys nau- je, kad jų medutis Kristus, ku- meistro ieškojo, lakstė, rūpino- ant Nukryžiuotojo pečių ir vak*
pėčiomis augštyn. ją? ris buvo tiek laiko vcmatinkBų si jiaktimis nemigdamas, bet kus augino. Skrisdavo parnešti

Kregždės ramiai čiulbėjo ir Zakristijonas nudžiugo. Jei- tčuttiaidom apdengtas ir dulkių niekas neišėjo. Tada jis vi- jiems maisto ir smagios nar-
nepamatė į jas artėjančio žmo- gu klebonas dūsauja, kas pa- apklotas, prasišvietė ir pratink- siems kalbėjo, kad Kristus, kur dė virš miestelio.
gaus. Tik kai šio galva jau šie- darys, tai gerai smėjo. Tačiau niekas nekreipė tau, nesijuokia, tai tik da- jj. vijosi musę,
kė Nukryžiuotojo ranką, jos —Dabar, sako, fabrikai dėmesio į kregždes, kurios virš vatkų išmistai B tokio seno ir jos atsidūrė ties pra-
krūptelėjo, pakilo aukštyn ir veikia, užsakysiu, tėveti, ir pa- Nukryžiuotojo pefių ir kiauši- suskilusio, o ne, iš tokio — jo- > krautuvininko langais ir 
išgąstingai rėkė. darys... nčlius sudėjo ir vaikus išpėrė- Idos naudos, tik mesti iš alto- ^gandę sustojo: lovoje gulėjo

— Pabūgot jūs, ddlikės. Ge- — Ką čia, fabrikų darbas— jo. Ir Kristui buvo gera girdė- riaus ir per ugnies šventinimą «_rai, gerai... - kalbėjo zakris- ne mūsų žmon&n. a už savo nugaras linksma DMia SeRafienJ D°mimn^ h-suniaai suį^

2. Kregždėm pateko vidun. Bet tijonas, tiesdamas ranką į liz- — O Benediktas dievdir- cypsėjimą ir jausti švelnų pe- Ir krautuvinkikas, prie atri- . .
-Žmonių į bažnyčią susirinko zakristijonas vėl grižo bažny- dą, bet čia — Nukryžiuotasis bys. Galima jo paprašyti. čių kutenimą. Tada fls pra- ro lango papsėdamas pypkę, Svajotojai

nedavę. Nemėgo jie seno kuni- čion drabužių vėdinti. Tingiai pasuko galvą į jį ir pažvelgė — Aš jau senas, vaiketi, po tinksmėdavo ir šypsodavos. To- stabdė praeivius: pagano ngomo.
ŠU-mečėnio Kristaus, kuris vi- trankė stalčius, kilnojo amo- rūsčiom akim. manęs kas čia ateis, galės rū- ji šypsena atvedė vis daugiau ir . — Žiūrėkit, ir mano vartų — Pačiulbėkim jam,— siūlė
są laiką toks liūdnas žvelgė iš tus, albas ir pro praviras duris Zakristijonas pastyra ir nė pintis nauju Kristumi. daugiau žmonių į bažnySą. stulpas šypsosi Svajotoja.
altoriaus. Ir nespėjo kunigas vėl išgink) kregždes. Iškišo gal- juste nepajuto, kaip atsidūrė Zakristijonas prisiminė dar Kartą, kai už jo pefių judėjo žmonės nenorėjo nusileisti ir, 
užvošti mišiolo, bažnyčia pas- vą iš zakristijos ir pamatė: žemėje. Atsipeikėjęs žvilgterėjo kregždes: linksmi kregžtffiukal staiga zakristijono užvedžtojaml krei-
dare lyg iššluota. virš Kristaus galvos paukščiai i Kristų: galva — lyg niekur — Bet, klebonėli, ten paukš- vienąs žmogus sušuko: Kristus pūsi į kleboną. Sis, mišetes gie-

Kregždės vėl išnėre pro lan- tik čiulba, tik linksmina*; nieko — pasvirus į kairę kaip čiai ant jo galvos įsimetė. šypsosi!.Ir visi matė, aiškiai dodamas, juk neturi laiko žiū-
ieškoti pūkelių. tabokine ir užri- visada- aifldai mat€: KbKe Paid««Sai? Kristaus veide malonią įsiSe- rėti, ar Kristus šypsosi ar ne.

Kai grižo ratuotos atgal, du- gJZke,. iaDOKinę atsigręžė į jį! Dar kartą pažiū- — O kregždės, tėveH busią šypseną, kaip dobilo žy- Nors ir jam Bartą lyg pasiro-
rys buvo uždarytos ir lango rėjo ir nelauktai susidūrė su Klebonas negalėjo pasigirti dėjimą. Ar tai buvo tas senasis dė, bet gretiSausiai čia kalti
skylė iškimšta Zakristijonas — Na, ir sugalvok, kur liz- krintančiu Kristaus žvilgsniu, savo girdėjimu. Jam visą lai- medinis Kristūs? žmonės krito akiniai Jie seni ir kartais mi- 
praeidamas nusijuokė: sukti- — Bambėdamas vii- staiga šoko atapustas, pasi- ką bažnyfia buvo pūna vargo- kniubste ant Sėmės ir šaukė: šioie visas raides kitaip suso-

— Na ką, patvaiskės? žino- ko 15 kertės ilgas griebė kopėfias ir nubėgo į nų balsų, tokių vienodų, mono- stebuklas, stebuklas. Ir jie pa- dina, ropojanSą musę palaiko
šit, kur nereUria landyti, ir pa- kopėčias. — Pono Kevo nestoi- zakristiją. toniškai ūžiančių. Negirdėjo fls juto, kaip voratinkliais ap- tiž pflną gaidą. Klebonai tik _ aflrtk. kain fls
įtenkinęs nuėjo. jo. Neleisiu jom tyčiotis,—nu- Nuo tada zakristijonas ne- ir kregždžių. trauktos jų štodys prdinksmė- tada pastebi akinių pokftą, kai j

Kregždės skrido aplink baS- sičiaudėjo ir nunešė kopėčias apkentė medinio Kristaus. Nu- —Niekus plepi — pyktelėjo jo, ir giedruma atėjo pas juos, gaida vis ritasi per Unijas, o aulbėkiin JI nirmol imttoė
nyčią, ieškodamos skylutės. pne altoriaus. ėjo pas kleboną ir tarė: klebonas, — geriau dulkes pa- Tik vienas zakristijonas nie- jte senu baku išvežioja keis- oaianeės tenradifa UnkZ
Apsuko kelis kartus aplinkui, Nukryžiuotojo statula buvo _ Šviesiausias klebonėli, šluostytum, jau perbristi nega- no nenorėjo girdėti: Visą laiką tas melodijas. Be to, bijojo jis u.
plakdamos sperrnritais stiklą, didelė ir aukštai iškelta. Kopė- taigi, tas Kristus altoriuje me- Įima. galvojo, kaip Sa* nust&atyti ir ginčytis, nes moterėlės juk
bet niekur nerado nė mažiau- nesiekė Hado; reikėjo jas <finis ir toks jau... Reiktų nau- Zakristijonas žinojo, kad da- senojo Kristaus. Jau buvo už- prMžflntftyip * * -wt -
šio plyšio. užkelti ant altoriaus. Atrėmęs jo, gražesnio. bar su klebonu ginčytis nerei- sakęs pas Benediktą cSevdiibį — Ką Sa, vaikeliai toks se-

TAda atlėkė staigus vėjas ir i Nukryžiuotojo ranką, pažvel- — Užteks man to paties, už- kia, nenusileis, dar prie darbo naują, bet šb pats buvęs baž- dm Kristui, dar stebuklui da- Į” J”
ištmriė mažytę lango rūtą gė į viršų ir pagrūmojo: teks, — atsakė klebonas. pristatys, O be to, fls tuoj su- nySoje ir girdėjęs minios lys, — nebaigi, ir žmonės pra- Į**””*
aukštai prie didaojo altoriaus, — Na ir gausit* nepažinojot — Gerai tai gerai švie- mojo: pasišnekės su Benediktu, šauksmą, parijo namo Ir dro- dėjo patys įvynioti: gal tikrai .
kur negalėtų zakristijonas pa- lig šiol Simano zakristijono. Aš siaustas tėveH Bet Jis per se- ir bus gerai žiamą Kristų sudegino. Zakris- ukyse taip parirodl. I*ngą
riekti. apginsiu tave, Viešpatie. —Vėl nas, o dabar kiti laikkl.. žmonės pastebėjo bažnyčk>- tijonas Ir pHn riūli ir kito Udknos gyveno kregždės (MMtB fū M)

Išlaisvinimas nuo tirono
Pasakojama, kad politrukas, Vienoj po kalbos apie gyvenimą 

Sovietuose, leidęs klausti. Vienas iš publikos klausęs, kiek So- 
vietuose kaštuoja duona, kitas — batai, trečias — dar apsiaus- 

’'"to kainos užsimanė. Pyktelėjęs politrukas.su panieka pabarė: 
^“Kad jūs kaftate tik apie duoną, batus, apsiaustą ir 1.1; va, So

vietuose — tai mes kalbame vis apie kultūrą”. Vienas iš publi- 
<kes pusbalsiu, nubaigė: “Kas ko neturi, apie tą ir kalba.”

Taip reikia suprasti ir kalbas apie laisvę, kurios paskutiniu 
laiku taip pagausėjo. Nėra laisvės, dėl to apie ją vis daugiau ir 
kalbama; dėl to ir pavergtieji per savo pakaitalus tremtyje 

r* ^paskelbė liepos 1 Laisvės Dieną.

sau patriotas Eugen Schauman, 38 metų. Jau 1903 rudenį jis 
paritnudeė nuo draugų. Nuėjo gandas, kad jis iš viso vengia 
žmonių. Mėnesius Schauman kovojo su savim. Pagaliau 1904 
birželio mėn. Helsinkyje trimis revolverio šūviais nudėjo gene
ralgubernatorių Bobrikovą, paskui generalgubernatoriaus rūmų 

-laukuose tuo pačiu revolveriu ir pats nusišovė.
- -f-Laiške carui Nikalojui II Schauman parašė, kad Bobrikovo
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Kada keliausime į Narsą?
Pirmuosius keleivius apšaudys meteorai

Kai Marsas šiomis dienomis 
svečiuojasi arti mūsų ižemės 
(apie tai rašėme praeitame 
numeryje. Red.), kai astrono
mai apšaudo jį aštriais teles
kopų žvilgsniais, suka galvas ir 
inžinieriai, matematikai ir kiti 
mokslininkai —

kaip aplankyti šį žemės 
kaimyną

Nors dar nėra išrasta nei to
kio lėktuvo, nei varomosios 
medžiagos, kad Marsą galėtų 
pasiekti, bet mokslininkai jau 
pramatė daugelį dalykų. Pra
džioje bilieto pirktis nereikės, 
kaip jo nereikėjo nei Kolum
bui, nei jo įgulai, keliaujant į 
Ameriką. Erdvės užkariautojai 
turės būti savanoriai — rink
tiniai mokslininkai.

Kelionėje reikės stabtelti
Šiam reikalui reikia įrengti 

tarpinę stotį — dangaus erdvė
je pakabinti dirbtinį satelitą, 
kad jis, kaip mėnulis, suktųsi 
aplink žemę. Toks satelitas ka
bėtų apie 1000 mylių nuo že
mė. Ten būtų galima stabtelti, 
kuro pasiimti. Jau daromi to
kie bandymai — iškelti sateli
tą ir paleisti jį erdvėje.

Tokią stotį pasikabinus vir
šum debesų, pirmiausia ten 
nuskris ir apsidairys, kaip atro
do pasaulio erdvė, kur nebesie
kia žemės atmosfera. Apie ją 
maža dar težinoma. Atlikus 
pirmuosius tyrinėjimus, jau 
bus galima pasikelti tolimes
niam žygiui.
Kelionė į Marsą užtruks apie 3 
metus, reikės nukeliauti 355.- 

000.000 mylių
Tuoj kyla klausimas, 

toks tolimas kelias, kai 
pradžioje Marsas nuo 
nutolęs tik per 40.000.000 my
lių. Ar negalima tiesiai šauti ? 
Bet tuo metų, kai pasikelsi 
nuo žemės, Marsas, kaip ir že
mė, keliaus savais takais ap
link saulę. Kol padarysi tolimą 
kelią, jis jau kažkur bus nusi
ritęs, ir pats neturėsi kur “pa- 
siparkinti.”

Čia reikia pasinaudoti me
džiotojo dėsniu: jei nori nu
šauti kiškį, taikyk į priekį, — 
tada jis pats užbėgs ant kul
kos. Taip ir čia nugręš rake
tinį lėktuvą toli į Marso kelio 
priekį.

Po aštuonių mėnesių kelio

kodėl 
liepos 
žemės

Kregždės ant Nukryžiuotojo pečių
Atkelta iš 3 psl

ir pamatė kregždes. Tos pačios, 
kurias nuvijo. — O tokios 
linksmos. Auksine giesmele 
sveikino jį. Suprato krautuvi
ninkas, ko jos atskrido, ir šo
kosi iš lovos.
’ Moteris, kuri, budėdama 
prie ligonio, snaudė kėdėje, iš
sigando: Domininkas pamišo.

— Gulėk, juk tu sergi, — 
kalbėjo ir norėjo atgal pagul
dyti, — be šis veržėsi prie lan
go. Moteris šaukėsi pagalbos. 
Dar negalėjo pajudėti, o štai— 
vaikšto!

— Vyt, vyt, — sušuko kregž
dės, pamačiusios besikeliantį 
Domininką, apsivertė ore ir 
nuniro.

— Tos pačios kregždės! — 
šaukė krautuvininkas prie lan
go ir lydėjo akim, kol įskrido 
į bažnyčią.

Kilo gretimi namai, išgirdę 
pagalbos šauksmą; manydami, 
kad miršta, bėgo pas krautuvi
ninką ir rado jį kambary be- 
vaikščiojantį. Jis buvo sveikas, 
lyg būtų nesirgęs, ir vis karto
jo: kregždės, kregždės... Ir jie 
manė, kad ligonis pamišo, bė
go dar kitą atsivesti. Subėgusi 
visa gatvė suprato, kad jis tik
rai išgijo.

Kitą rytmetį, kai tik zakris
tijonas atidarė bažnyčią, žmo
nės plaukte plaukę. Rinkosi

nes, pasieks Marsą. Ten reikės 
išbūti 15 mėnesių, kol vėl bus 
patogus laikas pakilti ir grįžti 
į žemę. . •

Kaip atrodys lėktuvas
Mokslininkiai apskaičiavo ir 

patį lėktuvą. Jis bus nepapras
tai didelis, susidės iš 10 atski
rų lėktuvų, kurių kiekvienas 
svers 4000 tonų. Mokslininkų 
manymu, esą taip geriau lėk
tuvą išskaidyti, nes atsitiksią 
mažiau nelaimių.

Atsiplėšęs nuo žemės-ir at
skridęs 5700 mylių, išjungs mo
torus ir skris inercijos jėga. 
Taip pat ir grįžtant iš Mar
so .išskridus iš jo traukos lau
ko, nereikės vartoti motorų.

įgulą sudarys 70 žmonių. 
Šiam skaičiui ir reikės paimti 
trejiem metam maisto, van
dens, deguonies ir kuro, b& to, 
begalės kitų reikmenų, net 
traktorių. Taip susidarys dide
lis bagažas, nes atsiplėšę nuo 
žemės jie išbus 31 mėnesį.

Keletą mėnesių, kur neveiks 
traukos jėga, ekspedicijos na
riai visai neturės svorio.

Ir mes nežinome, kaip to
kiose sąlygose reaguos mūsų 
kūnas, pvz., ar jis galės stovėti. 
Tai bus baisus jausmas, kai pa
kelta ranka nekris žemyn, nes 
jos niekas netrauks. Galėsi tuš
čioje erdvėje atsisėsti lyg kė
dėje ir nekrisi. Kas atsitiks su 
žmogaus raumenim, kurie kaip 
tik nugali žemės trauką ir lei
džia mums judėti? Neturėdami 
darbo, jie visai sunyks — atro- 
f uosi s, kaip ‘žmogui, ilgai gulint 
lovoje.

Kosminiai spinduliai
Yra ir kitas didelis pavojus 

—erdvė pilna kosminių spin
dulių, kurie naikina gyvybę. Ir 
naudojant apsaugos priemones, 
atominiai spinduliai gali apa
kinti, sukelti vėžį. Mokslininkai 
apskaičiavo tų spindulių stipru
mų, bet dar neranda medžia
gos, kuri apsaugotų ekspedici
jos įgulą. Gali padaryti storas 
lėktuvo sienas, bet tuomet lėk
tuvas labai pasunkės.

Kulkosvydžių ugnis
Išskridus į kosminę erdvę, 

lėktuvą užpuls meteorai. Ma
noma, kad mažų, lyg smėlio 
grūdelių, meteorų esanti pilna 
erdvė. Jų greitis 150.000 my- 

miestelėnai ir tolimi kaimai, 
nešdamiesi žalumynų šakales 
ir giedodami šventas giesmes.

Atėjo ir išgijęs krautuvinin
kas. Per visą vasarą jis čia ne
sirodė. Vos tik įsispraudė pro 
žmones į vidų, kaip pamatė tas • 
pačias kregždes ant Kristaus 
pečių linksmai * bečiulbančias. 
Puolė ant kelių ir šaukė:

— Palaimintos kregždės, pa
laimintos!

Minia taip pat giedodama 
klaupėsi. Išgirdęs šauksmą 
bažnyčioje, zakristijonas nu
skubėjo prie krautuvininko:

— Ko šūkauji lyg daržinėje
— Dievas stebuklus daro.
— Hm, stebuklus. Kokius 

stebuklus? Ar tas senas me
dinis Kristus gali juos padary
ti?

— Stebuklus .negirdėtus, gy
dančius, — šaukė krautuvinin
kas.

Zakristijonas griebė krautu
vininką už rankų, išgrūdo pro 
duris ir nustūmė bažnyčios 
laiptais.

— Še tau! Stebuklai. To be
trūko, tu beproti!

Kai zakristijonas grįžo baž
nyčion, minia ir vargonai buvd 
nutilę, tik vienas senelio kuni
go balsas virpėdamas plaukė. 
nuo altoriaus. Saulėje spindėjo 
Kristus, o virš jo tyliai šneku-

_ čiavosi kregždžių šeima.

lių per valandą. Nors ir maži, 
bet prie tokio greičio pasidaro 
pavojingų Jie gali apgadinti 
lėktuvą. O 10 centų didumo • 
meteoras apšaudys lėktuvą tie
siog kulkosvydžio ugnim. To
kie nuolatiniai puolimai gali 
prakalti ir nemažus šarvus ir 
sugadinti įrengimus. Spėjama, 
kad Marso aplinkumoje esą di
desnių meteorų. Toks vienas 
sviedinio didumo meteoras jau 
gali padaryti didelių nemalonu
mų. Jis turi 1000 tonų bombos 
jėgą-

Takshikai erdvėje
Todėl ir suskaldomas didy

sis lėktuvas į atskiras dalis. 
Jei kurią vieną sužeis, tuoj iš 
kitur atskubės pagalba. Šiam 
reikalui bus įtaisytos atskiros 
susisiekimo mašinos, savotiški 
taksiukai, kurie keliaus iš vie
no lėktuvo į kitą. Judėti būsią 
lengva, nes be oro erdvėje nė
ra traukos, visai nėra greičio 
pajaut|mo. Visi judės tik savo 
inercija — 70.000 
valandą.

mylių per

pavojus
apsaugos

Pats didžiausias
Jei ir bus visos 

priemonės, vistiek neaišku, kaip 
žmogus galės pakelti tokią ke
lionę, ar jis nebus pats di
džiausias priešas. Lėktuvo ka
binose turės būti sukurta mū
sų žemės atmosfera su tam tik
ru spaudimu ir deguoniu. Ma
žam kambarėlyje reikės gyven
ti keliolikai vyrų. Pradžioje 
nieko, bet per 8 mėsesius jie 
bus be galo irzlūs. Vieno su- 
krebždėjimas kitą tiesiog siu
tins, nes visi stovės prieš sun
kiai pakeliamą nežinomybę, 
prieš begalinius pavojus.

Lėktuve, prie dirbtinės at
mosferos, reikės ir maistą pasi
gaminti. Bet ir čia tuoj iškyla 
klausimų daugybė. Žmogus 
kvėpuodamas išgarina tam tik
rą dalį nuodingų medžiagų, 
kurios žemėje tuoj pat išsisklai
do, ir mes jų nepastebime. To
kių nuodų pasidaro ir verdant 
valgį. Kas tada bus lėktuve, ga
li apsinuodyti. Mažiausiai rei
kės įtaisyti specialius aparatus, 
kad apsaugotų jų gyvybę bent 
prieš atvykimą į Marsą.

Žinios iš žemės
Su žeme bus nuolatinis ra

dijo ryšys. Bet kaip veiks tą-

pečių

Bažnyčia tylėjo, tik vienas 
kunigas ramiai ir plačiai išlin
guodamas vedė:

— Vere dignum et justum 
ėst, aeųum et salutare...

Virš Nukryžiuotojo 
tupėdami kregždžiukai klau
sės seno kunigo giesmės. Vie
nam taip patiko tas plazdenąs 
ore balsas, kad panoro pama- - 
tyti patį giedotoją, apie kurį 
buvo pasakojusi motina. Iškišo 
iš lizdo galvą ir giliai giliai pa
silenkė. Kunigo vis dar nesima
tė. Tada dar labiau išsitiesė ir 
— išslydo iš savo lizdo, ir nu
krito tiesiai ant altoriaus tarp 
mišiolo ir taurės.

Visa bažnyčia aiškiai matė, 
kaip kregždžiukas puolė že
myn. Kunigas nutilo giedojęs 
ir žiūrėjo į prisitrenkusį pauk
štelį. Zakristijonas, kuris norė
jo vėl išvyti sugrįžusį krautu
vininką, alkūnėmis skirdama
sis taką, skubėjo prie alto
riaus. žmonės stumdomi sklei
dėsi iš kelio, o jis švytančiu 
veidu atidarė groteles ir bėgo 
altoriaus laiptais. Visi nuščiu
vo, tik vienos kregždės lėkė 
šaukdamos čia aukštyn prie 
lizdo, čia žemyn prie nukritu
sio savo vaiko. Zakristijonas 
prišoko ir jau norėjo tverti 
paukštelį, bet čia — atsipalai
davo dešinioji Nukryžiuotojo 
ranka, pasilenkė, nuo altoriaus 
paėmė iškritusį kregždžiuką, 
vėl užkėlė ant savo pečių ir 
vėl prigludo prie kryžiaus.

syfc ekspedicijos narius, kai su
žinos, kad žemė linksminasi, jų 
gimtieji miesteliai šoka, o jie 
kabo nežinomybėje. Iš žemės 
perduos ir radijo vaizdus, ir 
jie galės siųsti, *bus ir knygų 
mikrofilmuose pasiskaityti, bet 
ar visa tai nuramins.

Ką veiks Marse?
Marse jau atžymėta vieta, 

kur pirmieji keliautojai turės 
nusileisti. Nutūps jie ašigalyje 
ant ledu padengto ploto. Iš ten 
tuoj darys ekspediciją į ekva
torių, reikės atlikti 4000 my
lių žygį. Daug ir labai daug 
bus ko pamatyti ir patirti, nes 
viskas nežinoma, tai tuos pen- 
kioliką mėnesių praleis gyvam 
įkarštyje. Bet kaip reikės ten 
gyventi, — aišku su deguonies 
kauke, su specialiais drabu
žiais.

Atlikus keliones, reikės vėl 
rengtis žygiui į žemę. Ir nie
kas nenujaučia. kokias žinias 
jie tąsyk parveš.

Bet kada tai įvyks?
Mokslininkai mano, kad tik 

po 100 metų! A. K.

MIRTIS SKUBA AUTOMOBILIAIS, TRAUKINIAIS IR LĖKTUVAIS
Romėnų priežodis sako — 

“mirštame kasdien”.
Taip jau lemta, kad mirtis 

yra neatskiriama žmogaus pa
lydovė, bet ypatingai ji šie
nauja didesniųjų švenčių bei 
atostogų dienomis, štai, pavz., 
liepos 4 d. savaitgalį žuvo 296 
žmonės.

Jei surazgytos ekonominės ir 
politinės problemos dažnai iš
šaukia kruvinas žudynes, tai 
susisiekimo priemonių istorija 
rodo, kad žmogus, išrasdamas 
naują transportacijos būdą, tuo 
pačiu išreiškia savo sutikimą, 
kuo greičiausiai pasitraukti 
nuo gyvenimo kelio. Nevienas 
šiandien junta, kad gyvenimas 
bėga galvatrūkčiais, ir nevie
nam senovės arkliniai vežimai 
bei keliavimas basom sukelia 
romantiškumo nuotaikas. Grei
tesni už garsą lėktuvai įrodė, 
kad žmogus, padirbinęs didelio 
tobulumo mašinas, užmiršo 
pats save pasitobulinti bei pri
sitaikyti prie jų. Greičiausi 
lėktuvai, traukiniai bei auto
mobiliai pareikalavo iš žmo
gaus didesnio subrendimo.

Peržvelgus praeitų metų pa
saulinę eismo nelaimių statis
tiką, galima pilniau pajusti, 
kaip mirtis yra susisukusi savo 
lizdus pagrindinėse susisiekimo 
priemonėse.

Visame pasaulyje įvykdavo 
kas minutę 70 automobilių ne-

Bažnyčia valandėlę nutilo, 
paskui staiga klupo su pačiu 
kunigu ir šaukė:

— Hosana, hosana...
Bokšte suskambo varpai, *o 

vargonininkas paleido švilpti 
visus vamdžius. Puolė ant ke
lių ir zakristijonas, sudaužė 
kakta grindis ir čia įsižiūrėjo į ‘ 
savo per triukšmą pamestą ta
bokinę. Prišliaužė prie jos, pa
siėmė ir, mušdamasis į krūti
nę, pažvelgė į Kristų. Nūnai 
suprato, jei jis daugiau prie
šinsis, tai praras ne tik pel
ningą darbą, bet ir vardą.

Ir apėjo garsas visur apie 
Nukryžiuotąjį, Jo ranką, kreg
ždes, kurias Jis globojo. Atplū- 
dę žmonės matė besišypsantį 
Kristų ir ant jo pečių tupin
čią kregždžių šeimą. Paukščiu
kai mėgino lanksčius ir stip
rius kaip irklus sparnus, ir 
jų juodos, žvalios sutanėlės 
blizgėjo saulėje.

Nukryžiuotasis niekad dau
giau nebebuvo liūdnas ir vie
nišas.

Bet atėjo šaltas vėjas, kregž
dės sušaukė savo vaikus ir ta
rė Kristui:

—Mes turim skristi, vyt vyt, 
vasaros pavyt...

Kristus palaimino jas savo 
gerom akim, ir kregždės, ta
rusios sudie, iskrido i tolimus 
ir saulėtus kraštus.

H

laimių, miesto susisiekime (bu
sai, tramvajai, traukiniai) kas 
40 minučių viena nelaimė, lėk
tuvai suduždavo vienas kas dvi 
valandas, traukinių viena ne
laimė kas 4 valandas.

Kuri saugiausia susisiekimo 
priemonė? Apskaičiuoti varto
jamas sutartas mastas— 100 
milijonų žmonių pervežimas 
vieno kilometaro atstume. Pa
gal šį apskaičiavimą 
automobiliuose žūsta 1,55%, 
bosuose 1%, traukinių nelai
mėse 0,20%, lėktuvų vidaus 

linijose 1,35%, tarptautinėse 
linijose 0,67%.

Suprantama, šiuose davi
niuose reikia įskaityti ir tai, 
kas tarp eilučių nerašyta. Iš 
statistikos atrodytų, kad toli
mieji skridimai saugesni, bet 
reikia atsiminti, jog dvimoto
rių ir keturmotorių lėktuvų 
santykis yra 5 ir 1. Mažesnio 
talpumo lėktuvas turi ilgiau 
išbūti ore ir dėl to daugiau ri-

PAS BOGOTOS LIETUVIUS
Lietuvių namai Bogotos liet, 

kolonija sudaro rimtą bend
ruomenei vienetą. Ypač lietu
višką veiklą pagyvino ir pa
lengvino praeitais metais įsigy
ti Lietuvių Namai. Čia dabar 
vyksta parengimai ir švenčių 
minėjimai., čia renkamasi ne 
tik iškilminga proga, bet ir pa
prastomis dienomis; čia vyksta 
įvairių sambūrių susirinkimai, 
choro repeticijos, šachmatų 
turnyrai, gegužės mėn. kasdien 
čia buvo gegužinės pamaldos, o 
paskutiniu metu čia transliuo
jama televizija.

Paskaitos. Be tautiškų šven
čių čia ir taip rengiamos pas
kaitos, kurios sutraukia nema
ža žmonių. Paskaitas skaitė šie 
asmenys: kun. Dr. Mankeliū- 
ną, pulk. Kazitėnas, J. Kulnys 
— Bogotos un-to lektorius — 
skaitė iš chemijos srities, J. 
Jazbutienė — Lietuvos sporto 
apžvalgą, V. Vačienė — Moti
nos Dienos proga, A. Klemas— 
birželio tragedija ir t.t.

Liet, mokykla. Jau nuo per
nai kas šeštadienį vyksta lie
tuviškos mokyklos pamokos. 
Anksčiau šiai vargo mokyklai 
teko glaustis privačiuose na
muose, dabar ji turi nuolatines 
patalpas Lietuvių Namuose. 
Mokyklą nuolat lanko 17-29 
vaikų. Ji padalinta į dvi gru
pes: jaunesniųjų, kurie savo 
keliu skirstosi į du skyrius, ir 
vyresniųjų, kur mokslas vyks
ta visu tempu, šeštadienio mo
kykla turi viuotiną pritarimą.

Pamaldos. Nuo pat kolonijos 
įsikūrimo prieš penketą metų 
kiekvieną šventadienį vyksta 
lietuviškos pamaldos. Kapelio-

CIIICAGOJE Mrs. Peter Thonias, 38 metų, pagimdė 9-ta kūdiki.

zikuoti, kol jis perveža nusta
tytą žmonių kiekį.

Iš pirmojo žvilgsnio pastebi
ma, kad mažiausai nelaimių 
ištinka traukinius. Lėktuvai 
busai ir automobiliai nelaimių 
atžvilgiu stovi beveik lygiai. 
Tik žmogui, tam tikrajam že
mės vaikui, yra sudarytas per
dėtas lėktuvinių nelaimių išgąs
tis. Tai priklauso daugiausia 
nuo išpūstų tragedijos aprašy
mų bei neišaiškintų nelaimės 
priežasčių, kurias paprastai 
dažniausiai nelaimės liudinin
kai nusineša su savim amžiny
bėn.

Visai kitaip žmonės žiūri į 
automobilių nelaimes. Su kas
dien didėjančiu kelių užsigrū- 
dimu ir dažnomis nelaimėmis 
žmonės apsiprato ir į 
tereaguoja, kaip ir į 
giamą būtinumą.

Žmogaus padaryta 
paprastai klauso jo rankos, 
tik nelaimė, kad dažniausiai ta 

jas tiek 
neišven-

mašina

nu yra kun. V. Vaičiūnas, ko
lonijai parodęs daug nuoširdu
mo ir įdėjęs daug darbo. Per 
pamaldas nuolatos gieda D. 
Liaugminienės vedamas bažny
tinis choras. (Pianistė D. 
Liaugminienė taip pat priside
da ir prie kitų kultūrinių pa
ruošimų).

Bendruomenės valdybą su
daro šie asmenys: dail. J. Pen- 
Čyla—pirmininkas, Vismantie- 
nė, L. Urbanas, J. Zvimblys ir 
M. Vismintas.

Kolumbijos krašto valdybą; 
šiemet taip pat sudaso tik Bo
gotos lietuviai: pulk. J. Kazitė
nas, kun. V. Vaičiūnas ir J. 
Kulnys. E. P.

BRAZILIJA
Vytautas Petronis, prieš me

tus atdaręs savo spaustuvę, įsi
gijo brangią ir didelę spausdini
mo mašiną. Jo spaustuvėje bai
giama spausdinti didelė ir gra
žiai iliustruota knyga “Litua- 
nia Uustrada”. Knygą leidžia 
dr. Meieris spaudos atgavimo 
sukaktuvėms paminėti. Ji taip 
pat bus platinama ir Sao Paulo
miesto 400t metų sukaktuvinės Atstumas: nuo Providcncc 21 mylios, 
parodos proga, kurioje oficia- nuo VVorcester—26 m., nuo Boston ar 
liai pakviesta dalyvauti ir Lie- Brockton — 50 m - nuo Thompson. 
. Conn.—10 m.tuva. _

Lietuvių Radio Draugi jos Programos 
J. P. GINKUS. Direktorius

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

Oro t angomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika.
Tel. EV. 4-9293 
AD JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

4*5 GRAJO) ST, 
J. P. G INKUS 
Direktorių 

ranka nemoka jos valdyti.
Taip pat statistikomis nus

tatyta susisiekimo nelaimių 
priežastys. Automobilių dau
giausia nelaimių pasitaiko dėl 
perdidelio greičio. Dėl pramušt
galviško važiavimo 26%, alko
holis duoda 7%, automobilio 
staigus sugedimas 18%, ma
žas matomumas 4%, priešinga 
kryptis 6%, pėstininkai 20%, 
kitos priežastys 19%.

Lėktuvai siunčia amžinybėn 
dėl šių priežasčių: gaisras 
skrendant 3%, susidūrimas ore 
2%-, priverstinas nusileidimas 
20%, kylant arba leidžiantis 
38%, motoro sugedimas 10%, 
kitos įvairios priežastys 27%.

Iš viso matyt, kad lemia
miausias faktorius yra žmo
gaus ranka, kuri turi prityru
siai ir atsargiai elgtis su ma
šina. Keistas žmogus Keliauda
mas į neištirtaas sritis, nešasi 
balastą apsisaugoti ir,nuo uo
dų, kai tuo tarpu, keliaudamas 
civilizuotais keliais, nė pats sa
vęs nei kitų nesaugo nuo tyko
jančios mirties. Dėl to nenuo
stabu, kad kiekvienos didesnės 
šventės pasiima sau šimtus su
siekimo aukų. S. J.

Įsigyk mūsų poeto
A. TYRUOLIO

LIEPSNOS
SONETAI

45 psl. Kaina $1.00

VENTOS leidyklos gražiai 
leista. Gaunama—

Darbininko administracijoj

DR. B. MATULIONIS

Vidaus, spec. širdies ir plaučiu ligos. 
Priima bet kurią diena, iš anksto susi

tarus telefonu ar laišku.

Telef: 22, Pascoac. 
Rhodc IMand.

Adr.: State Sanatorium VValIum Lake, 
Rhodc Island.

BROOKLYN II. N. Y. 
J. valakas 
Praneiimų Dir.



Bostone

Šituo šiU&i būro atžymėtas Bidausęs gausių svelkhūmų, suomeninė veikla g?ra. 
M suvažiavimas ėmė svarstyti aktyvūs Bostono ir New Yorto
AMriu Ir Ąretatektu Sąjungos Lietuvos ūkio atstaljm. • skyriai. Šalpos Fondui Chica- 
suvažiavimai Įvykęs gegužės &a tema buvo prėf.'X Ka- gos skyrius paskyrė net 400 
99-31 Bostone. ■ minsko paskaita, kurios pa-. dol, kiti šelpia individualiai.

Steradfavįme dalyvavo aįae. grindinės mintys buvo išreikš- Stipendijos fondui sumokėta 
55 inžineriai ir architektai iš tos rezoliucijose. Pirmoje rezo- G65doLz 
Bostono, Chicagos, Oeveiando liudjoje kaip tik ragina —su- 
New Yerico ir Ptuladelphijos. aktyvinti veiklų visuose sky- 
ye atatovavo 260 sąjungosna- riuose išrenkant tam reikalui

pradėjo dipl Jnž. I. Dačins- 
kas, Bostono skyriaus pirmi
ninkas, pakviesdamas c. valdy
bos pirmininką dipl. inž. J. Jur
kūną atidaryti. Po jo kalbos, 
po Amerikos ir Lietuvos him
nų, pakviestas garbės prezi
diumas: prof. J. Kaminskas— 
Sąjungos ir Bostono skyriaus 
garbės narys, prof. J. šimoliū- 
nas — Sąjungos garbės narys, 
adv. A šalna — Liet, garbės 
konsulas Bostone, prof. Ig. 
Končius — Bostono skyriaus 
garbės narys, dipl. inž. V. Si- 
rutavičius, — Bostono skyriaus 
garbės narys ir prof. V. Bir
žiška — Vyr. Liet Enciklope
dijos redaktorius.

Darbo prezidiumą sudarė: 
dipL inž.
pirmininkas, dipl. inž. St. Bi
rutis — vicepirm., dipl., inž. 
J. Augustinavičius — vicepirm. 
Sekretoriavo — dipl. inž. J. 
Rasčiauskas ir inž. K. Bara
nauskas.

Iš pranešimų taip pat paaiš-, “KABKr
kėjc, kad skyriai daro kas 2-4 
jtw areirinkimns irskaito pa-_______
skaitąs profesiniais klausimais/ ARIO^

New Yorko skyrius paaukojo 
1000 dol. Vasario 16 ginui., o 
Bostono skyrius sušelpė 4 as- Š’.omis dienomis 
menis 400 dol Lietuvos kar

kas, buvęs misionierius Indokįį/ 
nijoje, per penketą metų 
bęs Venecueloje, .pasklrtBS'Z||g 
Ameriką, kur organizuos bŪW?|! 
liūs liet saleziečių gimnazijai^ 
remti. Šiemet liet. gimnazijoj 
Italijoje bus apie 70 mokinių. 
Kun. A. Sabaliausko nuolatinėj 

. apsistojimo vieta yra:
sians, 138 Beech St., PatersonM
3, N. J. H

" • Vytautas Žvlrzdys—baigoj;
universitetą Kenoshoje, Wisrr 
išlaikė labai gerai egzaminus.*^ 
Studijavo politinius mokslus. .^g 
Belieka jam įteikti tik dizerta- 
ciją, kuri bus iš Amerikos po-j| 
litikos srities.
* • Prof. St galkauskio “Ata^ 
tininkų ideologija” leidžiama; 
antra laida. Leidžia preL P."

Liet, ūkio atstatymo komisija 
ir sudaro studijuotinų temų są
rašą; taip pat ragina savo na
rius panaudoti visus gabumus 
įgyti daugiau žinių bei prakti- ~ Antroji snvažiavimo diena 

prasidėjo pamaldom šv. Pet
ro bažnyčioj?. Paskui susirink
ta darbut čia darbo komisijos 
pateikė susirinkimui rezoliuci
jas, kurios po diskusijų buvo 
primtos.

Į naują Centro VaMybą 
sekantiems dviems metams 

išrinkti ir pareigomis pasiskir
stė: dipl. inžineriai: B. Galinis
— pirmininkas, J. Vasiliauskas
— vicepirmininkas, J. Ras- 
čiauskas — sekretorius, R. Bu- 
dreika — II-ras sekretorius, J. 
Mikalauskas — kasininkas, J. 
Okunis — Lietuvos ūkio at
statymo reikalamas narys ir 

,V. Izbickis — narys spaudos

kos Liet, ūkiui, atstatyti ir ra
gina jaunimą pasirinkti studi- 
jas, kurios būtų naudingos Lie
tuvos ateičiai; taip pat ragina 
dažniau spaudoje kelti Lietuvos 
atstatymo reikalus.

Suvažiavimas turėjo visą ei
lę darbo komisijų — Liet, 
ūkio atstatymo reikalams, 
mandatų rinkimo, stipendijos ir 
šalpos fondo, rezoliucijų ir svei- ‘ 
kinimų komisijas.

Darbo posėdis 
vyko tos pačios dienos vaka

re. Čia buvo priimtas n suva-
J. Mikalauskas — - žiavimo protokolas. Iš Centro 

valdybos pranešimo paaiškėjo, 
kad Sąjunga turi 260 narių A- 
merikoje ir apie 500 visam? 
pasaulyje. Nors kai kurie, sky
riai mažiau reiškiasi, bet 
bendra tiek profesinė, tiek vi-

ENŽ. RUDIS IŠPLAUKĖ Į EUROPI
žmona yra stambios metalo ap
dirbimo įmonės — Rockwell 
Enginėering Company, esan
čios Blue Island, Illinois, savi-

Revizijos komisijon išrinkti: 
dipl. inžineriai: A. Lapšys. 
K. Krikščiukaitis ir Vyt. Čes- 
nulis.

Buvo pritarta padėti išleisti 
J. Kaminsko ir J. Šimoliūno 
atsiminimus, išleisti du metraš
čius. Pasiūlyta surengti dides
nę parodą, padėti išleisti prof. 
Ig. Končiui jo darbų (lietuviš
kų kryžių) albumą, remti enci
klopedijos redagavimą.

Suvažiavimas baigtas tautos 
himnu.

Vakare pobūvis su vaišėmis 
praėjo jaukioje nuotaikoje. 
Vaišėse dalyvavo ir E. Simonai
tis, M. Lietuvos Tarybos at-

škomis dienomis “Karys”, 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
laikraštis — atžymėjo 35-tą 
gimtadienį. Jis įsteigtas nepri
klausomybes kovų 1919 metais 
ir prieš 4 metus atgaivintas 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Per 35 metus “Karys” išlei
do 1300 numerių.

“Karys” yra vienas seniau
sių Lietuvoje pradėtų ir dabar 
išlikusių laikraščių. Tiek estai, 
tiek latviai, nors ir buvo pra
dėję leisti anksčiau savo kari
nius laikraščius, bet jų dabar 
nebeturi. Tad “Karys” yra vie
nintelis buvusių Pabaltijo val
stybių kariuomenių laikraštis.

Įdomu ir tai, kad pirmieji 
kariams laikraštį leisti pasišo
vė kun. Bumžos vadovauta 
Kareivių Prietelių Draugija, 
žinoma, karininkam tai nepati
ko, ir pagaliau Krašto Apsau
gos ministerija perėmė inicia
tyvą, pirmuoju redaktoriumi 
paskirdama Petrą Rusecką su 
Vyt. Steponaičiu. Per 35 me
tus “Kari” yra redagaavę 16 
asmenų.

Dabartinį redakcijos štabą 
sudaro: Stasys Butkus, karinės 
spaudos veteranas, Kazys Ke-

Savo žydėjimą “Karys” pa
siekė kpt. Simui Urbonui reda
guojant. Tuo metu “Karys” 
savo patrauklia išore buvo ta
pęs vienu populiariausiu Lietu
vos laikraščiu. Buvo laikų, kai 
“Kario” spausdino 80.000 eg
zempliorių.

Is “Kario” bendradarbių bei 
nuolatinių redakcijos narių iš
skirtinas Stasys Butkus, re
dakcijos sąstate išbuvęs per 30 
metų. Yra sakoma, kad sunku 
suprasti “Karį” be Stasio But
kaus.

Atgaivinto JAV-se “Kario”

keliai buvo irgi nelengvi. Daž
nas redaktorių bei leidėjų pa
sikeitimas neišėjo į naudą. Ta- 
'čiau, nežiūrint visų sunkumų, 
Karių Ramovės S-gos Nevv 
Yorko skyriaus — dabartinio 
“Kario” leidėjo — ursįspyri- 
mas nekisti laikrašč.ui numir
ti — yra tikro lietuviško pat
riotizmo pareiškimas. “Ka
rys” vertas, kad liktų gyvųjų 
tarpe; tad mūsų geriausi lin
kėjimai “Kario” redakcijai bei 
leidėjams; kad ir toliau skleis
tų tą šviesą, kuri tokia ryški 
ir reikšminga buvo Lietuvoje.

K.

Marianapolio sodus užtvindė .žmones
5 vai. p.p. įvyko palaimini-

Juozas Valakas.

Inž. Antanas Rudis kartu su 
žmona liepos 8 d. iš Nevv Yor
ko laivu SS United States iš
plaukė į Europą, kur praleis a- 
pie šešias savaites. Jie keliauja t ninkai—partneriai. Jų įmonė-
su Illinois Manufacturers As- je dirba apie šimtas darbinin- 
sociation organizuota pramo- kų. Įmonė gamina plieno įrsn- 
nininkų ekskursija susipažinti gimus laivynui, aviacijai, mė
sų Europos pramone ir preky- falines dalis tiltų, užtvankų 
ba. Kartu aplankys istorinių ir statybai, išpildo specialius už
mato atžvilgiu įdomesnes vie- sakymus kariuomenei, geležin- ^toVas kuris pasakė trumpą 
tas. Jie sustos Anglijoje, Olan- keliams ir kitos rūšies plieno kalbą’Pobūvį paįvairino gra- „arin naroda.

StatytomS' aom nuotaikingom dainom p. bu-
joje ir linijoje Rugpiūčio A’ Rudis dalyvauja Daugėlienė ir p. Adomavičiene. vo išstatyti tik tipiniai projek-
nabaigoje iš Gibraltaro laivu lietuviško> veikloje. Šiuo metu dkną tai, bet jie gerai vaizdavo da-

. j__ yra Amerikos Lietuvių Ekono-grjs i Jungtines Valstybes. • • * - i T •■■ . - mimo Centro pirmininkas, Li- Ekskursantams įvairiuose h *i thuaman Chamber of Com-kraštuose numatyti oficialus r , .merce of Illinois prezidentas,
Amerikos Lietuvių Tarybos na
rys, pirmininko L. Simučio al- 
tematas, Lituanistikos Institu
to Patikėtinių Tarybos Pirmi
ninkas ir t.t. Ponia Marija Ru
dienė yra žinoma moterų vei
kėja, buv. Chicagos 'Lietuvių 
Moterų klubo pirmininkė.

gos žodžiais tariant: “Prany
ko laiko ir atstumo sąvoka ir 
pajutom brangios tėviškės že
mės bendrą ryšį ir ilgesį”.

Suvažiavimo proga buvo su
rengta

Liepos 4 d. Marianapoly,
Thompson, Conn., įvyko tradi- mas prie to paties altoriaus 
cinis piknikas — Lietuvių Die- sode.
na, sutraukusi ypačiai daug kun. J. Vilčiausaks iš 
publikos iš N. Anglijos vietų, iš 
Nevv Yorko, Nevv Jersey vals
tybių ir iš kitur. Suvedė juos 
ne tik graži diena, puikūs so
dai, kur gali pasivaikščioti, pa
ilsėti, bet ir noras padėti tė
vam marijonam, jų kolegijai. rikiavę, atžygiavo Worcesterio

Erdvūs takai ir laukai leng
vai talpino sulekiančius auto
mobilius ir autobusus. Grūsties 
niekur nebuvo, nes čia daug 
erdvės.

Pamaldos vyko 11 vai. so
de. Po balkonu buvo padary- 

? tas specialus altorius, o žmonių
minia išsidriekė sode. L___

Ęalaiminimą suteikė 
New 

Britain, Conn., giedojo tas pats 
Waterburio choras; kun. Matu
laitis kalbėjo apie arki v. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
bylą.

Apie šeštą vai., takais išsi

oficialūs 
priėmimai pas tų kraštų vy
riausybės atstovus, o taip pat 
Amerikos ambasadose, pasiun-
tinybėse ir konsulatuose.

Ponai Rudžiai žada, kiek 
sąlygos leis, susitikti ir su Eu
ropoje gy^enanoiMS lietuviais, 
susipažint su jų gyvenimo sąly
gomis ir veikla.

Inž. Antanas Rudis kartu su

Trečią dieną
buvo surengta, ekskursija, bartinį mūsų inžinerių ir ar- 

Apžiūrėta įdomesni MIT ir chitektų darbą. Buvo ir įdomių 
Harvardo universiteto pastatai, projektų ir savo konstrukcija 
laboratorijos bei bibliotekos.

Suvažiavimas praėjo darbin
ga ir jaukia nuotaika. Įgauta 
naujo ryžto aktyviai prisidėti 
prie Lietuvos vadavimo darbo 
bei jos atstatymo studijų. 
Taip pat atnaujinti kolegiški 
ryšiai, buvę tokie charakterin
gi inžinerių ir architektų są
jungoje Lietuvoje. Vieno kole

ir architektūra.

Liet. Drum and Bugle Corps. 
Jis vertas dėmesio, šiemet lai
mėjęs N. Anglijos tokių orkes
trų pirmenybes. Uniformos pa
darytos iš tautinių spalvų, ža
lios kelnaitės, geltonos palaidi
nukės ir raudonos kepuraitės. 
Ypač gražu, kad savo maršams 

Mišias aranžiravo lietuviškų dainų me- 
laikė kun. Budreckas, MIC, lodijas. Atžygiavę į aikštelę, į 
giedojo Waterburio liet, para- Vilniaus kalnelį, jie pagrojo ir 
pijos choras, vedamas muz. A. atliko keletą cirkinių numerių, 
JJ. Aleksio. Pamokslą sakė ką kuriuose parodė nemaža suge- 
tik iš Anglijos atvykęs kun. K bejimų. Įspūdis buvo gražus, ir 
Matulaitis, MIC. publika juos šiltai sutiko. Tik

Po pamaldų žmonės poilsia- pranešėjas, kalbėjęs per gar- 
vo, vaišinos prie gausių sta- siakalbius, buvo tikrai neleis
iu, kuriuos čia pasistatė įvai- tinas. Jo lietuvių kalba buvo

spaustuvė Putname. Knyga pa- .* J' 
sirodysxdar prieš ateitininkų • 
kongresą. Viršelį daro dail. V. - 
K. Jonynas. •;»

• Petras Baronas, tarnaująs 
Kanados lėktuvų linijose, jau 
keletą kartų lankėsi P. Amen- 
koje. Argentinoje jis suorgani- 
zavo linijos atstovybę Buenos 
Aires mieste. Rugpiūčio mėn. 
jis vėl vyksta į Argentiną ati- 
daryti lėktuvų linijos.

• Berisso miete Argentino-
je veikia savišalpinė draugija '/S 
“Nemunas,” kuri rūpinasi ir 
įvairiais kultūros reikalais.

• Kordoboje, -Argentinoje į.g 
statomi Lietuvių Namai, ku- 
riuose bus patalpos įvairiems 
jaunimo susirinkimam ir pobū-. 
viams.

• Omahos lietuviai, šven- 
čiant miestui 100 metų sukak-
tj, rengiasi išleisti stambų v«- XX 
kalą apie to miesto lietuvius. . 
Knygą rašo žurnalistas Jeroni- 
mas Cicėnas. Knygos visais į?’ 
techniškais reikalais rūpinasi 
Juozas Paukštaitis. |k
' • Vasario 16 gimnazijos atei- .; 
tininkų ekskursija į Romą, ne- - 
suskubant sutvarkyti vizų, a- 
atidėta į rugpiūčio mėnesį, tuoj 
po stovyklos.

• Sydnėjuje Lietuvių Na- /t 
mams įsigyti komitetas nusi
pirko sklypą. Komitetui vadų- 
vauja V. Saudargis.
• Boston Post plačiai 

skaitomas dienraštis 
sekmadienio laidoje įsivedė 
skyrių žinioms iš už geležines 
sienos.

Iš parodos davinių matyti, rios lietuvių apylinkinės kolo- Per daug bloga, 
kad iš 184 narių, pateikusių 
žinias, 13 turi vadovaujančias 
vietas, 135 dirba kaip inžine- naudodami šiuo jaunimo sus- nių šokių grupė iš So. Bostono 

kridimu, sode turėjo savo gan- pašoko keletą tautinių šokių. 
___ ___ i. Buvo iš- Ypač pagirtina, kad' O. Ivaškie- gražaus pritarimo.

niausiaai vadovaujamose vieto- klausyta keletą kalbų, aptarti 
se ir 15 — dirba braižytojais, artimiausiu stovykliniai reika- jaunimą.

J. R. lai, padainuota. mažiaus, susilaukę publikos kiai.

nijos. Prie didžiųjų kolegijos durų
Skautai ir ateitininkai, pasi- aikštelėj^, 0. Ivaškienės tauti

riai projektuotojai, 21 — prie J 
statymo darbų vykdymo, daž- sius susirinkimus.

nė į tautinius šokius vis atveda Piknikas tęsėsi iki gilaus va- 
Ir čia šoko patys karo. Sporto salėje vyko šo-

MarijosSventujų Metų Kongresas 
NAUJOJE LIURDO ŠVENTOVĖJE, PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE, Kennebunkport,Me. 

Kongresas prasideda rugp. 13 d. 7 val. vakarė. Bos turininga ir Įvairi programa.
Jei negali dalyvauti per visas dienas, atvyk būtinai bent paskutinę dieną, 
RUGPIŪČIO 15 D, NES TOJI DIENA BUS KARTU IR TRADICINE

8S

LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS
su įdomia ir įvairia religine bei kultūrine programa:

8 vai. Primicijų Mišios
11 vai. Pontifikalinės iškilmingos 

Mišios Liurdo Grotoje.

2^6 vai. iškilmingas Kongreso atidary
mas liurdo šventovėje.

3 vai. kultūrinė programa.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME DALYVAUTI TIEK. KONGRESE, TIEK LIETI VIŲ DIENOJE



''„S A

STOUGHTONO ŽINIOS

WATERBURIS NUOLAT GYVAS

nors vieną tokį klijentą

Tamstą maloniai kviečiame į

ruošiamą

DIDŽIULĮ
SEKMAI!

ŠV. MYKOLO

• Luncheon Specials
• Diimer Specials
• Birthday Parties
• Wedding Parties

bėkime apie tai kas sekmadie
nį, nors ir po truputį. Gi liet 
plokštelių šiuo metu taip pat 
turime gana daug. Jau turime 
Čiurlionio choro įdainavimų, 
CJiicagos vyrų choro, Budriūno 
vyrų kvarteto, solistų ir kt.

Spaudos kioskas. Katalikiš
kai spaudai ir knygai platinti 
Melbourne Liet. Par. Taryba 
įsteigė spaudos kioską prie 
John bažnyčios. Kioskui at
siunčiama labai maža spaudos. 
Dar kartą prašoma siųsti pe- 
rodiką, knygas; visuomenė pa
geidauja taip pat ir lietuviškų 
maldaknygių, religinės litera
tūros. Siųsti šiuo adresu: Spau
dos Kioskas, 37 Roxburgh St., 
Aseot Vale, Vic., Melbourne, 
Australia: Br. Z.

valdybą. Melbourne ateitinin
kai reiškiasi gyvai, dalyvauda
mi įvairiuose minėjimuose, 
rengdami ekskursijas. Birželio 
27 d. paminėjo dviejų.. metų 
sukaktį. Ateitininkams vado
vauja Vytautas čižauskas.

. Birželio įvykių minėjimą 
Melbourne surengė Liet. Pa
rapijos Taryba. Po iškilmingų 
pamaldų salėje įvyko paskaita 
ir pritaikyta meninė programa.

Iškilmingi minėjimai įvyko 
ir kitose kolonijose. Adelaidėje 
miesto katedroje buvo suruoš
tas religinis koncertas, kurį a- 
tidarė pats arkvyskupas, ragi
nes lietuvius ištverti ir pasitikė
ti Aukščiausiuoju. Minėjimas 
buvo surengtas visų trijų Pa-

Bomauo 27 Įvyturti ir. Joonpo panpiM Senaton,
Pa, flatyvfei JwwWrt*( Pirmoj eilėj pranditeonal brottukai: Dido
ka* Paattofcatti* ir Jurai* Petkevičius; antroj ii kairS* — kun. B. 
Zdanavifins, T. G. Jočys, OFM, preL J. Mfflansira*, iv. Juozapo par. 
Iriebonat, primirijsntar T. Gabrielius Baftražafti*, OFM, T. L. And
riejau, OFM, ir kun. M. Ožalas.

Mūsų kolonijos vardas rečiau lauja Japonijoj, iš kur dažnai 
tematyti laikraščiuose. Jei čia parašo. Ypač dabartiniu metu 
yra kaltė, žinoma, 
kalti dėl nepakankamo infor- nybę.

Vadovavo ir savais karais at
vežė J. Ovverka, Mrs. P. Saviš
ki, kun. M. Vembrė.

Buvo pasižadėję dar važiuo
ti daugiau: 3 Giliai apsirgo, 2 
Giliai ir Virmauskas pavėlavo.

kevičius (Mahanoy City). Stu
dijuodamas jis praleido 3 me
tus Lietuvoje ir gerai išmoko 
lietuvių kalbą ir susipažino su 
Europos gyvenimo sąlygomis.

Taip pat į Lietuvių Dienos 
komitetą išrinkta: vicepirm. 
kun. J. Lukšys, ižd. kun. K. 
Rakauskas ir sekr. kun. J. Ne- 
verauskas. Spaudos ir radijo 
reikalams išrinkti: kun. St. 
Raila, kun. J. Neverauskas ir 
kun. J. Čeponis.

Visas Lietuvių Dienos pel
nas rya skiriamas lietuvaitėms 
vienuolėms, kurios dirba lietu
vių parapijos mokyklose.

Kr. J. Č.

— Irm ir Stasys Ilgūnai 
susilaukė sūnaus, kurį pr. šeš
tadienį pakrikštijo Stasio var
du. Irena ir Stasys yra susi
pratę ir veiklūs lietuviai. Ypač 
Stasys labai daug laiko pašven
čia skautams ir liet, tautinių 
šokių grupei, kurios jis yra 
vadovas ir mokytojas.

— Ar jau nėra nei apie ką 
kalbėti, nei kas groti? Praeito 
sekmadienio (6-27) Rocheste- 
rio liet, radio valandėlės klau
sytojus ne tik nustebino senų 
anekdotų pasakojimai, bet ir 
svetimų kompozitorių kūrinių 
ištraukų grojimas.

Nesiderino ir P. Andriušio 
feljetono “Valdžia” ištraukos 
paskaitymas. Argi nepartiniais 
pagrindais būrelio lietuvių 
išlaikomai liet, radio valandėlei 
toks feljetonas tinka, tenka tik 
abejoti? O kas tos “Kybartų 
valdžios” visomis keturiomis į- 
sikabinęs laikosi, šiomis dieno-

baltijo tautų bendrai.
Geelenge ta proga surengta 

didelė vieša eisena, prie ku
rios prisidėjo ne tik pabaltie- 
čiai, bet ir kitų pavergtų tau
tų atstovai. Minėjimą sveikino 
miesto burmistras, perduoda
mas Pabaltijo tautoms savo 
simpatijas ir užuojautą. Iš
kilmėse dalyvavo nemažas bū
rys australų. Vietos radijas ir. 
spauda iš anksto plačiai iš
reklamavo tiek eiseną, tiek 
minėjimą.

Urugvajuje statomai lietu
viškai bažnyčiai Australijos lie
tuvių tarpe T. S. Gąidelis pra
vedė rinkliavą. Jau surinkta 
1200 svarų. Aukos dar tebe- 
plaukia.

Ateitininkai įsisteigė Sydnė- 
juje per Sekmines ir išsirinko

Jau 40-tieji metai, kai tūks
tančiai lietuvių iš įvairių Penn- 
sylvanijos vietų rugpjūčio 15 
d. susirenka į Lake Wood Park, 
Pa. (netoli nuo Mahanoy City, 
Pa.). Pirmasis organizatorius 
šios šventės, berods,, buvo kun. 
Dr. Vincas Bartuška. šiais 
metais šventė bus su reta, tu
rininga programa. Tam tikslui 
išrinkta nauja valdyba, į kurią 
įeina garbės nariais prel. St. 
Dobinis (Mt. -Garmel, Pa.) ir 
kun. P. Cesna (Mahanoy City, 
Pa.).

Lietuvos Dienos komiteto 
pirmininku išrinktas sumanus 
ir veiklus kun. Leonas Pečiu-

juipaaEHjo. • I
Taigi, tos kel’os pastabos, 

kurios iškilo klausant pr. sek
madienio liet, radio valandėlę, 
lyg ir verčia pagalvoti ir pri
siminti, argi jau mes neturime 
savų kompozitorių ir jų kūri
nių, argi neturime savų rašyto
jų ir jų knygų. Lietuviškos En
ciklopedijos, savų labai ryž
tingų veiksnių, apie kurių žy
gius ir darbus Washingtone, 
Kersteno komitete ir kitur rei
kia supažindinti lietuvius ir a- 
merikiečių klausytojus. Temos

become a 
Registered

Jurgio Jankaus “Po raganos 
kirviu” — 3 egz.: Ina Vid- 
mantaitė, Ilona Avižienytė ir 
Rūtė Vaičkutė.

Konkursą organizavo Ro- 
chesterio ateitininkų valdyba. 
Dovanas paskyrė: klb.'kun. J. 
Bakšys —25 do}., dr. VI. Le- 
levičius — 15 dol. Pranas Pui
dokas — 10 dol. ir rašytojas 
Jurgis Jankus “Po raganos 
kirviu” — 3 egz. Konkurso 
komisiją sudarė: rašyt. Jurgis

Mrs. Dervinis, Mr .ir Mrs. 
Milkovaitis, Miss A. Russel, 
Mrs. P. Statkienė, Mrs. O.

ŠV. PELEGRINO ŠVENTOVE
“VĖŽIO ŠVENTASIS”

TĖVAI SERV1TAI, ŠV. DOMINIKO BAŽNYČIA 
Sedgwfck ir Lormf gatvės

NUOLATINE NOVENA KAS ANTRADIENJ 5:30 P.P.
KHrvteaą wkmadkuį 3:30 p,p.

Giedotos mišios kas antradienį rytais 8 vai. už vėžiu ser
gančius. Šventojo relikvija atskirai laiminami vėžiu ser
gantieji. Prašymai priimami kiekvienu laiku.

Tei. WH. 4-6797
Bev. Ma G. Beae% (K8M, kteboaaa Ir vedėjui

Accredited school of nursing. 
Mušt be between the ages of 
17 and 30 yearš and have com- 
pleted 4 years of high school. 
A scholarship, which consists 
of books, tirition, uniformą and 
maintenance, is provided f<jr 

each student nurse ąccepted into 
the September class. Motiem 
classropms, dietary and che- 
mistry Laboratories, and up-to- 
date library in the new nur- 
ses’ home are available for the 
ūse of all students. 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.

GIVE YOURSELF A TBEAT 
GET THE BEST IN FOOD 

AND DRINKS

PARAPIJOS PARKE
15 K 2Srd ST., BAYONNE, N. J- (sujungtame su gretimi* Vrtrraaų parku)

nam...
— Taip, taip, sunku. Bet 

kągi padarysit O kur lavonas? 
— pasiteiravo tas dailiai išsi
pustęs žmogus.

— Koks lavonas? — išpūtė 
akis ponas Toks.

— Tamstos žmonos. Ji juk 
mirė? Tamsta sakei...

— Aš nesakiau, kad ji mirė 
—'šiurkščiai perkirto Toks. — 
Mano žmonos ir su svaru mig
dančiųjų miltelių į aną pasaulį 
nepasiųsi. Ji stipri kaip ąžuoli
nė kaladė.

— Bet tamsta sakei likai 
vienas?

— Žinia, esu vienas. Žmona 
išvyko atostogų, o aš turiu 
mieste susti. Gali įsivaizduoti, 
koks tai malonumas? .Atėjau 
pas tamstą susiraminti, pagal 
iškabą. Tamsta juk gelbsti nu
liūdimo valandoje.'

— Taip, teikiame greitą pa
tarnavimą. — mikčiojo laidotu
vių direktorius, — bet tik mir
ties atvejais.

Lietuviška mokykla pajūry
Užbaigiant liet, šeštadienio 

mokyklą buvo nutarta išvykti 
kur nors į pajūrį. Birželio 27 
d. laimingai, nors ir su “priti
kimais”, nuvykome į Nantas- 
ket - Beach, už 28 mylių nuo 
Sotughton, Mass. Pasikaitinę 
gerą valandą turėjom užkan
džius: dešrelių su priedais, 
kaip čia vadinama “hot dogs”, 
po butelį coca-cola ir ledų. Pa- Čenčienė, Mrs. Juknevičienė, 
valgę užsimanėme pramogų. Mrs. O. Mockeinė aukojo feal- •
Visi nuvykom į Paragon Park. fui rūbų — viso 150 svarų. mavimosi. Tačiau mes esame Šv. Juozapo par. choras, ved. 
Tik keturiems vyresniems buvo Mk. ir veikiame nemažiau už muz. A. J. Aleksio, dalyvavo
leista pasivažinėti Roller Coast, --------------------- ----- ---------------- kitus. _ <‘P05 • n^a?<5?Ti_=a-
gal būt didžiausiu N. Anglijoje. AnirT p*n* p* Balfo 137 skyrius turėjo gra- UV11* J0, a . .
Kiti džiaugėmės kitomis pra- PHILADELPHIA, PA žų koncertą, dabar rengiąsi ten dalyvavo labai gausiai. Jie 
šmatnybėmis. Mūsų vedė ja mė- šeštadieninė mokykla šį pa- piknikui. Altas minėjo žiaurio- turėjo savo atskirus us su 
gino laimę ir išlošė gražų vasarį baigė ketvirtuosius me- J° birželio įvykius, šv. Vardo valgiais ir gėrimais, 

tus. šiais metais jai vadovavo draugija suruošė Tėvų Dienos 
minėjimą. Vyčiai su parapijos 
choru gražiai paminėjo Moti
nos Dieną. Liet. Bendruomenė, 
ateitininkai ir skautai gyvai 
darouojasi. Krikščionių Demo
kratų skyrius mūsų kolonijoje 
labai gyvas. 

Kitos draugijos daugiausia 
pasireiškia piknikų ruošimu. 
LDS 5-ji kuopa savo pikniką 
ruoš liepos 11 d. Antano švam- 
bario ūkyje, 180 Akier St. 
Švambarių sūnus yra kunigas 
misionierius ir dabar apašta-OLANDUOJE Mrs. S. De Vrtes <Wi*Rgi*si save vafliai*, korte buvo 

grime kaip Siame dvynukai, suauce pilve ėda. Operacija jue* persky
rė Jr vafliai auga sveiki.

Lietuviškos dainos, tautiniai šokiai, lietuvaites gražuoles rinkimas, 
šokinio kontestai, ir Lt. . Veiks gausus vaigiy ir gerimy bufetas.

h- Vyt. GrUtinas haigė aukš- nizatorhK parsnąiami 
tesn. Benjamin Franklin mo
kyklą. Visi yra. aktyvūs liet.
tautinių šokių dalyviai.

— D. SaMHūtS ir Etini.
Kasaitis, birželio 26 d. susituo
kė šv. Jurgio Het. parapijos 
banžyčioje.

— Kotryna Jankienė, rašyt.
Jurgio Jankaus žmona, dir
banti vakarinėje pamainoje 
Kodake, dienos metu lankė 
Prekybos mokyklą, kurią šiuo

— Tai tamsta nori, kad 
kreipčiaus patarnavimo gulėda
mas karste? — šaukė ponas 
Toks. — Ar tamsta turėjai

..... .......................................' - - -
biuletenis praneša, kad ties prad. mokyklą baigė: D. Ba- tą k tivtejv savaičių
mokyklos mokiniai kotorš- zar, L. Brown. Edy. Levonas, stovykla prasidės liepos 10 d. 
tų rašinį “KodS aš turiu <fi- W. Sieks, Vyt. FhMShiSn Stovyklai, kaip ir pr. metais, 
džtaotis savo lietuvUka Irime” Rasutė Malašauskaitė, C Mas- vadovaus: P. A-monas, St D- 
geriausiai parašė ir laimėjo <k>- totwski, Rūtė Vaičkutė, Birūtė gūnaš, Dalia Podelytė, R Ar- 
vanas šie: Dalia Užemeckmtė SedFckaitė, Valerie Saunders, monaitė, R. Bfiudnflms ir kt. 
I d. — 25 dol., Birutė Sedlic- <3. Ruzgytė, Dalia Užemeckai- Tivai Ša reta proga turėtų 
kaitė—n d. —-15 doL, Carolyn tė. ' pasinaudoti: ne tik savo vai-
Mastowski ir Kl. Ruzgytė 3 Aldona Krygerytė, Ra- ^teisdami stovyklon, bet

“berniuką.
Bevaikščiodami ir bevažinė- P. Balčius, mokytojavo: B. 

darni tokiam karšty gerokai Gasparienė, M. Raugienė ir M. 
išvargom ir iškaitom. Atsigai- Vasiliauskienė.
vinimui gavom po “root-beerį” Mokyklos biagiman susirinko 
ir vėl ledų. ne ^ik mokiniai, bet ir jų tėvai.

Mūsų buvo nemaža: C. O- Mokiniams pagal grupes buvo 
werka, Betty Savickį, W. Sa- pravesti egzaminėliai. Kiekvie- 
vicki, J. Savickį, C. Unda, M. nos'grupės pažangiausi apdo- 
Milkovaitytė, M. Reily, C. Bu- vanoti lietuviškomis knygomis, 
nevirti, D. Bunevich, A. Jukne- pirktomis mokytojų lėšomis, gi 
vičius, W. Unda, R. Valės, J. patys mažiausi dar turėjo teisę 
Sheen, R. Preskienis, J. Pres- dalyvauti loterijoje su viltimi 
kienis, R. Preskienė, N. Paške- laimėti staliuką, kurį mokyklai 
vičiūtė, Arvydas Paškevičius, dovanojo A. Januškevičius. Mo- 
J. Wells, M. Revnoff, R. Rug- kykla veikia prie šv. Kazimiero 
giero, D. Ruggiero, J. Piriee. parapijos.

— Na, ne, — teisinosi man
dagusis ponas. — to ir negali 
būti. Mes juos patys atsigabe
name. Gyvųjų neaptarnauja-

Beer on Draught
Masic

. Friendly - Quldc - Service

DOTTYSLOUNGE
WOLF 1Č0AD

MORENA, ILU

surarnitiilrio
v Ponas Toks, sunkinėdamas 
gatve, pastebėjo blizgančią 
kabą ir tris kartus išsižiojęs 
perskaitė: “greitas ir mandagus 
patarnavimas hulnkfimo valan
doje.” z

— Man čia seniai reikėjo bū
ti, — apsidžiaugė ponas Toks, 
užtikęs, ko jam reikėjo. — Nu
liūdimas mane spaudžia kaip 
batas mazolį. Eisiu ir susira-

------------- ------------ --------
Peržengęs ' slenkstį, ponas 

Toks sutiko juodai apsirengusį 
poną ir jam nusiskundė:

— Esu didžioje nuliūdimo va
landoje. Mano žmona...

— Taip, suprantu, — įsiter
pė mandagusis ponas,' suteikęs 
savo veide liūdesį. — Tamsta 
netekai mylimosios gyvėnimo 
draugės, širdinga užuojauta...

— Ačiū už gerą širdį, — 
linktelėjo Toks savo raminto
jui. — Sunku man likus vie-

(10-ties mėty klubo gyvavimo sukakties proga)

me.
— Seniai taip reikėjo saky

ti, — širdo ponas Toks. — Be 
reikalo tamsta mane gaišinai.

— Priešingai, tamsta mane 
gaišinai, klaidindamas neaiškia 
savo kalba. — širdo jau ir man
dagusis ponas.

— Ot pasakė! — riktelėjo 
Toks, eidamas prie durų ir ro
dydamas iškabą, — O čia kas 
parašyta? Turėtum aiškesnę 
pasidaryti, su įrašu: “greitas 
ir mandagus patarnavimas mi- 
rusiem nuliūdimo valandoje.”

Ir ponas Toks nubindzino 
gatve kitur suraminimo ieško-

ROliK
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FU NERAL HO M E 
254W,&padway 

Soųfli ęoštnn, Mass. 
JOSEPH BABACEV £ČIUS 

Laidotuvių Direktorius 
TeLSOrtk Bostea 8-2590

aukodami žmones, tautas, vai* 
'stybes, vfljpja švebautį taikos 
balan&.. Čia susibūrė net 16 
valstybių futbolo rtaktinės, ku-

P nse Bondarevsky turėjo si-

multaną Ottawa mieste. Jis lai-
A, -CTasrjĮto ir BteteMĄ antykta 25:0/ Kitas did- 

'-^rasasMiB p-booc smin- meisteris Kotov tošė nrieš 3 
BDb.3 traką ir (Blmoa T vietą ejuMtu klasės lošėjus, teeik- 
* Utoėjo tetefe

TH EVergreen 7-4335 \

Stephen A romi ski s
(ARMAKAUSKAS)

Grabpri* - BateamnotojM
MODEBNIgKA KOPLYČIA

423 Metropolitan'’Avė. 
Brooklyn, N. Y.

vyskupo imšaaiB 
VALANČIAUS B4GGBAFI- 

JOS BBUOJAI

100 p. 'Kaina $1.00

--------------- Gaunama-------------

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BR0ADWAY 
South Boston, Masu .

D. A. EatetakM, F. E. Zaletaku 
—Oratoriai ir otajii 

’ pasaulio futbolo nugalėtojo ir 
’ drauge dėl garsiosios Julės Ri- 

met taurės. -
Kai 1928 metais Uragvajus 

išsikovojo Amsterdame praves
tuose olimpiniuose žaidimuose 
futbolo varžybose meisterio 
vardą įr vėliau 1930 metais 
Uragvąjųje pasaulio pirmeny
bėse pirmą vietą, futbolo eks
pertai sudarė teoremą —Pie
tų amerika futbole neįveikia
ma. Tačiau neilgas tos teore
mos amžius tebuvo — 1934 m. 
Italija iškrėtė staigmeną išsi
kovodama pirmą vietą, antroj 
palikusi Čekoslovakiją, tre
čioj Vokietiją ir ketvirtoj Aus
triją. 1938 metais Italija tvir
tai laiko Julės Rimet taurę, 
antroj vietoj palikusi Vengri-

«™er RaudOBa. nosis- atsiranda ir 
(MM nuėsto

p-bes, sutinta po 4:1 taškų '
(Chess Ufe, Juta 20). w

& pavardės rtiktų spręsti, 
jog Luotas ~ lietuvis .

Kazys Merkis, chess etfitor 
of the Lithuanian language 
newspaper “Darbininkas”, lai-

NOTARY PUBLIC
YeL 80 8-0815

Po antrojo’ karo pirmenybės 
buvo pravestos tik 1950 me
tais Brazilijoje, čia pirmosios 
dvi vietos atiteko Pietų Ameri
kos valstybėms — Uragvajus 
išsikovojo pirmą, gi rengėjai 
Brazilija antrą vietą. Didžioji 
šių pirmenybių staigmena tai 
Amerikos Jung. Valstybių 1-0 
pergalė prieš favoritus Angli-

I J. B. SHALINS- I 

| ŠALINSKAS 
| Laidotuvių Direktorius |
| 84-02 JAMAICA AVĖ. Į
g (prie Forest Parkway Staliui) | 

f Woodhaven, N. Y. 1

— Suteikiam garbingas laidotuves.f

- Koplyčios nemokamai visom* 
Z miesto dalyse; veikia ventiliad- -New York Mettiral Eschange 

488 Ftftb Av«l, Nev York. N. Y.
Tetepluue: MII 2-8f7«

Because et the Superior Ouality of 
Apfdžcanls we have received through 
the reeden ot The Caiholic News we 
wdcotne more ladustrial Nuneš, Me- 
dical Secretaries, Lab X-ray Techni- 
dam and Medical Assistants fpr Fhy- 
sidans Offlces as well as Hospital 
PersonneL Salarles range from >50 
to $80 to start.

Restorane žiūri žmogelis val
gių kainą ir stebisi. Du kiau
šiniai virit vandenyje su trupu
tėliu duonos 75 e, o dviejų 
kiaušinių kiaušinienė tik 50 c.

— Vadinasi, kepti pigiau,—- 
guodėsi padavėjui.

— Visai ne, — aiškino pa
davėjas, — bet kas pasakys, 
kelis suplaki, kai nusisukęs su
maišai.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avesue 
C&mbridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių direktorius Ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

I TeL Vlrginia 7-4499

fel. STagg 2-5043

Matthėw P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

FUNBBAL HOME
M. P. KAULAS — Direktorių*

žaibo varžybose su 8:2, rašo 
Chess Life, birželio 20.

Tam pat numery įdėta Mer
kio laimėta partija su Parrne- 
lee, plačiai komentuota JAV 
meisterio J. W. Collins, kuris 
užbaigoje reiškia: “Logiškai 
sulošta partija. 14-tas ėjimas 
(suprask, Merkio) P-QB5! turi 
realią teoretinę reikšmę.”

Žalys įveikė Liebmaa, Jakš
tas sudorojo Bundick, bet pra
laimėjo prieš Sillfrey. Sweet 
įveikė Racaitį ir Dulicai-Žu- 
kaitį (Chess Review, June 
1954).

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-j 

bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus.
BeSode laukite: TeL TR M4S4

Betas patikimas
■’ — Tamsta sakote, kad api
plėšimą įvykdėte vienas, — 
klausė kaltinamąjį teisėjas.

— Taip, pone teisėjau. Šiais 
laikais bemaž neįmanoma rasti 
versle patikimo bendrininko.

------FLATBUSH PLAZA-------
(formerly Bedford Plaza) 
NEWLY RENOVATED

si tarpvalstybinių futbolo rung
tynių, kuri sužlugdė Anglijos 
viešpatavimą Europos futbole, 
kuri grupinėse varžybose su
pylė tuos pačius vokiečius 8-3, 
baigmėje neišlaikė Vokietijos 
rinktinės kovos dvasios ir spar
tos ir prie 65 tūkstančių žiū
rovų Berne verkdami išėjo iš 
aikštės (Taip bent rašė New 
York Times) .

Ir vėl futbolo pasaulis pra
turtės naujais vardais, naujo
mis futbolo žvaigždėmis. Ma
nau, ne vieno futbolo mėgėjo 
atmintyje yra likę vardai, kaip 
Richardo Zamora, Planička, ’ 
“juodasis deimantas*’ Leoni
das da Silva, Meazza, Silvia 
Piola Gunar Nordahl, Gunnar 
Green. O štai šių metų pirme
nybės davė naujus vardus: 
Puskas, Bozsik, Hidegkuti, 
Walter, Moriock, Turėk, kurie 
ne tik savųjų tarpe, bet plačio
se masėse bus ilgai atmintyje.

UNGER*S M^E BEST 
Purting, Nesv York

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

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

J baigmines rungtynes Švei
carijon suvažiavo .Anglijos, 
Austrijos, Belgijos, Brazilijos, 
Čekoslovakijos, Italijos,'Jugos
lavijos, Meksikos, Pietų Korė
jos, Prancūzijos, Škotijos, Ura- 
.gVajaus, Turkijos, Vengrijos ir 
Vokietijos rinktinės.

Po pravestų varžybų ketu
riose atskirose grupėse, į stip-

sis penketukas per daug nesi
stengė ir leido pasireikšti ant
rajam penketukui — jaunie
siems. Iš jaunųjų, jei jie rimtai 
padirbės, ateityje galima susi
laukti neblogų krepšininkų. 
Kaip prieš latviusKtaip ir prieš 
estus krepšinio žaidimo “per
liukus” parodė žymusis krepši
ninkas Grybauskas. Atrodo, 
kad LAK krepšinio vienetas, 
įtraukus Grybauską į savo ei
les,, galės be priekaišto atsto
vauti New Yorfcą įvykstančio
se Toronto žaidynėse. Ir liku
sieji penketuko nariai: Bagdo-

rrausių astuonių grupę įkopė Liepos 3 d. Lietuvių Atletų nas, Daukša, Šlepetys ir Biru- 
Braalija ir Jugoslavija iš pir- Klubo krepšininkai dalyvavo tis a. rodė tvirtesnį susižaidi- 

mą, kaip kad prieš porą mėne
sių.

Prieš estus taškus pelnė: Bi
rutis A—24, Grybauskas . 18, 
Bagdonas 7, Jankauskas 6, 
Šlepetys 5, Daukša 4, Birutis 
J. 3. Bendra rungtynių pasek
mė 67-47 (33-24).

Žaidynių laimėtojas 'Lietu
vių Atletų Klubas gavo gražią 
sidabrinę taurę. Po rungtynių 
visi žaidynių dalyviai ir jų sve
čiai Liet. Atletų Klubo svetai
nėje kukliaLpasivaišino.

mos grupės, Vengrija ir Vokie- tarpklubinėse Pabaltijo krepši- 
tija iš antros, Uragvajus su nio žaidynėse. Be LAK žaidy- 
Auštrija iš trečios ir Anglija su nėse dalyvavo Latvių Sporto 
Šveicarija iš ketvirtos grupės. Klubo ir Estų Atletų Klubo 

J pustaubaigminj ratą pateko krepšininkai.
Uragvajus, įveikęs Angliją 4- Pirmose rungtynėse lietuviai 
2; Autrija, sudorojus rengė- susitiko su latviais, žaidimas 

buvo gana gyvas ir permainin
gas. Pradžioje mūsiškiai aiš
kiai vyravo ir pirmą kėlinį lai
mėjo lengvai 28-15, tačiau tre
čiame ketvirtyje latviai žymiai 
pasitaisė ir vienu metu skirtu
mas tebuvo vieno taško. Ta
čiau mūsiškiai savųjų žiūrovų 
skatinami nepasidavė judriems 
latviams ir baigė rungtynes 
65-58. Taškus pelnė: Birutis 
A. — 27, Grybauskas 12, 
Daukša 11, Bagdonas 7, Šlepe
tys 6, Birutis J. — 2.

Latvių - Estų dvikovė bai-

jus. gveirariją 7-5; Vokietija, 
nugalėjusi Jugoslaviją 2-0,. ir 
Vengrija, sutvarkiusi Brazili
ją 4-2.

Baigminį ratą lengvai pasie
kė Vokietija, parbloškusi Aus
triją 6-1, ir Vengrija, po sun
kios kovos įveikusi Uragvajų 
4-2 2-2).

Kovoje dėl trečios vietos 
Austrija nugalėjo pirmenybių 
favoritus Uragvajų 3-1, tačiau 
didžiausią staigmeną futbolo 
pasauliui iškrėtė Vokietija, 
baigmėje laimėjusi prieš Ven
griją 3-2. Vengrija, kuri nuo gėsi kuklia latvių pergale 64 
1950 metų nebuvo pralaimėju- —61. Prieš estus mūsų pirma-

Futbolas
Norss futbolo sezonas dar 

neprasidėjo, tačiau lietuvių 
sporto klubo vyrai nerimsta. 
Štai rugpiūčio 29 d. 1 vaL spor
to klubas rengia linksmą gegu
žinę (pikniką), kuris įvyks 
mūsų buvusios aikštės, Queens 
Soccer Field parke. Plačiau a- 
pie pikniką kitą kartą.

Coektail Lounge — FInest Wlnes 
(under new management) 

12C8 Flatbush Avenae, Brooklyn 
GE. 4-9568

'LIETUVOS 
.fltjimlnunai 
' Radio VaLandm

Se& -------
Stoti* 

ISŠOk-IOIAm. 
JACKOfTUKAf 

DIREKTORIUS 
4264 WH!TE Jt. 
HILLJ-rDE.iJ.J 

. Ttl.
'tVAuertų 
6*332^ ’

LATEST QUARTERLY 
INTEREST —DIVTDEND 

(JULY 1, 1954)

214% Per Year 
Plūs Extra %% Per Year

vartojamos kaipo 
gyduolė nuo fOppo- 
ęrito laikų, nuo 
plaučių figų, 
nuo širdies nesvei-

\Ut&^OU4U
SAVINGS BANK

135 SROADWAY at AVĖ.

levinių; kiti sako Panrtupo šak
nys gerai nuo felfių, kostdfo ir 
reumatiškų skausmų, ir savai- 

nknmo kietų vidurių. Pri- 
siųskite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums krateri svaro 
Pantapo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $125; i Kanadą 
irgi yra $125.

FJFTH AVĖ. HOTEL 
127 BEACH 116th STREET 

ROCKAWAY BEACH, L. I.
Lįght, airy rooms with private bath 

cooking, homelike atmosphere; 200 

ft. from ocean. Day, Week, Season.

TeL RE 5-9499

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpei)”!

EVergreen 8-9770

Joseph .Garszva
GR ABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Labai gera, mokanti gražiai 
gyventi knygelė, tinkanti 
visiem, ypač jaunimui, 

parašyta

gyvenimu

FOR A LIMITED TIME ONLY
Brookiyn’s Largest Volume-Dealer Offers You — 

1954 Chrysler Windsor Detaze, 6 Para. Sedaa

ALSO

1954 PLYMOUTHS AT DRASTIC BEDUCED PRICES

— Come ’in Today — - 
LAND MOTORS, Ine.

539—401 jeor. VMh 9L, 15, N. Y.
YOUR FRIENDLY CHRYSLER-P LYMOUTH DEAI£R 

— FULLY AIRCONIHTIOtttD —

UETUVISKA GELIŲ KBAUTūVE “BEGINA” 

G® LE S kambarines ir skintos 
vettybfatiai bukietai, karaažai, kddotuvčms vainikai ir 
gė&i s^dos. Lietuviški saldainiai “ROTA” detaliai 

. ’. ir unntL
Užsakymai pritinami tdefbnu. Gėlės jHistatomos betkur.

FLOBISTKBGIMA
BTOMDyBi -N. X-

TeLST 2-7909

TeLEV. 8-9794

M, and L AUTO COLLISION VORUS
LIETUVIŲ SPECIALISTU 

OOLUSION m AUTO TAISYMO DATft

mmnm

J JOHN DEKUHA, M. D.
| Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
j Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos lQ-2 ir 4-9 

| Mokslus t>aigęs Europoje
| 128 E. 86tii STREFT NEW YOBK CITY
j Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

iŠ visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

įjllUlHilliUilIMHtniutlUHIniiHfH'iliitiiltTmml.JUBUihrunSHliiliilintrii'iliilimitlitnluliiKUHriti'tnlBlnrUH,**.* 

j TeL APplegate 7-0349 |

j TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS !
1 BANGA t

340 RIDGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai '(amplitiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ridmond -HBr-Ozone Pąyk, Forest Hill, Jamaica.

Dariną atliekami prityrusio techniko, pripažinto
. BCA Instituto, New Yorke.

Darbe valandos: kndfen ano 9 vaL ryto fld 8 vnL vak. 
jlrmaillmiili no » vaL ryto Sd 8 vaL vak.

kiniams, etc*

TeLEVecpm 6-5181

KARL EHUER-PORK STORES 
Geras rtties įtari* nteos, paukštiena, dešros, kumpiai 

te kiti rakto jroduktai fioee kraatavtee:
185-24 Horace Harding Blv(J 
Fresh Meadows, Rushing 
219-17 Jamaica Avemie 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y. - 
4380 White Plains Road 

Brome, N. Y.
19 West Post Road 

WHte Plains, N. Y.
MAIN STORE į

CNS-1S 1OB1U AVĖ, GLENDALE 27, N. Y<

69-38 Myrtie Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 RooseveltAvenue
Fhishing, N.L

68*38 Forest Avemie 
Ridgewood, N. Y.

6004 WoodsMe Avenue 
WOOCUKIBp W. X.

t


