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JT SUSIRCPINO KARO BELAISVIAIS
New Yorkas. — Jungt. Tau

tų paskirti trys tarptautiniai 
žinovai pradėjo tartis kaip pri
versti Rusiją grąžinti apie mi- 
lioną paskutinio karo belais
vių.

Komisiją sudaro Palestinoje 
žydų teroristų nužudyto Švedi
jos Raud. Kryžiaus pirmininko 
grafo Bemadotte našlė, Tarp
tautinio Tribunolo teisėjas ir 
Burmos aukščiausio teismo

ĮSPĖTA DĖL KARO
PAVOJAUS

Washingtonxs. — Ankštie n 
kariniai sluogsniai įspėjo kon
gresą dėl didėjančio visuotinio 
karo pavojaus ir pareiškė, jog 
tik armija numato artimiausių 
dvylikos mėnesių būvy pa
šaukti karo tarnybai 430 000 
vyrų. Taip pat šiems biudžeti
niams metams kariniams rei
kalams prašoma 60.679.000.- 
000 dolerių. Pasiūlytas karinis 
biudžetas yra penkis kartus 
didesnis, kaip buvo prieš Ko
rėjos karą.

Shermano įpėdiniu 
skiriamas adm, 

Fechteler
Washingtonas. — Mirusio 

laivyno štabo viršininko adm. 
Shermano įpėdiniu prez. Tru
manas numatė adm. Fechteler 
ir pristatė j įsenatui patvirtin
ti šioms pareigoms. Fechteler 
yra 55 metų amžiaus ir ligi šiol 
buvo Atlanto laivyno vadas ir 
taip pat buvo numatytas At
lanto pakto valstybių sujungtų 
vandens pajėgų vadu.

Pradėio veikti naujas 
oro tiltas

Bonna. — Sovietams nuolat 
trukdant prekių iš Berlyno į 
Vakarus išvežimą. Vakarų są
jungininkai pradėjo tam reika
lui organizuoti siauresnio ma
sto oro tiltą. Ligi šiol Sovietai 
yra sulaikęę 10.000 tonų pre
kių, kurių bendra vertė siekia 
16.000.000 dolerių. Vakaru są- 
jungiinnkai dėl to yra 4.000 at
vejų pareiškę protestą, bet 
Sovietai laikosi savo nusistaty
mo, reikalaudami įrodymu, iš 
kur gautos tiems gaminiams 
žaliavos. 

D£L KAŠMIRO VĖL GRESIA KARAS
New Delhi. — Nors Jungt. 

Tautų tarpininkas amerikietis 
Graham deda pastangas, kad 
Kašmiro klausimas būtų tai
kiai išspręstas, bet padėtis ne 
tik negerėja, o dar blogėja.

Pakistano min. pirm. Ali 
Khan buvo pakvietęs Indijos 
min. pirm. Nehru atvykti de
ryboms. Bet po abiejuose 
kraštuose naujų dalinių pašau
kimo prie ginklo ir demons
tracijų vėl padidėjo įtempimas. 
Indijos min. pirm. Nehru pa
reiškė, jog Indijos daliniai ne
bus nuo Pakistano sienos ati
traukti ir Ali Khan parašė pik
tą laišką, kad jo elgesys ro
dąs, jog Pakistanas neturis 
tikro noro susitarti. Tuo pačiu 
metu Pakistano karinė vado
vybė skelbia, kad Indijos dali
nių laikysena ir jos politika vis 
didina Pakistano karių pyktį 
ir jie esą pasiryžę kovoti, “jei 
bent vienas Indijos kareivis 
pefržengs sieną.” Rytų Pakis
tano gen. sekr. A. Ashmad pa-

teisėjas, ši komisija turi su
rinkti faktus iš visų galimų 
šaltinių ir patiekti pasiūlymus 
rudenį įvykstančiai JT serijai 
Paryžiuje.

Buvns Sovietu 
las kaltina Lafimore 

lVashinstonas. — Sen-to 
nriešamerikinei veiklai t’rti 
komisija apklausinėto 1937 m. 
iš Sovietų pabėgusi buvusį ju 
generolą ,o dabar Vo;ce cf *. 
merioq slavu skyriaus ’^’ėia 
A. Barmin. kuris narerš’'ū ’"»ri 
1933 m. Sovietu karinės žval- 
rvhos viršininkas gon. Berzin
O. Lattimore ir J. Barnes va
dinęs savo žmonėmis. Barmin 
dirbant Sovietų saugume bu
vę nurodyta, kad jis gali Lat
timore ir Barnes natamav'- 
mais pasinaudoti. Bet vėliau 
tais ju patarnavimais iis nesi
naudojęs, nes jų atžvilgiu So
vietai turėie svarbiu pi a-u 
jiems svarbiau buvę, kad fe 
pasiliktų Institute of Pacfic 
Relations. Lttimore 1934-41 
m. buvo to instituto organo 
redaktorius.

Lattimore ir Barnes komi
sijai Barmino padarytus pa
reiškimus griežtai paneigia.

Panaikinamos komu
nistiniams kraštams 

tarifu nuolaidos
Washingtonas. — Prezid.

Trumanas paskelbė potvarki, 
kuriuo panaikinama muitu 
tarifu palengvinimai eilei ko
munistų valdomų kraštų. Po
tvarkis įsigalioja nuo rugniū- 
čio 31 d. ir paliečia komunis
tinę Kiniją. Albaniją, Estiia, 
komunistu okupuotos Vokieti
jos. Indokinijos ir Korėjos da
lis. Kurilų salas. Lietuvą, Lat
vija. Išorine Mongoliją, Ru
munija. Pietų Sachalina ir Ta- 
nna Tu va. Numatoma, kad tai 
bus pritaikyta ir Čekoslovaki
jai. bet tuo reikalu patvarky
mas būsiąs paskelbtas vėliau.

Ruošiasi karo atveju 
cenzūrai

Washingtonas. — Gynybos 
departamentas jau dabar ruo
šiasi. kad karo atveiu galima 
būtų valandų laikotarpy įves
ti žinių cenzūrą.

reiškė, jog karui vėl prasidė
jus. nebeliks jokios paliaubų li
nijos ir karas būsiąs toks, ko
kio ligi šiol dar nebuvę. Vis 
dažniau pradedama kalbėti a- 
ir pristatė senatui patvirtin- 
karą.”

JAV armijos štabo viršininkas K^n. J. L. Coilins Pentagone įteikia ji| žvaigžde* Ir vėliavas naujai pa
keltiems septyniems generolams.

Korėjos derybos nejuda iš vietos
Tokio. — Paskutiniame Ko

rėjos paliaubų derybų posėdyje 
vėl buvo ginčijamasi dėl neut
ralios zonos pravedimo. Jungt. 
Tautų delegacijos vadovas vi- 
ceadm. C. T. Joy išdėstė, ko
dėl Jungt. Tautos negali pri
imti komunistų siūlomos lini
jos pagal 38 paralelę. Joy yra 
pasiūlęs 20 mylių pločio neut
ralią zoną. Kur ji eitų, nėra 
oficialiai pranešta, bet mano
ma. kad ji eitų dabartine fron
to linija. Jungt. Tautų išleis
tame komunikate pranešama, 
jog ir po šio posėdžio delega
cijos liko savo ligšiolinio nusi
statymo nepakeitusios. Taip

Buvęs Sovietu saugumo generolas 
A. Barmin. kurį apklausinėjo sena
to priešamerikoniškai veiklai tirti 
komisija apie Sovietu rėmėjų veik
la jo tarnybos Sovietų saugume 
laikais. Šiuo metu A. Barmin yra 
Voice of America slavų skyriaus 
vedėjas.

LIGI 1953 METŲ — 175.000 
VOKIEČIŲ K ARIUOMENES

Frankfurtas. — Aukštas a- 
merikiečių valdininkas pareiš
kė, jog, jei “viskas sklandžiai 
eis”' ligi 1953 m. bus jau suor
ganizuota 175.000 Vakarų Vo
kietijos kariuomenės. Jis nuro
dė, jog prancūz. pasiūlytas lia
nas yra geriausias būdas Vo
kietijai į Vakarų gynybą įjung
ti. Pagal tą planą nebūtų orga
nizuojama atskira vokiečių ar
mija, bet 10 jos divizijų būtų 
įjungta į gen. Eisenhowerio va
dovaujamą Atlanto armiją. A- 
pie Vokiečių į Europos įjungi
mą bus vėl tariamasi rugsėjo 
mėn. įvyksiančioj JAV, Ang
lijos ir Prancūzijos užs. reik, 
min. konferencijoj. 

pat ir Š. Korėjos radijas pa
skelbė, kad Jungt. Tautų pa
siūlytos linijos komunistai nie
kuomet nepriimsią.

Komunistai sugadino ameri
kiečiu tiltą

Derybų metu kiniečiai plau
stais priplaukė prie amerikie
čių pantoninio per Imjin upę 
tilto ir jį Sugadino, šiuo tiltu 
amerikiečių delegacija vyko 
deryboms į Kaeson. Dėl to de
legacija buvo priversta grįžti 
oro keliu. Ar tai buvo sąmo
ningai padaryta, ar atsitikti
nai, kol kas esą nepaaiškėję.

Fronte kovos suma- 
žėjusios

Vykstant deryboms, fronte 
kovos yra sumažėju >ios. Pas
kutinėmis dienomis amerikie- 

daliniai tik užėmė po išti
sa vai tės kovų kalnų masv- 
į šiaurės rytus nuo Yang- 

Kitur vyko tik mažesnio 

čių 
sos 
vą 
guc
masto žvalgybinių dalinių su
sidūrimai. Smarkiai tebeveikia 
tik-oro pajėgos, kurios naikina 
komunistų užnugarį. Sunkieji 
amerikiečių bombonešiai labai 
smarkiai puolė raudonųjų sos
tinę Pyongyangą. Taip pat

priešo pajėgų

Lenkitoi teisiami 
ankšti karininkai

Varšuva. — Lenkų radijas 
paskelbė, kad suimti ir teisia
mi keturi generolai ir penki ki
ti karininkai. Tarp kaltinamų
jų yra buvęs armijos operacijų 
viršininkas gen. S. Tatar ir ge
nerolai F. Herman, J. Kirch- 
mayer ir St. Mossor. Visi suim
tieji kaltinami šnipinėję JAV 
ir Anglijai. Tatar ir kai kurie 
kiti kaltinamieji praėjusio ka
ro metu dirbo lenkų kariuo
menės štabe Londone.

STREIKAI IR NERAMUMAI 
ARGENTINOJE

Buenos Aires. — Prieš prez. 
Perono valdžią nusistačiusi ge
ležinkeliečių sąjunga pradėjo 
streiką, kurio metu įvyko eilė 
pasikėsinimų prieš geležinkelių 
įrengimus. Stotyse ir geležin
kelių dirbtuvėse įvyko sprogi
mų. Buenos Aires priemies
čiuose naktį sprogimai nutrau
kė keturias susisiekimo linijas. 
Dėl to tūkstančiai darbininkų 
tik pavėlavę atvyko į darbą. 
Sugadintų linijų taisymo dar
bai vykdomi stiprioj policijos 
apsaugoj. Tolosoje, netoli La 
Plata provincijos sostinės taip 
pat sugadintos remonto dirbtu
vės.

telkimo centrai. Liepos mėn. 
JAV aviacijos daliniai atliko 
18.000 kovos skridimų.

Achesonas atmeta 
neutralia zona Drie 

38 paralelės
Washingtonas. — Valst. De

partamento sekr. Achesonas 
pareiškė, jog Korėjoj neutra- 
linė zona prie 38 paralelės ne
gali būti priimta, nes ji netin
ka gynybai. Dėl pačių derybų 
Achesonas nepasakė, kad jos 
yra užkliuvusios, bet nerody
damas pesimizmo, kartu ne
pareiškė nė žymesnio optimiz
mo.

Lenkito’ sutintas Siu
vęs kr?ro miznsfens 
Varšuva. — Suimtųjų lenkų 

karininkų byloje kaltintai; s 
pulk. Zarakovvski paskelbė, 
kad suimtas ir buvęs pirmasis 
po karo Lenkijos karo mirtis- 
teris gen. M. Marek-Spvchl - 
ski. 1949 m. jis buvo pašalintai 
iš lenkų komunistų partijos 
centro komiteto ir karo minis- 
terio pareigų. Kuo jis kaltina
mas kol kas nepranešama.

ANGLAI STATO GREIČIAU 
Sf NAIKINTUVĄ

Londonas. — Anglai šių 
metu stato sprausminį naikir 
tuvą, kuris bus greitesnis u

šiuo 
naikin- 

greitesnis už 
amerikiečių F-86 ir Sovietų 
MIG-I5. Taip pat statomi nauji 
bombonešiai, kurie anglus įga
lins atsistoti sprausminių bom
bonešių gamyboje vadovaujan- 
čioj vietoj.

JAV KARLAMS GAMINS 
ŠARVUS

VVashingtonas. — Praneša
ma, jog JAV marinų 1952 m. 
sąmatoje numatomos lėšos 
darbams šarvų gamybos srity
je. Yra vilties pagaminti šar
vus. kurie kautynių metu ga
lės apsaugoti karius nuo kul
kų. Bandymai yra daromi su 
dviejų rūšių “šarvuotais marš
kiniais. Vieni yra pagaminti iš 
tam tikros medžiagos plokšte
lių, o antrieji yra stori nvlon 
švarkai. Bandymai parodė, 
kad 28 šios medžiagos sluoks
niai jau sulaiko ,4o kalibro kul
kas.

IRANAS PASIRENGS PRI
IMTI BRITŲ KABINETO 

MISIJĄ
Teheran.— W. Averell Har- 

riman sugrįžus iš Londono, 
tuoj po kelių valandų paaiškė
jo, kad įvyks nauja Anglijos 
ir Irano konferencija naftos 
klausimui išspręsti.

Iranas paskelbė, kad priims 
delegaciją, kuriai vadovaus 
Britų kabineto narys.

Vicepremjeras Hussein Fa- 
temi pareiškė .kad britu dele
gacija atvyks šios savaitės ga
le. Pats premjeras Moham- 
med Mossadegh lankėsi 
Harriman ir kalbėjosi 
naująją konferenciją.

Kol bus išspręstas ginčas, di
džiosios rafineriios — AIOC, 
sustabdė savo darbus. Mano
ma, kad britai pripažins rafi- 
nerijų nacionalizavima. bet 
kartu pasilaikys sau įrengimus 
ir prekybą nafta.

Iš Londono pranešama, kari 
JAV smarkiai spaudė Angliję, 
kad ji pripažintų nacionalizavi
mą.

pas 
apie

Prez. TKl MANAS sako Detroito 250 m. sukakties proga kalba, kurioj 
iškėlė didele sovietinės agresijos grėsme. Viršuje — sukakties minėji
mo paradas.

r- . , - - , -

Sovietų poetas atgailoja t'

Liepos 30 d. Leningrado po
etas A. Prokofiev atspausdino 
“Pravdoje” — komunistų par
tijos oficioze, straipsnį, kuria
me prisipažįsta padarys politi
nę klaidą, versdamas iš ukrai- 
nų kalbos Sosyro poemą. Jis 
sakosi nepastebėjęs poemos

Popiežius priėmė Amerikos 
skautus

Liepos 27 d. popiežius Pijus 
XII savo vasaros rezidencijoje, 
Castel Gondolfo, priėmė apie 
500 Amerikos skautų, kurie 
buvo sustoję Romoje, keliau
dami į pasaulinę skautų sto
vyklą Austrijon. 

sicuiyros 7IM O.V
• žiniomis iš sovietinės Vokietijos zonos, ten prasidėjusi šil

tinės epidemija. Dėl jos tekę uždaryti jaunimo stovyklas bei te
atrus ir uždrausti susirinkimus.

• Prez. Trumanas pasirašė naują ūkio kontrolės įstatymą. 
Bet kartu pareiškė, jog jis yra nepakankamas kainų kilimui su
laikyti.

• Izraelio parlamento rinkimuose min. pirm. Ben Gurion 
partija surinko daugiausia balsų, bet nesudaro tokios daugumos, 
kad be koalicijos galėtų valdyti.

• Prez. Trumano patikėtiniui Harrimanui patariant, anglų 
ministerių kabinetas nutarė pasiųsti į Iraną misiją, kuri dar 
pabandytų susitarti su Iranu naftos klausimu.

• Iš rytų Vokietijos komunistų partijos dabar baigiamo va
lymo metu pašalinta 2300 “trockininkų”. Daugelis iš jų suimti.

• Naujai sudarytas Graikijos ministerių kabinetas, vadovau
jamas S. Venizelos, nutarė parlamento rinkimus įvykdyti rugsė
jo 9 d. 1950 m. išrinktasis parlamentas visų partijų susitarimu pa
leistas.

• Atomines komisijos pirm. S. Dean pareiškė, jog greitu lai
ku vėl bus vykdomi atominiai bandymai.

• Londono žiniomis, Sov'e'u maršalas Žukovas esąs paskir
tas visų satelitinių kraštų karo pajėgų vyriausiu vadu.

• Vengrijoje pradėta statyti barakai, į kuriuos bus suvaryti 
ligi šiol paskirai gyvenę ūkininkai.

• Gen. A. C. Wedemeyer, pasižymėjęs smarkia JAV Tolimų
jų Rytų politikos kritika pasitraukė iš karo tarnybos. Jis bus 
viceprezidentu AVCO koncerno, gaminančio lėktuvus ir sunkia
jai pramonei mašinas.

nacionalistinio elemento. Poe
ma V. Sosyro pavadinta “Meilė 
Ukrainai.” Poemos vertimas 
buvo išspausdintas toje pačioje 
“Pravdoje”. Prieš keletą mė
nesių bolševikinė spauda pra
dėjo pulti Ukrainos “buržuazi- 
n įnacionalizmą”. Todėl ir po
etui Prokofievui prisireikė at
gailoti, nors anksčiau šis poe
mos vertimas ir patiko “Prav- 
dai.”

— Rytų Vokietijos komunis
tų šaltiniai praneša, kad Rusi
ja sudarys su visais savo sateli
tais penkių metų prekybos su
tartis, pririšdama tų kraštų ti
kį prie savo karo ūkio.
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Dr. Kazys Sruoga -Vertikas

AMERIKA JAI FRANKO ŽEMEJE
Iš kur ta staigmena dabar?
Franko pirmas smūgis Hitleriui 

-dj- Kas ir kodėl nusigando dabar?

beveik viena kariavo Korėjoje. Iš Korėjos “painokos” 
padarė išvadas. Taigi taip atrodo Ispanijos klausimas, 
atrodo ir Vokietijos ginklavimo klausimas.

PRINCAI PREKIAUJA
Buvęs ministeris pirmininkas pelnosi duoną 

pardavinėdamas gėles

Cicero, Illinois.— Amerika sudarė sutartį su Franko Ispanija. 
Pagal tą sutarti Amerika gauna jūrų ir oro laivyno bazes. Ame
rika ir užsienio spauda tą susitarimą vadina gana kukliu vardu, 

i Europos spauda ypatingai stengiasi pabrėžti, kad tai tik “vieti
nio pobūdžio” ir tik grynai dvišalis Amerikos ir Ispanijos susita
rimas. Geras vietinio pobūdžio susitarimas! Jei Amerika užims 
visus svarbiausius (strateginiu atžvilgiu) Ispanijos jūrų ir salų 
uostus ir aerodromus, tai jau visai aišku, ka$ bus karo atveju. 
Bus ir tų vietų puolimas ir gynimas. Ir Amerika ir Ispanija visa 
tą puikiai numato. Ir. savaime suprantama, milžiniška Amerikos 
karo pajėga netrukus atsidurs tenai.

Bet gi iš kur ta tokia staigmena? Juk Amerika į Ispanijją 
taip dar neseniai labai kreivai žiūrėjo. Sako, Amerikos karo va
dovybė pareikalavo. Bet ta vadovybė reikalavo ir seniau. Kodėl, 
tada niekas klausyti nenorėjo? Gaiima spėti tris priežastis. Ko
rėjoje karas jau ir lyg slenka prie galo. Atseit, reikia laukti kur 
nors kito karo pradžios. įvykiai Irane ir visuose Artimuose Ry
tuose labai susilpnino Europos gynimo galimumus. Pagaliau Ei- 
senhovveris gerokai susipažino su Anglijos ir Prancūzijos nuotai
komis. Dėl vidaus padėties tose abiejose valstybėse nuolat atsi
randa visokių kliūčių. O reikalavimai Amerikai didėja. Laiko pa
siruošti karui vis darosi mažiau. Titui siunčiami ir pinigai ir 
ginklai. O gi Ispanija — vartai į Europos tvirtovę. Ispanija yra 
paskutinė vieta, kur Amerika galėtų atsilankyti prieš Sovietų 
planuojamą “žaibinį” Europos okupavimą. Tai ar dar reikia 
klausti, iš kur ta staigmena.

Šitas Amerikos žygis Europoje sukėlė audrą. “Amerika de
dasi su fašistu Franko. Nesiskaito su Europos demokratijomis.” 
Taip sako, taip šaukte šaukia. Bet gi kas buvo padaręs karo są
jungą su Hitleriu! Sovietai. Kas buvo demokratijų sąjunginin
kas? Sovietai. Kas gi dabar kviečia į talką Tito ir Japonus? Ar 
•*? Vakarų demokratijos?. Sako, Franko praaėjusio karo metu 
“simpatizavo” Hitleriui, kol Hitleris jam lipo jau ant kulnų. 
Kai Hitleris jau artinosi prie Pirinejų. Gal taip daryti negražu ’ 
Taip. Negražu. Bet buvo daug didesnių ir galingesnių valstybių 
už Ispaniją, kurios, švelniai tariant, labai “keistai” pasielgė. Jos, 
gelbėdamos savo kailį, metė į Sovietų vergiją daugybę Europos 
laisvu tautų. Tai gi taip buvo. Tik prisiminti nesinori.

Ir dar vieną faktą mažai kas tenori prisiminti. Pirmas smū
gis Hitleriui prasidėjo, kai sąjungininkai išsikėlė į Afriką. Jeigu 
tuo iaiku Franco būtų buvęs Hitlerio draugas ir būtų Įsimaišęs iš . valgydavęs visą iškeptą avį ir 
Gibraltaro pusės ir dar būtų suteikęs Hitleriui bazes (povande
niniams laivams), tai būtų buvvneMŽ&TMcita istorija. Šitą Francb 
paslaugą viešai pripažino pats Churchillis savo kalboje Anglijos 
parlamente 1944 metų gegužės 24 d.

Žinoma, Amerikos ir Ispanijos glaudus kariškas bendradar
biavimas šiek tiek mažins Anglijos ir Prancūzijos svorį. Mažiau 
begalės “užsiprašyti”, kai atsiranda konkurentas. Prancūzijos 
KGuiunistai kels triukšmą, o kai kurie Anglijos darbiečiai turės 
progos agituoti prieš vyriausybę. Bus sunkumų, tai tiesa. Bet 
jeigu Europa labai noriai įpareigoja Ameriką ginti ją (Europą) 
nuo Sovietų agresijos, tai tuo pačiu Amerika gauna ir teisę ir 
pareigą kviesti į talką visus, kas tik gali ir kas nori. Gana, kad 
Amerika 
Amerika 
P aiiašiai

Japonijos princiai ir prince
sės pasidarė rūpesčių prispau
sti žmonės. Jau pora metų, kai, 
sudemokratinant kraštą, buvo 
panaikinti jų titulai ir visi to
limesni karaliaus giminaičiai 
daugiau karališkojo dvaro lėšo
mis nebeaprūpinami. Tuo būdu 
Buvusieji princai buvo privers
ti imtis kokios juos išmaitinti 
galinčio verslo. Kad. atimant 
jiems dvaro išlaikymą, buvo 
išmokėta nedidelė kompensaci
ja, nedaug jiems padėjo. Jų 
turtai jau anskčiau buvo sury
ti milžiniškų mokesčių.

(<ėliu pardavėjai ir šoferiai
Ypatingai prastai išėjo kara

liaus dėdei 62 metų princui Na- 
ruhigo Higashikuni, kuris po 
kapituliacijos buvo pirmasis 
ministeris pirmininkas. Pasi- 
'raukęs iš valdžios, vargingiau

si Tokio kvartale Shin.įuku 
; atidarė mažą kolonijinių 

.čekių krautuvėlę. Bet jos ne- 
ako, pakliuvęs į apgavikų 

oinkles. Dabar jis pardavinėja 
rožes ir dalijas, kurias kadais 
augino kaip mėgėjas.

Kitas buvęs princas pasida
rė taksi šoferiu. Tik tuo būdu 
iis galėjo savo automobilį išlai- 
cyfi. Princas Haruhito Kanin 
1947 m. buvo įsitaisęs auto
mobilių remonto dirbtuvėlę, 
bet tuojau subankrotavo. Tuo
met jis pasidarė piršlybų tarpi

ninku ir šiaip taip iš to pragy
vena.

Geriausia pasisekė karalie
nės broliui, kuris Tokio centre 
įsisteigė geležies reikmenų par
duotuvę. Už prekystalio atsis
tojo jo sūnus ir duktė, ir taip 
pelnas liko šeimos rankose. 
Prekyba jam sekėsi, ir jau ki
tais metais jis įsisteigė kvepa
lų parduotuvę, 
duoda gero pelno, 
pelnu jis 
ją biznį, 
klubus.

Bet jis 
tokia laiminga 
pardavinėdami gėles ir šofe- 
riaudami, vos vos kasdieninei 
duonai pelno.

kuri taip pat 
Su gautu 

dabar įsileido j nau- 
laikydarrų^ naktinius

vienas beveik ir yra 
išimtis. Kiti,

- .3
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BE SUKTYBIŲ TAI
NĖ ŽINGSNIO

šiaurės Korėjos vadas dan rsto 
si legenda rinio herojaus vardu

Kai Japonija 1945 m. kapi
tuliavo ir Š. Korėjoje įstvirti- 
no Sovietai, rusai atvežė vy
ruką, kuris dėvėjo visą eilę 
medalių, ir pristatė žmonėms 
kaip garsųjį korėjiečių parti
zaną Kim II Sung. Visi try nėsi 
akis ir negalėjo suprasti, kas 
čia atsitiko. Garsusis vadas tu
rėjo būti apie 50 metų, o šis 
vyrukas kabino tik trisdešim
tuosius. Žmonės traukė pečiais 
— gal Sovietuose jį Voronovo 
būdu atjaunino!

Atvežtasis vyrukas tuoj pa
sidarė dideliu ponu. Jis atsisė
do į Liaudies Respublikos pre
zidento vietą, paėmė į savo 
rankas kariuomenę ir dabar 
kartu yra jos vadas, priedo, 
žinoma, generolas. Visiems jis 
skelbėsi, kad jis esąs jų hero
jus Kim II Sung.

Kada japonai užėmė Korėją, 
jos šiaurėje atsirado vienas vy
ras— Kim H Sung, kuris suor
ganizavo partizanų būrį ir. 
šiaurės kalnuose pasislėpęs, 
kartas nuo karto puldinėdavo 
okupantus. Penkiolika metų jis 
atkakliai priešinosi japonams. 
Kai užpuldavo kaimelius, su
rengdavo kraujo maudykles— 
išskersdavo visus japonus, pa
sigrobdavo kariuomenės turtą, 
ginklus ir vęl pasislėpdavo Bal
tuosiuose Kalnuose, kurie sky
rė Šiaurės Korėją nuo Man- 
džiurijos. Garsas apie jį sklido 
po visą Korėją. Jam priskyrė 
dideles jėgas ir sugebėjimus. 
Buvo pasakojama, kad kartą 
jį užpuolė du vilkai, ir jis abu 
vienu metu nuogom rankom 
pasmaugė. Šaudęs taikliai pis
toletu — nė vienas šūvis nenu
lėkdavęs pro šalį. Jis buvęs 
toks stiprus, kad galėjo, pasiki
šęs- po pažastim vyrą, nubėgti 
visą mylią. Vienu kartu jis su-

be atsikvėpimo išgerdavęs bu
telį degtinės- „ »

Japonų manymu, šis partiza
nų vadas kalnuos turėjęs apie 
10.000 vyrų.

Kaip paprastai. Sovietai 
mėgsta prisidengti svetimais 
vardais ir pasinaudoti sveti
mais nuopelnais. Šio garsaus 
kovotojo vardas ir bolševikams 
buvo naudingas, nes norėjo tu
rėti kuo platesnį pasisekimą.

Dabar išaiškėjo, kas yra tas 
vyrukas, prisidengęs Kim II 
Sung vardu. Jis yra jo gimi
naitis, garsusis partizanas bu
vo jo dėdė. Kaip sąjungininkų 
vyriausias štabas iš Korėjos 
liepos 30 d. pranešė, jo tikra 
pavardė yra Kim Song. Jis gi
mė 1911 m. Pyongyange. 19 
metų jau kovojo kartu su dė
dės partizanais Mandžiurijoje 
prieš japonus. 1941 m. pasi
traukė į Sovietų teritoriją. Ten 
mirė garsusis jo dėdė Kim H 
Sung.

Jo giminaitis, Kim Son, lan
kė sovietinę Jcaro mokyklą Ka- 
barovske ir po to išniro į pa
viršių kaip raudonosios armi
jos kapitonas. O kai kapitulia
vo Japonija ir rusų kariuome
nė užėmė šiaurės Korėją, ten 
jį nugabeno nauju korėjiečių 
tautinio didvyrio vardu.

• Melburne ruošiama 
tuvos karalystės įkūrimo 
Mindaugo krišto 700 m. su
kakties paminėjimas. Bažnyti
nės iškilmės bus šv. Petriko 
katedroje. Jas atbaigs akade
mija.

Lie- 
ir

Princeton lėktuvnešio eskadrilės vada.> A. I— Maltby apžiūrinėja ko
munistu pataikyta *avo lėktuvu. Tai Maltby privertė nusileisti, bet jis 
išliko sveika*.

SOVIETAI TIKISI ZMOGl T
PERDIRBTI

Stalinui svarbu, kad žmo
gus būtų toks, kokio jis nori. 
Perdirbti jį pagal leninizmo ir 
stalinizmo “katekizmą” ligi 
šiol nesiseka. Vis atsiranda nik 
krypėlių nuo partijos linijos, 
priešgynų, liaudies priešų. Kad 
taip juos visus kokiu nors bū
du perdirbti “moksliškai”! 
Taip buvo užplanuota ir taip 
daroma.

“Mokslo priemiestis”
•

Yra vienas Leningrado prie
miestis. vadinamas “Pavlov”. 
Tas vardas priklauso garsiam 
ir rimtam mokslininkui Iva
nui Petrovičiui Pavlovui. Jis 
mirė 1936 metaft Ir buvo pa
laidotas su religinėmis apei
gomis. Pasižymėjo įvairiais ty
rimais anatomijos ir psicholo
gijos srityje. Jis darė tyrimus 
su gyvuliais .o bolševikai pra
dėjo pavojingus eksperimen
tus ir su žmonėmis.

Tame priemiestyje išaugo 
dideli laboratorijos pastatai. 
Pro juos retai kada praeina 
žmogus, kuris nepriklausytų 
tam institutui ar jo sargybai. 
Instituto pastatai yra apve
džioti spygliotomis tvoromis ir 
dar su elektros srove. Paliesi— 
ir vietoje nudės. žmonės tai ži
no, bet smalsumas kartais pa
traukia vieną kitą. Sustoja, pa
siklauso. Kai kada nieko ne
girdi kaip kapinėse. O kartais 
pasigirsta gyvulių ir žmonių 
balsai: šuo suunkščia. beždžio
nė sucypia arba suklinka žmo
gus nesavu balsu. Tada smal
suolis kuria, kur kojos neša. 
Ką su jais ten daro?

Elektra varomas žmogus

Paslaptingose laboratorijo
se. Pavlovui mirus, pradėta 
bandyti, kaip žmogaus smege
nis paveikia elektra. Kai jis 
gauna elektros smūgį į tam 
tikrą smegenų rietą, ima grei
čiau alsuoti, pavaroma .jo šir
dis. pakeliamas arba numuša
mas kraujo spaudimas. “Pro
fesorius” A. N. K^stovnikovas 
tai pritaikė sportininkams ir 
jie tuojau pradėjo laimėti “pa-
saulinius rekordus.” Ar ilgai 
juos statė, kas sužinos. Tačiau 
oficialiame sporto laikraštyje 
yra toks Krestovnikovo pa
reiškimas:

“Su pasididžiavimu mes šian
dien matome, kad mūsų drau
gas Stalinas teikia labai daug 
reikšmės materialistiškai teo
rijai. Taip yra dėlto, kad ta 
teorija šiandien tarnauja par
tijos ir valstybės interesams. 
Šis mokslas garantuoja visoke
riopą dvasinį ir fizinį žmonių 
išsivystymą. Jis pakelia žmo
nių valią ir priduoda drąsos ir 
patriotizmo, kuris reikalingas 
valstybės uždaviniams atlikti.”

Ką tai pasako?

A. N. Krestovnikovas aiš
kiai pasako, kad Sovietų Są
jungos “didvyriai” yra dirbti
ni žmonės. Jie yra “herojai” 
ne iš pasiaukojimo, ne iš savo 
dvasios, o dėl to, kad juos to
kius padaro “materialistiškas 
mokslas” — injekcijos, švirkš
timai, oro presai, elektros dil 
ginimai, įtrinimai... Ar paskui 
būna normalūs tokie žmonės, 
kas ten žiūri. Svarbu, kad jie 
iš “heroizmo” pasitarnautų 
partijai, valstybei, “visų myli
mam” Stalinui. Kas nepasitar- 
nauia, tai "prisipažįsta” nusi
kaltęs. Tokius paima jau tokia 
elektros srovė ir tąįj> jie puri o. 
kad širdis nežino kaip greitai 
plakti ir sustoja. Bet bandymai 
nesustoja.

Piliečiai pagal užsakymą

Štai keli rezultatai, skelbia
mi pačios sovietinės spaudos. 
Kas nori, gali ir netikėti, bet 
taip jau skelbiama.

“Draugas K., gavęs elektros 
srovės smūgį, nepaprastai pra
dėjo bijoti laboratorijos ir la
borantų. Antrą kartą reikėjo 
jį su jėga atitempti. Pavarto
jus elektros pneumatinį smū
gį, žmogus visai pasikeitė ir 
nebesipriešino.” Vadinasi, iš 
besispardančio prieš bolševikų 
režimą pasidarė visai nuoląn- 
kus. Ar negalima būtų taip vi
sų “perdirbti”?

“Kitas asmuo, kuris nepa
prastai bijojo vandens, gavęs 
smūgį į smegenis, pats priėjo 
prie baseino ir šoko į vande
nį.” Gal nusiskandinti, kad 
daugiau nekankintų?

“Monarchistas Bykov, kuris 
temokėjo giedoti caristinį him
ną “Dieve, saugok carą”, po e- 
lektros smūgio, be prievartos 
ir visai nepamokytas sovietinio 
himno, jį traukė su kitais.” 
Kur netrauks, jrt gali po kaklu 
patraukti?

“Viena moteris, kuri neteko 
savo trijų sūnų ir negalėjo nu
siraminti, po keturių seansų 
buvo pagydyta, užmiršo savo 
nelaimę ir net nebeprisiminė.

METINIS SIUVĖJU PIKNIKAS
e*,—
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TAIP JIE PABĖGO
(Kaso K. KACKLAVK1S, mūsų bendradarbį, Švedijoje)

Švedų spaudoje beveik kas
dien pasirodo bent trumpa ži
nutė apie pabėgusius nuo So
vietų žvejybos laivos tris lie
tuvius. Bet tos žinios liesos, nes 
policija tyli kaip mūras. Tik 
dienraštis “Dagens Nyheter” 
paskelbė kiek konkretesnių ži
nių.

Šio laikraščio žiniomis, pa
bėgimas buvęs jau iš anksto 
rimtai planuojamas. Lietuviai 
jau anksčiau buvo išvykę tuo 
pačiu laivu žvejoti ir vis žymė
josi patruliuojančio Sovietų 
lėktuvo kryptį.

Laivo įgulos viršininkas, 22 
metų amžiaus lietuvis, yra gi
męs Vilniuje. Baigęs vidurinę 
mokyklą, jis įstojo į jūrų mo
kyklą Klaipėdoje. Kaip moki
nys porą metų plaukiojo pre
kybiniu laivu, bet Sovietai jį 
pasiuntė į žvejybos laivyną, 
čia jis vadovavo laivui “Sa- 
mum”, nuo kurio ir pabėgo. 
Antrasis pabėgėlis yra 24 me
tų, o trečias 19. Trys laive bu
vę rusai yra apie 20 metų am
žiaus. Vienas iš jų — politru- 
kas.

Jun<t. Tautų karo pajėgų Korėjo
je veteranams yra pagamintas šis 
medalis. Vienoje jo pusėje yra 
Junzt. Tautų ženklas, o antroje j- 
rašas: “Už Jungt. Tautų Charto* 
principų gynybą.”

kad turėjo kada vaikus.” Kas 
čia'beprisimins be razumo? I- 
domu ir kur dingo visi trys 
jos sūnūs?

“šviesi ateitis”
Vis tai labai “šviesūs” daly

kai. Jie atidengia ir tas paslap
tis, kurios gaubia teismus: ten 
žmonės taip pat save užmiršta, 
įgija drąsos viską išpažinti, iš 
karto subolševikėja, pasidaro 
klusnūs. Elektros seansai ar 
kitos priemonės juos perdirba. 
Tik .ar ilgam? Kai atsigauna, 
tur būt prie baseino ir šoka, 
kad daugiau tų kankinimų ne
patirtų. O bolševikai (net jų 
‘mokslo’ vyrai) džiaugiasi, kad 
išradimai bus taip ištobulinti, 
kad “žmonės gyvens tik viena 
komunizmo idėja.”

L.

Laivo įgulai buvo įsakyta 
tris dienas žvejoti, plaukiant 
Gotlando kryptimi. Vakarinė 
siena buvo jūros žemėlapy 
ryškiai pažymėta. Peržengus

0 so ica km. CanOJi-

Vnder ett triltlag (markerat med 
en ring) lade litauema om kureen 
mot Ottenby (don hela linjen mei
lėm Klaipėda och Oltenbg), dar de 
lamnade tralaren och de tre- eo- 
vende rgska besdttningrmdnnen, 
tom sedan tog tig runt Olande 

todra užde tilt Degerhamn.

Švedų spauda skelbia šj žemėlapi, 
parodanti, kuriuo keliu pabėgusie
ji lietuviai pateko j Švedija.

tą liniją, apšaudo patruliuojan
ti lėktuvai. Bet lietuviai, jau 
anksčiau tame plote žvejoję, 
buvo gerai įsidėmėję patru
liuojančio lėktuvo kryptį ir lai
ką. Tad jau iš anksto jie pa
suko 280 laipsnių vakarų krvru. 
timi į Oelando salos rytinį pa
kraštį. ,

Tiems trims rusams nuėjus 
miegoti ir žvejoti likus vie
niems lietuviams, pėdams su
mėtyti jie pasuko pietų kry pti
mi, perkirsdami K!aipėda-Ot- 
tenby liniją. Bet rusams .su
migus, tuoj pasuko laivą į Oel
ando salą. Bd tikslo buvo likę
6-7 valandos kelio. Kai rusai 
pabudo, jų laivas buvo visai 
prie Ottenby, o lietuviai jau 
dingę. Su savim jie buvo pa
siėmę ir jūrų žemėlapį.

Palikti ruseliai kaip išmany
dami varėsi Degerhamno uos- 
telio link. Vienas švedų kapi
tonas ir keletas pakrančių ap
saugos vyrų padėjo jiems į- 
plaukti į uostą.

Pradžioje kilusi įtartis, kad 
visas tas pabėgimas gali būti 
provokacija, išrodo, atkrito. 
Be yra žinių, jog švedai neno
rės. kad tie vyrai Švedijoje pa
siliktų. Teks imtis žygių, kad 
jie galėtų išvykti į JAV. Šve
dijos lietuviai tikisi, kad. tuo 
bus atitinkamų lietuvių įstaigų 
pasirūpinta.

PAŠALPA AUSTRUOS 
JAUNIMU

Austrijos valstybinė futlx>lo 
lyga iš toto lųterijų surenka 
didelius pinigus. Didesnė jų da
lis paskiriama sporto aikščių 
įrengimui, šiemet lyga pasky
rė 200,000 š ilingų jaunimui. 
Iš šios pinigų sumos bus ple
čiamas sportas jaunimo tarpe 
ir padedama kitose srityse.

Tarptautinis mokytoju kongre
sas Prancūzijoje

Liepos 30 d. pietų Prancūzi
joje, Hyeres mieste prasidėjo 
Tarptautinės pradžios ir vidu
rinių mokyklų Federacijos 
kongresas .kuris truks visą sa
vaitę. Kongrese dalyvauja 160 
atstovų iš Vokietijos. Anglijos, 
Australijos, Belgijos. Olandi
jos, Suomijos. Norvegijos, Šve
dijos, Šveicarijos. Turkijos ir 
Prancūzijos.



Rugpiūčio 3, 1951 D.A.RBININK AS 3

Ddlbininliuji
THE WORKER

Published Semi-Weekly except holiday we«K.s, when issued vveekly
------------ BY------------

FRANCISCAN FATHFRS

Mažas kupstas didelį vežimą verčia

Reentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the 
Act of March 3, 1879, originally entered as second class matter at 

Boston, Mass., September 12, 1915.

SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA
Domestic y tarty ....................... $5.00
Brooklyn, N. Y.......................... $5.50
Half year .................................. $3.00
Foreign ............................-....... $5.50

Amerikoje metams ................... $5.00
Brooklyn, N. Y......................... $5.50
Pusei metų ............................... $3.00
Užsienyje ................................... $5.50

680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y. TeL GLenmore 5-7068

DINGĘ BE ŽINIOS
Niekas nesistebi, jei karo metu kas dingsta be pėdsakų. Po 

kurio laiko jis vis dėlto susekami, ir neišaiškintų lieka labai ne
daug. Tačiau praėjės karas nutolo jau už šešerių metų, o paslap
tis, kuri dengia šimtus tūkstančių dingusių karių, ligi šiol vis dar 
neišaiškinta. Italai pasigenda 63,000, austrai 50,000, japonai 340,- 
000 ir vokiečiai 2,000,000. Iš viso susidaro pustrečio milijono. 
Toks skaičius negalėjo pradingti kaip akmuo į vandenį. Tie žmo
nės kur nors yra gyvi arba po žeme pakišti. Vien tiktai bombos 
ir miestų griuvėsiai negalėjo jų be žinios užkasti. Juos užkasės 
bus nusikaltėlis, kuris slepiasi nuo žmonijos akių.

Penkerius metus aiškintasi visokiausiais keliais, kol tas ke
lias atvedė iki Jungtinių Tautų Organizacijos. Praėjusį rudenį 
sudaryta komisija, kuri ėmėsi tą paslaptį tyrinėti, jau surinko 
davinius iš 45 tautų. Tarp jų trūksta tik vienos valstybės, ir pa
čios svarbiausios — Sovietų Rusijos. Ji komisiją ignoruoja ir 
sako, kad josios žemėje nėra ko ieškoti: kas ten buvo, grįžo.

Atsisakymas bendradarbiauti ir padėti išaiškinti tik patvir
tina įtarimą, kad dingusiųjų reikia ieškoti už geležinės sienos. 
Pustrečio milijono ir be jokio pėdsako dar niekada žemė nėra 
prarijusi nei savo vulkanais, nei potvyniais, nei drebėjimais. Yra 
kas nors baisesnio ir už žemės stichijas. Tai bolševizmo stichija!

Grįžusieji iš nelaisvės vokiečiai, japonai ir italai pasakoja, 
kad jie dirbo ir paliko dar savo draugus dirbančius sunkius dar
bus, kasant anglį ir geležies rūdą, tiesiant geležinkelius ir kana
lus, statant aerodromus ir fabrikus, kertant miškus... Tų žmonių 
daug žuvo, bado ir sunkaus darbo pribaigti, ir daug dar žūsta.

Bolševikai atsiima gyva jėga “kontribucijas”, kurios jiems 
jokiomis susitartimis nepripažintos.

Gerai, kad šiomis dienomis sudaryta ir trijų asmenų komi
sija surinktiems daviniams peržiūrėti ir išvadas padaryti. Komisi
jai pirmininkauja Tarptautinio Teismo vicepirmininkas. Vadina
si, visas reikalas linksta į teismą, kuris turėtų savo žodį tarti. 
Sovietų Rusija, be abejo, jo nepaklausys ir nepaleis tų, kuriuos 
jau išžudė. Bet gal tai padės dar gyviems?

Padės tai geriau suprasti ir išvežtuosius bei išvežamus žmo
nes į Sibirą. Daug jų taip pat dingsta be žinios, ir dar didesni 
skaičiai negu belaisvių. Kodėl ligi šiol pasaulis tylėjo? Ar nege
riau nusikaltėlį čiupti, kad ir pavėlavus, negu su juo bičiuliautis 
ir gražius dantis rodyti?

Pastarosiomis dienomis Jung
tinių Tautų tarpininkui tarp 
Indijos ir Pakistano Dr. Fr. 
Graham (amerikiečiui) gero
kai skauda galvą. Ir ne nuo 
linksmybių, bet nuo rūpesčių. 
Indija papildomai pašaukė 
prie ginklo apie 40.000 vyrų. I 
tai atsiliepė ir Pakistanas, 
taip pat pašaukdamas prie 
ginklo naujus kontingentus. O 
jo min. pirm. L. Ali Khan, kal
bėdamas demonstrantų miniai, 
iškėlė sugniautžtą kumštį pa
grasindamas* Indijai. Ir tas 
mostas Indijos nebuvo pražiū
rėtas. Indijos min. pirm. Neh
ru pasiuntė Ali Khan dėl to 
kumšties pakėlimo gana ne
draugišką laišką.

Visas šis sambrūzdis ir pik
tos kalbos kyla iš vis dar ne
išspręsto Kašmiro klausimo.

Kašmiras yra viena iš bu
vusių 560 Indijos kunigaikšti
jų, turinti apie 4 milijon. gy
ventojų, dėl kurios piktai var
žosi Indiia ir Pakistanas.

Kai 1947 m. anglu Indijos 
dominija gavo nepriklausomy
bę ir buvo perskirta j dvi vals
tybes — Indrą ir Pak’starą— 
sprendžiamuoju dalyku, kuri 
sritis kuriai valstybei turi pri
klausyti. buvo gyventojų tikė
jimas. Hinduizmo s e k ė i u 
gyvenamos sritys teko Indijai, 
o mahometonu — Pakista"'ii. 
Pet Kašmiro klausimo šiuo 
būdu nepavyko išsrrecti. Jo 
valdovas ir aukštesnysis sluok
snis laidosi hindi’ikmo tad i'e 
jf ka<t k’"«T’asi nr;e
Tndiios. O DPti Indjv» tain 
labai norėtu šia derltera sriti 
prisijungti. Padaliau čia nrri’- 
dėio ir tai. kad Indijos min. 
pirm. Nehru yra kilęs iš Kaš
miro, ir jam, žinoma, norėtųsi 
savo gimtinę matyti Indijos 
valstvbės sudėty. Bet 80% 
Kašmiro gvventoiu vra maho
metonai. Dėlto ir jie patys ir 
Pakistano vvriausybė yra nuo
monės, jog Kašmiras turi būti 
prijungtas prie Pakistano. Be 
to, ir kitas sumetimas verčia 
Pakistaną kovoti dėl Kašmiro. 
Vakarų Pakistanas yra uniu 
kraštas. Indo upė jam turi tos 
pat reikšmės, kaip Nilas Ero
tui. Tik upės teikia .jam derlin
gumą. Bet dauguma tu uniu 
išteka iš Kašmiro. Taigi kas 
valdo Kašmirą. nuo to priklau
so Pakistano likimas. Jei kas 
tų upių vandenį nukreiptu ir 
sunaudotų kur kitur, Pakista
nas turėtų badu mirti. Dėl to 
kilo tuojau įtempimas ir nera
mumai pačiame Kašmire. Pa
kistano savanorių būriai įsi
veržė į Kašmirą, ir .jo valdo, 
vas, susiėmęs savo brangeny
bes, buvo priverstas bėgti. 
Tarp Kašmiro mahometonų ir 
indų prasidėjo žiaurios žudy
nės ir apie pusė milijono gy
ventojų, saugodamiesi mirties, 

pabėgo vieni į Pakistaną, kiti 
į Indiją. O tokiems įvykiams 
prasidėjus ir Pakistano ir In
dijos reguliari kariuomenė taip 
pat įžygiavo į kraštą ir prasi
dėjo kovos.
Įsikišus 1947 m. gruodžio mė

nesį Jungt. Tautoms, kovas 
1949 m. pavyko sustabdyti, bet 
klausimą galutinai išspręsti li
gi šiol nepavyko. Ligi šiandien 
Jungt. Tautų stebėtojai Kaš
miro kalnuose budi, kad kovos 
neprasidėtų iš naujo. Tuo tar
pu politiniai tarpininkai sten
giasi rasti abiem besikivirči
jančiom pusėm priimtiną 
sprendimą.

Išrodo, kad kito kelio šiam 
klausimui išspręsti nėra, kaip 
gyventojų atsiklausimas, prie 
kurios valstybės jų dauguma 
nori dėtis. Tad Jungt. Tautos 
ir buvo pasiūliusios plebiscitą. 
Bet Indija tą pasiūlymą atme
tė. Ji bijo, kad Kašmiro ma
hometonai, sudarydami gy
ventojų daugumą, nusnręs dė
tis prie Pakistano. Bet k:to 
snrendimo nerandant, dabar 
plebiscito klausimas vėl iške
liamas. Tik su tuo kartu vėl 
pradeda kilti aistros, abi besi
ginčijančios pusės pradeda vie
na kita kaltinti, ir klausimo 
snrendimas darosi beveik ne
įmanomas. O juo toliau, juo 

RIGIAPICTE LIETI JVOJE Nuotr. V. Augustino

jaugiau klausimas susipina. Su 
Kašmiru ribojasi dar Afganis
tanas, Kinija ir Sovietai. Visi 
šie kraštai taip pat mielai 
Kašmirą į savo sienas įglaustų. 
Ypač Sovietai. Jie pageltusiuo
se caristinės Rusijos dokumen
tuose iškniso, kad Rusija savo 
laiku kaip tik čia sau reikalavo 
priėjimo prie jūros, ir nu
sprendė, jog jiems reikėtų tai 
įvykinti. Dėlto jie deda visas 
pastangas dar daugiau kiršinti 
susipešusias šalis, o pačiame 
Kašmire plečia savo propa

SUSIRŪPINO LIETUVIŲ KUNIGŲ
PRIEAUGLIU

Liet. Kunigų Vienybės sei
me. liepos 18 d. New Yorke, 
prof. dr. J. B. Končius kėlė 
mintį, kad laikas susirūpinti 
lietuvių kunigų pireaugliu. Tu
rint galvoje, kad šiuo metu 
Lietuvoje yra likę vos apie 100 
kat. kunigų, reikia susirūpinti 
pašaukimu į kunigus ugdymu 
šiame krašte. Prof. J. B. Kon
čius pasiūlė sudaryti trijų as
menų komisiją, kuri šiuo rei
kalu rūpintųsi.

Kandidatai į kunigus studi
jas galėtų pradėti Sopulingo
sios Dievo Motinos Seminarijo
je, Hillside, III., o baigtų šv. 

gandą. tikėdamiesi ilgainiui jį 
paimti į savo rankas. O užval
džius Kašmirą, Pakistanas at
sidurtų tokioj padėty, kad ne
begalėtų daugiau Sovietų spau
dimui spirtis — net ir dėl tų 
pačių iš Kašmiro tekančių li
pių.

Bet Vakarai negali prie to 
jokiu būdu prileisti. Sovietų čia 
įsigalėjimas reikštų nete«imą 
visų Vidurinių Rytų, nes iš čia 
lengva kontroliuoti Arabijos 
bei Irano naftos šaltini s ir 
visą pietryčių Aziją.

Kazimiero kolegijoje, Romoje.
Šiuo reikalu šv. Kazimiero 

Kolegijos Romoje prorektorius 
msgr. L. Tulaba dabar yra 
JAV ir jau surado penkis kan
didatus šv. Kazimiero Kolegi- 
jia, kurių vienas jau yra pa
keliui į Romą.
Šiais visais klausimais Brook

lyno diecezijos oficiozas “The 
Tablet” liepos 28 d. laidoje į- 
dėjo pasikalbėjimą su kan. 
prof. J. B. Končium, kur, be 
šių klausimų, paliesta ir da
bartinė Katalikų Bažnyčios 
būklė Lietuvoje.

Dėl visų šių priežasčių Kaš
miras virsta įvairių intrygų, 
politinio rungtyniavimo ir slap
tų bei viešų kovų vieta, o kartu 
ir pavojaus židinys, nemažes
nis, kaip Iranas. Burma ar ki
tas panašus, nors jis pats yra, 
palyginamai, mažas ir nežy
mus mūsų žemės rutulio kam
pelis.

Dėl to Jungt. Tautų tarpi
ninkas Graham daro, ką gau
damas, kad Kašmiro klausimas 
būtų pagaliau išspręstas ir pa
šalintas vis tebegrosiančio ka
ro pavojus. Bet ar sveikas pro
tas nugalės aistras ir įvairias 
intrygas, kol kas sunku spręs
ti.

II ŠARVUOČIU DTVIZ.
BREMERHAVENE

Į Bremerhaveną atvyko 1,- 
100 vyrų iš garsiosios 2 šar
vuočių divizijos, vadovaujamos 
gen. Willston Palmer’io, kad 
“neleistų rusams ateiti į Va
karų Europą.” Diviziją sudaro 
15000 vyrų: pirmasis jos dali
nys per 15 dienų atplaukė iš 
New Orleans. Šis divizijos dali
nys bus laikomas prie Mann- 
heimo. “šita divizija yra čia 
atsiųsta tam, kad rusus toli 
laikytų nuo Vakarų Europos, 
ir mes esame pasiryžę tai da
ryli”, pasakė jos vadas.

4-ji pėstininku divizi’a vra 
jau atvykusi į Vokietiją, šiais 
metais atvyks dar dvi divizi
jos.

“Aš vadovaujuos politika 
savo kareiviams pasakyti, ką 
mes planuojame. Mes tra’kia- 
mės gandams iš kelio :r sako
me jiems tie^ą. Kareviai žino, 
kuriam tikslui jie yra č:a. pa
reiškė gen. Palmer. kuris vra 
antrojo pasaulinio karo vete
ranas. Jo divizija yra garsi: ii 
1942 m. atvyko i Maroko ir 
visą laiką buvo fronte. “Ji gali 
netrukus vėl riedėti”, pasakė 
generolas. “Jos ginklai jau 
čia”. Ir prie uosto buvo matai 
vidutinio dydžio dviguba eilė 
tankų. Visi kareiviai atrodė 
gerai nusiteikę. Seržantas 
Grant Decker pasakė: “Teksa
se vaikinai turėjo 38 mylias 
bėgti, kad gautų butelį a’aus; 
čia jiems reikės eiti tik 38 pė
das prie butelio alaus.”

1945 m. 2-ii divizija pirma 
įžygiavo į Berlyną. Kareiviai 
ją vadina “Heli on VVheels” 
(pragaru ant ratų).

Ir analai (ramina ato
mines bombas

LondonAs. — Vienas vyriau
sybės atstovas pareiškė, jog ir 
Anglija gamina atomines bom
bas ir atominių ginklų srity 
daro pažangą. Ar anglai jau 
turi pagamintų bombų vyriau
sybės atstovas neatsakė. Ang
lų spauda tačiau pareiškė, kad 
jų pirmoji atominė bomba 
greitu laiku būsianti išbandy
ta Australijos dykumose.

—.... IŠVIETINTO
RUPŪŽIOKO 
NUOTYKIAI

A. GRA2ICNAS ■■■

Bet tų geradarių dar neužteko. Kipšo vaikai Stebu- 
lis su čereška taip pat pastebėjo, kad Nuobara su ryšu
liu vis Vaištariūtę lanko. Per dienas tik sienas ramsty
damas ir rinkoj bobas žnaibydamas, labai sotus, žinoma, 
nebūsi. Tad jie lyg katinai tik ir laižosi, kad prisitaikytų 
kur paėsti ar nugerti. Kai tik suuodė, kad ten gal kokia 
dešra ant stalo padėta, ir pradėjo apie Vaištariūtės pir
kią sukiotis. Pasirodys tik Nuobara, tuoj vienas ateis 
kokiu tariamu reikalu, kitas vėl atsliūkins, apsimetęs 
šio beieškąs, ir sodinį jau ir juos už stalo. Vaištariūtė 
žinojo, ką jie moka. Apie tai jie neužsimins. Dėsis, kad 
jiems tai nė rūpėti nerūpi. Bet jei tik nepakviesi, jie tuoj 
savo tarpe susiginčys, pradės bartis, susistumdys — ir, 
žiūrėk, jau kuris alkūne langą išdūrė, nuvertęs lentyną 
dubenis suteškino arba taip dribs ant lovos, kad dugnas 
su visu paklodu ant aslos atsidurs.

Tai Vaištariūtę įsiutino. Ne tik sau bent pusės, kaip 
tikėjosi, negalėjo pasilikti, bet to, ką Nuobara atveža, 
ir neužteko visiems prisprogti. Dar savo reikėjo pridėti. 
Dėl to ji ant visų įtūžo. Bet kad negalėjo tų veltėdžių 
nusikratyti, visas jos siutas krito ant Nuobaros galvos. 
Kad jis atvežtų daugiau, tegul visi ėda ir paspringsta. 
Bet lupena nematytas — pakišo kokios bergždžios kar

vės pieno sūriuką, į kurį net šuo dantis išsisukiotų — ir 
džiaukis. Ir dar pats atkerėplinęs sėdi ir laukia, kol pa
dėsi ką ant stalo. Pats daugiau suėda, nei atveža.

Būdama taip prirūgusi, ji nelabai nė nušvito, kai 
Nuobara padėjo ant stalo savo rišulį. Dėl viso ko prasi
žiojo, kad jis be reikalo jai taip dažnai tą maistą vežio
ja. Bet nedaug ir bedėkojo. Nežiūrėdama, kad tai ir ne
labai gražu, pradėjo tuojau tik atraišioti mazginį, norė
dama pamatyti, ar bent ką gero atvežė.

Jau tik prarišusi ir pamačiusi, kad vėl koks bergž- 
dinės sūriukas įkištas, ji susiraukė. Bet kai visai atrišo, 
iš karto nustebo, o paskui užsikūrė kaip parakas.

— Ką gi čia dabar atvežei?! — suriko, atitraukda
ma nagus nuo ryšulio.

Tokio netikėto klausimo nustebintas, Nuobara net 
nosį prie ryšulio prikišo. Bet pamatęs, ir jis išsižiojo. 
Staigiai švieson patekęs, mirkčiojo apžirusiomis akimis, 
ant sūrio tupėdamas rupūžiokas.

— Na gi iš kur jis čia?! — sušuko jisai ir norėjo 
griebęs išmesti biaurybę. Tik jau tiek įgąsdintas, rupū
žiokas taip iš visų jėgų šoktelėjo, kad iš karto nušoko 
nuo stalo ir leptelėjo Vaištariūtei ant basos kojos.

Ta šoko į šalį.
— Pagauk, pagauk, o tai dar įlįs kur. kad nė iš- 

krapštyt negalėsi, — šaukė ji Nuobarai.
Bet kol tasai pasidėjo ant suolo rankoj laikytą ke

purę, kol nemitriai pasilenkė ir įspitrino, kur tas nenau
dėlis lipa, rupūžiokas spėjo pasiekti pasuolę ir ten ko
kiam pelės urve ar kitam plyšy dingo.

— Jau nėra. Pragaras žino, kur įlindo, — pagrai
bęs po šiukšles, tarė išlįsdamas iš pasuolės Nuobara.

Bet Vaištariūtė rėkė savo.
— Ne, ne, turi pagaut. Aš bijau. Sako, naktį tas 

velnio paukštis įlenda žmogui į burną, užkiša gerklę ir 
uždusina.

— Ką ten toks rupūžiukas užkiš gerklę, — numojo 
ranka Nuobara. — Jei į bumą ir įlįstų, gali žmogus 
per miegą nebent praryti. Bet nei jis lįs, nei ką — jau 
kažin kur atsidūrė.

Vaištariūtė, tur būt, įsivaizdavusi, kaip per miegą 
praryja rupūžioką, nusipurtė ir net nusispiovė.

— Nenoriu aš jo ir ryti, — atrėžė ji piktai Nuoba
rai. — Atsirado, matai, gudragalvis. Atvežė rupūžę, pa
leido, ir tu sau žinokis. Ieškok tik greičiau ir išmesk lau
kan. Ar tai per kieno rupūžes aš turėsiu iš savo trobos 
bėgti!

Ji gal ir iš tikro bijojo. Vienas žmogus taip per mie
gą prarijęs rupūžę. O ta pradėjusi pilve augti, surydama 
visą suvalgytą maistą, ir žmogus badu numiręs. Bet 
Nuobara neįsivaizdavo, kad tokio rupūžiuko būtų ko 
bijoti. Jam tik pikta pasidarė, kad ta kvoša dėl tokio 
nieko taip jau išvertė gerklę.

— Ne rupūžę, o visokių gerų daiktų atvežiau, — 
susiraukęs atsikirto jis. — Didelis dalykas, kad kur iš 
šiaudų įlindo kaip pusė nykščio rupūžiukas. Jau kažin 
kur ligi šiol, ir nieko čia nepadarys. 0 ir tam sūriui 
nieko neatsitiko. Ta vieta, kur rupūžiukas tupėjo, gali
ma paskusti.

Bet dėl tų žodžių Vaištariūtė tik akis išvertė.
— Ką?! Manai, ėsiu rupūžės aptupėtą sūrį! — rėkė 

raudona kaip gaidžio skiauterė.— Pats ėsk. Gal tavo 
tam ryšuly ir daugiau rupūžių tupi. Dar vėl kokia iš
šoks trobon. Nešk greičiau tą savo mazginį tik pro du
ris.

— Kam man greit, suspėsiu ir pamažu, — jau rim
tai pradėjęs pykti, atšovė Nuobara.

Jis dar kažką norėjo sakyti, bet, pamatęs, ką Vaiš
tariūtė padarė, tik išsižiojo.

— Kad pats nenori išnešt, tai — va! Jau aš nelauk
siu, kad čia daugiau rupūžių išlįstų.

Gal berėkdama pati įtikėjusi, jog iš tikro tam ryšu
ly gali ir daugiau rupūžių būti, jį pagriebusi taip švyste
lėjo pro duris, kad net į šalis viskas išlakstė.

Iš pradžios apstulbusiam, Nuobarai staiga pašoko 
baisus pyktis.

— Tai šitaip?! Na, devyndrekio tu daugiau gausi. 
Ir mano koja čia daugiau nestovės. Siusk sau viena.

Net drebančia ranka jis užsimovė kepurę ir trenkė 
durimis, kad net langai cinktelėjo.

Išgirdusios Vaištariūtės pirkioj riksmą, bobos jau 
buvo spėjusios iškišti pro duris ir langus galvas.

— Jau Tribilda savo kavalierių laimina, — kekno- 
jo jos, mirksėdamos viena kitai.

Bet Nuobara nekreipė į jas dėmesio. Susirinko tik 
savo ryšulį ir spjaudydamas nukaukšėjo. Paėjęs tik ge
rą galą atsiminė, jog Tribildai nepasakė, kad, jei taip, 
tegul sugrąžina, ką gavo. Bet tik pamojo ranka, paleido 
stiprų žodį ir nuėjo.

Rytojaus dieną rupūžiokas, išlindęs pro pamatą iš 
Tribildos pirkaitės, jau buvo vėl susiradęs ramią viete
lę. Tribilda taip pat buvo spėjusi atvėst ir svarstė, ar 
ne be reikalo taip buvo pasikarščiavusi. Tik Nuobara 
tįsojo ant lovos. Motina negalėjo žinoti, kas vakar atsi
tiko. Tad, įdavusi Čirbienės vaisto, paslapčiomis tik 
žvilgčiojo, ką sūnus daro. Ji prisibijojo, kad tas vaistas 
nepradėtų per stipriai varyt Tribildos apžavus ir Nuo
bara nepridirbtų kokių nelemtų išdaigų. Bet jis tik gu
lėjo lovoje koją mosavo ir visu balsu traukė:

Rupungė, rupungė,
Apversk — bus kurapka-a-a...
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BALTIMORES ŽINIOS

šventos skiedros
MINTIS ATNEŠUSI 

MILIJONUS

Kas yra keliavęs per Žemai
čių kalnelius, stebėjęs gausybę 
pakelės kryžių ir koplytėlių, 
senas kapines, tas pergyveno 
keistą jausmą. Iš didelės, nesu
vokiamos senovės žvelgia šie 
kryžiai, koplytėlės ir kužda: 
mes išaugome iš neramių sap
nų, iš gilių maldų, išaugome, 
kad liudytume šios žemės skau
smą.

Kažko liūdna darosi, bežiū
rint į tuos drožinius, koplytė
les. Jų veidai tokie liūdni, jų 
formos sustingusios, neatbaig
tos, bet vis dėl to tokios arti
mos, savos.

Ir kas sukūrė tuos kryžius, 
kas išdrožė šventuosius, prie 
kurių taip tylu vasaros vidur
dienį. Klausaisi, kaip ošia pu
šelės. kaip sausa skuja nukrin
ta, ir klausi, kuo gyveno šie 
dievdirbiai. Juk jie buvo pa
prasčiausi kaimo žmonės, nie
kur nesimokę savo meno, pjau
stė ir drožė taip, kaip jautė, 
kaip suprato. Todėl ir jų pa
prasti darbeliai tokie nuoširdūs 
ir patrauklūs. Užeikime į tro
belę. kur gyvena toks vienas 
dievdirbis. Garsas apie jo dar
bus toli eina, bus lengva su
rasti.

★

ką 
Do-

Tarp skiedrų ir šventųjų
Gyvena nedidelėje trobelėje 

prie kelio j Barstyčius. Mielai 
jis 'priima kiekvieną svečią, y- 
pač tą. kuris klausinės apie 
senus laikus ir tas koplytėles, 
kurias pastatė pakelėse ir so
dybose.

Trobelė nedidelė. Prie lango 
stovi varstotas, apverstas kal
tais ir abliais. pakampiais su
verstos lentos, visokie medžio 
gabalai, o viduryje skiedros, 
kaip šilkiniai iškvėpinti kaspi
nai veliasi tarp kojų. Tarp jų 
ir triūsia Domininkas. įsispy
ręs į klumpes. Jis nubraukia 
krėslą ir svečią sodina.

Peržvelgi akim varstotą, len
tyną. kur kelios senoviškos 
knygos, ir pasigendi, kur tie 
jo darbai, kur jo drožti šven
tieji? A. va, vienas ten ant var
stoto galo. Kai paklausi, 
jis ten drožia iš medžio, 
minikas tik šypteli.

— Ką čia. sveteli, nenuvy
ko. — jis mostelia ranka. Jo 
veidu perbėga maloni šypsena. 
Jis kažką parodys.

Tyliai praveria kitas kamba
rio duris. Ten jo miegamasis, 
ten jo švarutis žolėm kvepian
tis kambarys. Senoviška lova
tiese išpuošta lova, spinta, taip 
išdrožinėta, kad net akys varg
sta nuo jos margumo.

Tai jo darbas. Kai grožies 
spinta, kuri primena kažkur 
matytus dvare barokinius bal
dus ar bažnyčios altorių, jis 
tuo metu nudengia didelę ska
rą. kuria buvo apklojęs savo 
išdrožtus šventuosius.

Ak. štai.— akys nukrypsta į 
visą eilę ant stalo Išrikiuotų 
šventųjų. Išdrožė juos žiemos 
dienomis, nudažė ir čia sudėjo. 
Kad nenudulkėtų. apdengė 
skara. Kiekvieną vakarą, kai 
jis čia. kaip viduramžio atsis
kyrėlis. po ilgų maldų ateina 
gulti, nudengia savo išdrožtus 
šventuosius. Kai liejasi pro lan
gą mėnesiena, jis mato ant sta
lo tas šventąsias Barboros. šv. 
Jurgį, iškėlusį ietį, šventą Ka
zimierą. su palmės šakele ran
koje. Aukščiau, ant kelių kny
gų. padėtas stovi ir šv. Domi-

SVEČIUOS. PAS
DIEVDIRBĮ

IIE PAPUOŠĖ KELIUS IR SODYBAS. IŠLY
DĖJO MERGELES. NAUJIEJI ŠVENTIEJI. 

SENA ARMONIKA.

ninkas. Seniai jis išdrožė šį sa
vo globėją. Kartą buvo atėjęs 
Žemaičių Kalvarijon į Domi
ninko atlaidus, matė altoriuje 
tokį vyrą, baltuose drabužiuo
se. Prie kojų šuniukas laikė 
deglą eavo nasruose. Ir nebe
galėjo jis nurimti, kol padarė 
tokį pat vienuolį ir šuniuką ir 
jo deglą nudažė raudonais da
žais. Gulėdamas jis dar papo
teriauja prie tų šventųjų, ku
rie būdi ant stalo per naktį.

*

Išlydėjo mergeles
Augo jis kažkur Plateliuose. 

Lyg mažas, eidamas prie ban
dos, įsimetė peilį į terbelę ir 
pradėjo ijjožinėti medį. Vė
liau jis atsidūrė pas meistrą 
ir šaltkalvį. Pramoko visokių 
amatų ir tuoj pradėjo pats 
verstis. Pradėjo dirbti krai
čius. Keliavo iš kaimo į kaimą 
ir darė dideles spintas, skry
nias, kuriąs išmargino viso
kiais paukštukais, gėlių vazo
nais, pats nukaldamas ir ap
kaustymus. Padarė lovas, gra
žias ir puošnias, ir jų gale iš
drožė paukštelius, kad nuolat 
čiulbėtų džiaugsmą ir meilę. 
Pridirbo varpsčių rankšluosti
nių ir taip išleido mergaites 
už vyro.

Pats buvo jų vestuvėse, gro
jo armonika, bet niekur nesu
rado savo gyvenimo draugės. 
Per daug jis buvo įsikniaubęs 
į savo darbą, per daug jį pa
mėgęs. Ir mergaitės ėjo pro jį, 

Kryžiai Lietuvos pakelėse

skubėjo, nepastebėdamos, kad 
jis turi gražią širdį, kad jo pa
saulis taurus ir nekasdieniškas. 
Ir jis atėjo vienas į gilius sa
vo metus. Jo namuose nekryk
štė vaikai, neskambėjo links
mos dainos, bet nuo stalų žvel
gė šventieji — jo tylios dva
sios kūdikiai. Gal būt. iš tų 
kraičių, kuriuos jis dirbo ir 
rengė, eidamas per kaimus, 
vieną padarė ir mylimai, slap
tai mylimai. Ir niekas tada ne
suprato, kodėl skrynių papuo
šalai buvo nuostabiai gražūs, 
kodėl tie papiešti balandėliai 
tartum burkavo susiglaudė. 
Gal kur ant lapelio įrašė ir sa
vo vardą, kaip ženklą, prisi
minimą. ir jo širdis virpėjo. Jis 
kuždėjo, kad ši skrynia būtų 
visada pertekusi turto, 
tai jo mylimosios skrynia.

Kai jis kalba apie tuos 
kus. valandėlei susimąsto, 
ri pro langą į didelius laukus, 
kur tiesiasi gubos ir Skamba 
vasaros dainos.

Jis niekada nestatė jokio 
namo, jokios klėties, nes ten 
nėra kur įdėti papuošimų. Eal- 
dai. išrantyti ir vainikuoti, 
skry nios, kurias jis išdažė, tai 
jo darbas.
Bętriūsiant prie kraičių skry

nių prireikė išdrožti ir Die- 

nes

lai- 
žiū

vomūką. Rūpintojėlį, pastatyti 
sodyboje kryžių. Ir va, aidžiai 
jam patiko šis darbas. įsi
kniaubė į jį ir pradėjo drožti 
šventuosius, eilių eilėmis nu
statė juos savo kamoariuose, 
perkėlė juos į pakeles.

Viename jo sandėlyje su
krauta medžiaga, iš kurios jis 
viską daro. Ten rasi gero lie

Sopulingoji Dievo Motina
— Liaudies skulptūra

pos medžio. Jis sudėtas aukštai 
rieki ėse, kad gražiai nesprogi
nėdamas pradžiūtų. Tsineša to
kį medį į savo dirbtuvę. Tada 
jis švariai iššluoja visą trobe
lę, visas skiedras išneša, nuva
lo stalus, nes štai jis droš šven
tąjį, kuris Stovi dangiškojo Tė
vo akivaizdoje. Kai trobelėje 
pasidaro švara, jis žegnojasi, 
švęstu vandeniu pašlaksto lie
pos medį, atsiklaupęs meldžia
si. kad geriau pavyktų darbas, 
atsikėlęs deda akinius ir, gie
dodamas šventas giesmes, 
piausto. Ilgai jis dirba pasken
dęs. susimąstęs apie didelius ir 
šventus dalykus. Pertraukęs 
darbą, jis sušluoja skiedre’es. 
užkuria ir sudegina, nes jos 
šventos, jos atskilę nuo to me
džio. iš kurio bus padarytas 
šventasis. Tada nuneša į kam
putį ir •didžioje pagarboje pa
stato. kol vėl ateis laikas sėsti 
prie darbo. Tada jis vėl persi
žegnos ir vėl pamaldžiai droži- 
nės.

Bažnyčioje jis įsižiūri į pa
veikslus. į skulptūras, kurias 
sukūrė mokyti meistrai, ir 
droždamas nori padaryti kaž
ką panašaus. Bet ar išeina pa
našu. sunku pasakyti. Iš veidų 
visi šventieji vienas į kitą pa
našūs, 
klostys nusvyrą per liemenį, 
bet vis dėlto pasilieka kažkas 
savito — keistas liūdesys, pa
sislėpęs tarp linijų ir spalvoj.

Eidamas j bažnyčią ar trauk
damas kur į gimines, suranda 
savo darbo koplytėlę, valandė
lei sustoja, nusiėmęs kepurę, 
rūpestingai apžiūri, ar gerai iš
laikė žiemos speigus, vasaros 
kaitras, ir rudens liūtis. Pasi
meldęs jis traukia tolyn su 
šypsena veide.

panašiai ir drabužių

Sena armonika

Savo lentynoje jis turi ar
moniką. Sena ji, nugrojusi 
daugelį vestinių. Vakare, kai 
baigia jis darbus, nežiebia ži
burio. Nuo lentynos nusiima 
armoniką, sėdasi ant krėsto, 
kojas pasistato ant klumpių ir 
ištempia dumples. Perbėga 
pirštai per balsus. įsiklauso, 
kaip skamba balsai, ir tad-’ iš
sitiesia dumplės ir pradeda 
noviškus valsus, polkas, 
žiūri pro langą į vieškelį 
groja, groja, susisvajojęs, si
mąstęs. Kartais prisimena ko- , 
kią dainelę, iš anų senų laikų, gis tramdo neramų žirgą. 
Kai valandos nuskuba į gilų A. Džiūgėnas

se-
Jis
ir

ALRK VARGONININKŲ SĄJUNGOS 
SEIMO BELAUKIANT

Bus giedamos 
“Mass of The Sheph- 
Pietro A. Yon 3-mis 

Norintieji šių mišių 
prašomi

Kaip jau spaudoje skelbia
ma. šiemet Vargonininkų Są
jungos seimas įvyks trečiadie
nį, rugpjūčio 22 ., šv. Marijos 
Apreiškimo lietuvių parapijos 
svetainėje, kamp. Zerby ir 
Pen St.. Kingston, Pa. Seimas 
prasidės iškilmingomis pamal
domis 10 vai. 
mišios 
erds”, 
balsais, 
giedojime dalyvauti, 
atvykti į repeticiją 9:00 ryte 
seimo dieną. Po mišių visiems 
delegatams ir svečiams pusry
čiai. Po pusry čių prasidės sei
mo sesijos ir tęsis iki užbaigos. 
Bet jeigu neužsibaigtų trečia
dienį, tai bus dar viena sesija 
ketvirtadienį. Trečiadienio va
kare įvyks bankietas seimo de
legatų ir svečių pagerbimui 
Kingston House, Kingston. Pa. 
su maža kaioų ir gražia me
niška programa. Bankieto bi
lietas tik S2.50 asmeniui. Ka
dangi tik apie trys savaitės be
liko iki seimo, tad mums labai 
svarbu žinoti, kiek atvyks Są-

• •

Maršalą Petain du kartu e- 
su matęs gyvą. Jis jau tada 
buvo devintą savo amžiaus de
šimtį įpusėjęs, bet dar stipriai 
laikėsi ant kojų: tiesus, kaip 
žvakė. Šiaip atrodė malonus, 
tėviškas ir paprastas, kaip ga
li būti paprasti vien dideli žmo
nės. Tada jis buvo “valstybės 
vadas.” Prancūzai jį nuošir
džiai garbino, nes buvo pasime
tę. graibstėsi kaip skęstantys 
šiaudo, o maršalas prie Ver- 
duno kadaise prieš vokiečius 
atsilaikė. Niekad taip stebuklu 
netikima, kap nelaimėje. Bet 
vesti kariuomenę yra visai kas 
kita, negu vesti tautą: kariuo
menė disciplinuota, tauta —ne. 
Kariui juo sunkiau vesti tautą 
tada, kai kariuomenė sumušta 
ir kraštas priešų okupuotas. 
Bet vis dėlto jis ją vedė, ir ve
dė neblogai. Prancūzai patys 
giriasi, kad jie turi labai trum
pą atmintį, ir atrodo, kad jie. 
tai tvirtindami, neklysta.

Mano manymu, jis 
daręs vieną vienintelę 
Nors vadovavo tautai, 
likęs tautos didvyris ir 
miręs kalėjime, bet garbėje ir 
būti; buvęs palaidotas šalia sa- 

yra pa
klaidą, 

jis būtų 
nebūtų

vakarą, valandėlei stabteli, ir 
tada jo armonika atsišaukia 
giesmių balsais, šventą Jurgį, 
šv. Jackų, šv. Antaną— viską 
jis ten išgieda. Lentynose ten 
rasi senų katičkų. Iš jų dar se
nais laikais išmoko daugybę 
giesmių.

Armonika skamba vienišai, 
liūdnai. Trobelėje tamsu, tik 
už lango vieškelis baltuoja, ir 
nueina žmonės. įsiklausė, kaip 
liūdnai atsišaukia armonika. Ir 
taip eina jo dienos, tarp šven
tųjų ir senų giesmių. Kai pra
sideda gavėnia ar adventas, jis 
uždaro skrynioje armoniką, 
kad jo namuose būtų tylu kaip 
ir visame gyvenime, ir dirba 
dirba. Tada ant stalo išsiri
kiuoja naujos statulėlės. Stovi 
susimąsčiusi šv. Barbora, šv. 
Jonas Nepamūkas. ir šv. Jur- 

jungos narių ir svečių, ir kiek 
dalyvaus šeiminiam bankiete. 
Tad būkite tokie geri pranešti 
iš anksto.

beveik

Dar kartą kviečiame ir ragi
name, ypač Sąjungos narius 
gausiai dalyvauti šiame seime, 
nes vieta yra visiems 
pusiaukely.

Didelę skriaudą daro organi
zacijai tie nariai, kurie per 
metų metus neatsilanko į savo 
organizacijos metinį susirinki
mą, sakydami “Ką aš ten veik
siu” arba, “tai nesvarbu.” Tai 
yra nepateisinamas apsileidi
mas. Padarykime šį seimą A- 
merikos lietuvių muzikų seimu 
gausingai dalyvaudami. Jeigu 
kam būtų reikalingas kelrodys, 
kaip atvažiuoti į Kingston. Pa., 
kuris yra tik 11 £ myl. nuo VVil- 
kes-Barre miesto, malonėkite 
parašyki Seimo Rengimo Ko
misijos raštininkui Jonui J. 
Šaučiūnui, 124 Price St., King
ston. ir gausite'geriausius nu
rodymus. Laukiame kuodau- 
giausia atvykstant.

MARŠALAS PHILUPPE PETAIN
J. AISTIS

ribą, jis būtų

buvo įvedęs 
reformų ir

vo kovos draugų — maršalų 
Joffre ir Foch. jei 1942 metų 
rudenį, kai vokiečiai peržengė 
laisvosios zonos 
pasitraukęs.

Kadangi jis 
daug socialinių 
kraštą administravo labai ge
rai, tai turėjo ir tebeturi šali
ninkų. Jo mirties reikalavo ko
munistai ir, gelbėdami savo 
kailį, tokie pat, kaip jis, kolo- 
borantai.

Laikraščiai pranešė, kad jis 
mirė ligoninėje, bet iš tikro 
mirė Yeu salos tvirtovėje-kalė- 
jime. Ta sala yra Atlanto Van- 
nenyne, apie 20 kilometrų nuo 
Prancūzijos kranto, prieš Ven- 
des provinciją, iš kurios yra 
kilęs George Clemenceau. Tuo- 
jaus po karo jis buvo nuteis
tas mirti, bet dėl senyvo am
žiaus ir nuopelnų tautai mir
ties bausmė buvo pakeista ka
lėjimu iki gyvos galvos ir pa
talpintas Yeu salos tvirtovėje. 
Malonės aktu jį būtų seniai 
paleidę laisvėn, bet jis malonės 
nepriėmė ir reikalavo teismo 
keliu išteisinti. Prancūzijos 
prezidentas š. m. birželio 8 d. 
aktu tą teismo sprendimą pa
keitė ir įsakė jį perkelti ligo
ninėn. Kadangi maršalo svei
kata neleido to padaryti, tai 
tuo pačiu prezidento aktu Yeu 
salos tvirtovė buvo paskelbta 
ligonine ir pavesta karo sani
tarijos žinybon. Štai kokioje li
goninėje jis mirė. Ar reikėjo 
visos tos komedijos? Gal 
— ne vieno teisusio sąžinė 
vo nerami.

Maršalo bylą sekiau, 
vienu metu pritiktinai 1 
tapęs jo “šalininku”. Iš paties 
Paul Claudel lūpų esu girdėjęs 
jo odę maršalui. Ir ta jo odė 
tikrai verta “Penkių didžiųjų 
odžių.” Be to, žinojau maršalą 
esant ne tik nusiteikusį prieš 
bolševikus, bet ir pačius rusus. 
Ano karo metu caras buvo at
siuntęs keletą pulkų rusų, ku
rie labai kritišku momentu 
pradėjo organizuoti kareivių 
tarybas ir demoralizuoti pran
cūzus. Jis buvo priverstas tuos

būt 
bu-

nes 
buvau

Jau grįžo
Šv. Alfonso parapijos klebo

nas, kun. dr. Mendelis, po va
saros atostogų jau sugrįžo ir 
vėl eina savo pareigas. Ne- 
.trukus prasidės nauji parapi
jos veiklos metai, kurie, darbš
čiam ir daug prityrusiam kle
bonui vadovaujant, atskleis 
naujų sumanymų ir darbų. 
Linkima sėkmės.

Visur atoslūgis
Vasaros metu ir šv. Alfonso 

parapijos bažnyčia sekmadie
niais kiek mažiau tikinčiųjų 
lankoma. Ryšium su tuo “ato
stogauja” ir lietuviškos spau
dos kioskas, nors gerų ir nau
jų knygų, žurnalų bei laikraš
čių jame yra daug. “DARBI
NINKAS”, kuris šioje parapi
joje yra įsisenėjęs ,irgi taip 
slidžiai neina, kaip paprastai. 
Dabar kas sekmadienis išplati
nama jo tik 90 egz. Bet at
gijus parapijos veiklai, bus na
šesnis ir lietuviškos spaudos 
platinimas, nes žymi dauguma 
lietuvių be gimtojo spausdinto 
žodžios vis tik nebeišsiverčia.

Mirė
Antanas Petraitis, 55 metų 

amžiaus, liepos 19 d. Palaido
tas liepos 23 d. Holy Redee
mer kapinėse. Liko žmona Pet- 
raitienė ir daug giminaičių.

Jonas Černiauskas, 74 metų 
amžiaus, ilgiau sirgęs, mirė lie
pos 24 d. Buvo aktyvus šv. 
Jėzaus Vardo D-jos narys. La
bai iškilmingai buvo palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse lie
pos 27 d. Paliko daug jau su
augusių. vaikų su jų šeimo
mis.

Matas Lukoševičius, 53 me
tų amžiaus, staiga mirė liepos 
25 d. Palaidotas liepos 30 d.. 
Holy Redeemer kapinėse. '

“sąjungininkus” nuginkluoti. 
O oficialiu “petinistu” pasida
riau štai kaip. Vienas mano 
draugas būtinai norėjo, kad aš 
gaučiau oficialaus korespon
dento pažymėjimą ir apsigy
venčiau Vichy. Jis man pasiū
lė pagarbinti maršalą. Prisimi
nęs Paul Claudel odę, prave- 
džiau paralelę tarp mergaitės 
ir senelio, tarp Joanne d’Are 
ir Phillippe Petain. Tą savo 
raštą paskelbiau “Amerikoje” 
o paskui išverčiau į prancūzų 
kalbą. Mano draugas visa tai 
perdavė prancūzų užsienių rei
kalų ministerijai. Prašymo ne
patenkino, nes jau ir mūsų 
diplomatams, besibroliaujant 
Hitleriui su Stalinu, Vichy bu
vo ankšta. Jie buvo gana dygūs 
rakščiai prancūzų tarpupirš
čiuose.

1945 metų vasarą su reika
lais užėjau į Quai d’Orsay (už
sienių reikalų ministeriją). Pa
naitė išsitraukė mano storą 
bylą, pradėjo vartyt, skaiti- 
nėt, galop rimtai įsikibo skai
tyt. Ir ką? O gi tą mano mar
šalui rašytą liaupsę. Bet pa
galvojau. kad štai ir čia kas 
nors galės rasti medžiagos ma
no biografijai, ir kas bus, tas 
bus — atverčiau išdidžiai savo 
kortą sakydamas: “Žinote, pa
nele. aš ir šiandie lygiai taip 
galvoju.” Ji man visai ramiai 
atsakė: “Panašiai galvoja ir 
labai daug prancūzų.” Ji man 
pasakė tada, kai Liuksembur
go Rūmuose Pierre Lavai byla 
ėjo prie galo, ir maršalas jau 
buvo suimtas ir tardomas.

Tokia žmogaus laimė. Ar 
Petain 1918 gruodžio 8 d. Met- 
ze. stovėdamas prie maršalo 
Ney (sušaudyto 1815 Paryžiu
je) stovylos, kai žygiavo pro 
jį Alzas-Lotaringiją išvadavu
sieji kinai, sapnavo, kad jis 
mirs nuteistas kalėjime? Koks 
sutapimas! Maršalas Ney dvi
dešimt penkerius metus prie: 
save matė tik kulkas ir dūmus. 
Kovoj pirmas, pasitraukiant 
paskutinis. U’aterloo dauboj.jis 
visas kruvinas, apdrabstytas 
purvu, perkirstu antpečiu, iš-

Marė Jakaitienė, 64 metų 
amžiaus, po ilgesnės ligos mirė 
liepos 27 d. Palaidota liepos 31 
d. Holy Redeemer kapinėse. 
Buvo aktyvi Altoriaus ir Ro
žančiaus D-jos narė.

Visiems įnirusiems bažnyti
nės laidojimo apeigos ir pa
maldos buvo atlaikytos šv. Al
fonso bažnyčioje. Vietos lietu
viai mirusiųjų giminėms bei 
artimiesiems jų liūdesy užjau
čia ir kartu gedi dėl taip spar
taus senosios kartos lietuvių 
mažėjimo.

Tanganikos (Afrikoj) Vik
torijos ežere yra dešimtys tūk
stančių krokodilų. Čia niekam 
nepatariama maudytis, nes tie 
kartais ligi aštuonių metrų il
gio šlykštynės yra labai 
ir jau ne vieną čiabuvį 
yra suriję. Negrai net 
drįsta savo laiveliais po 
irstytis. Perdaug jų ežere pri- 
visus, krokodilai yra tokie al
kani ir plėšrūs pasidarę, kad 
net puola ir apverčia laive
lius.

rajus 
negrą 
nebe- 
ežerą

Ligi paskutiniojo laiko ar.glų 
kolonijinė vyriausybė neišma
nė, ką su tais krokodilais da
ryti. Jų brangi oda turi tik 
tuomet vertės, jei nėra svar
biose vietose sužalota. Be to. 
pašauti krokodilai dažnai dar 
įšoka paskutinėmis jėgomis į 
vandenį ir ten dingsta, 
prieš kiek laiko vienas 
džiotojas sugalvojo naują kro
kodilų medžioklės būdą —gau
dyt juos meškerėmis.

Bet
mc-

Pradžioj daug kas iš šio kei
stuolio juokėsi. Bet atkaklusis 
krokodilų medžiotojas, pritvir
tinęs prie medžių stiprias plie
no vielas, ant antrojo jų galo, 
kur yra kablys, pamovė gaba
lus mėsos ir numetė ant kran
to. kur paprastai krokodilai 
šildosi saulėje. Alkani kroko
dilai tuojau puolė prie mėsos 
ir kartu užsikabino ant kablio.

Taip pagautą krokodilą me
džiotojas su savo pagalbinin
kais nutraukia į šalį ir ant il
gos karties prikiša jam prie 
nosies etere įmirkytes medvil
nės. Po kelių minučių šliužas 
nuo etero apsvaigsta. Tuomet 
jis apverčiamas ant nugaros ir, 
nesugadinant jo odos, nudėda
mas.

Ligi šio laiko jau tūkstan
čiai Viktorijos krokodilų yra 
šiuo būdu pagauti, nors ne vi- 
suome tai lengvai vyksta. Dar 
ir narkozo gavę, kartais šlykš
tieji šliužai griebia kąsti ir į- 
nirtę blaškosi. Ne kartą jie ir 
nuo meškerės nutrūksta.

Išradingas medžiotojas jau 
yra pasidaręs turtingas žmo
gus ir tiekia apie trečią dali 
visos Afrikai reikalingos odos. 
Jis jau pastatė didžiules odos 
apdirbimo įmones ir teikia 
darbo nemažam darbininkų 
skaičiui.

kėlęs pusiau nulūžusį kardą 
šaukė savo kareivius pažiūrėt, 
kaip miršta prancūzų marša
las. Bet jis ir ten mirties nera
do. Jį nuteisė kaip išdaviką ir 
sušaudė, o paskui paminklus 
statė. Maršalas Petain mirė 
senatve kalėjimo lovoj, kurį 
lyg ant juoko paskutinę minu
tę pakrikštijo ligonine, 
kus ir maršalui Petain 
paminklus. Ir ginčysis, 
sis ateinančios kartos: 
didvyris, ar išdavikas?
gus neturėjo laimės laiku nu
mirti — štai ir visa paslap
tis.

Netru- 
statys 
ginčy- 
ar jis 
Žmo-

Visa tai ir žmogiška ir su
prantama, bet vieno vis dėlto 
nesuprantu: kadaise Prancūzų 
Akademija maršalą Petainą 
buvo priėmusi į nemirtingųjų 
tarpą, o nuteistą ėmė ir iš
braukė.. Kai kas tvirtina, kad 
tokie dalykai galimi tik dikta
tūrose. bet pasirodo, kad ir de
mokratijos geba tai padaryti.
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KAIP LOZORAITIS IŠRADO DIPLOMATIJOS ŠEFĄ
Draugo" bendradarbis apie VLIKo ir St. Lozoraičio santykių istoriją

“Draugas” liepos 31 d. nu
mery įdėjo savo bendradarbio
M. Simaičio platų straipsnį nu
šviečiantį “diplomatijos šefu” 
besiskelbiančio St. Lozoraičio 
ir VLIKo santykių istoriją. 
Straipsnyje tuo klausimu rašo
ma:

Š. m. liepos 2 d. ELTA pa
skelbė komunikatą apie Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to narių, Karvelio bei Nor- 
kaičio ir Lozoraičio bei Žilins
ko pasikalbėjimus, įvykusius 
birželio 22-26 d. Tame komu
nikate sakoma, kad “min. S. 
Lozoraitis įteikė Vliko atsto
vams savo pasiūlymus dėl kai 
kurių pagrindų platesniam 
bendradarbiavimui tarp Vliko 
ir Diplomatijos šefo pasiekti.” 
Ten pat sakoma, kad tarp Vli
ko ir Lozoraičio jvyks susitiki
mas artimiausiu laiku, o ELTA 
nuo savęs priduria, kad toks 
susitikimas bus rugpiūčio 10 d. 
Vliko būstinėj.

Šitas komunikatas oficialia 
forma dar kartą priminė nesu
tarimus, kurie yra tarp St. Lo
zoraičio ir Vliko ir apie ku
riuos čia vienur, čia kitur bu
vo kalbama ir rašoma: Kadan
gi tie nesusipratimai liečia Lie
tuvos laisvinimo akciją, tai dėl 
jų vienaip ar kitaip lietuviai 
jautriai reaguoja. Todėl dau
geliui įdomu, ir kokie tie min. 
Lozoraičio pasiūlymai Vlikui ir 
kaip Vlikas į .juos žiūri. Nors 
pasiūlymai neskelbiami ir Vli
ko pažiūra į juos nežinoma, ta
čiau, kad suprastume geriau 
apie ką klausimas sukasi, čia 
norisi bent apytikriai atpasa
koti Vliko ir min. St. Lozorai-
čio santykių trumpą istoriją.

Kai iškilo pavojus, kad Lie
tuva gali būti Sovietų Sąjun
gos okupuota, tuometinis Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe- 
ris Urbšys 1940 m. birželio 2 
d. Lietuvos pasiuntiniui Italijoj 
St. Lozoraičiui davė telegramą 
su nurodymais, ką pasiuntiniai 
turėtų daryli, jei Lietuvos Už
sienių reikalų ministerija jiems 
nebegalėtų duoti instrukcijų. 
Kai neužilgo Lietuva iš tikrųjų 
tapo Sovietų S-gos okupuota, 
Lietuvos pasiuntiniai dėl tos 
okupacijos ir sutarčių sulaužy
mo pareiškė protestus. Tačiau, 
susirinkę į konferenciją Lie
tuvos pasiuntiniai Europoje, 
Lietuvos laisvinimo reikalų St. 
Lozoraičiui nepavedė. Tam 
reikalui buvo sudarytas Lie
tuvos Tautinis Komitetas, ku
rio pirmininku buvo išrinktas 
E. Galvanauskas.

Kai 1941 m. birželio 23 d. 
Lietuvoj įvyko sukilimas prieš 
bolševikus, krašto politinius 
reikalus pasiėmė spręsti tada 
sudaryta laikinoji Lietuvos vy
riausybė. Tačiau po mėnesio 
su viršum naujieji okupantai, 
vokiečiai, laikn. vyriausybės 
veikimą sustabdė, ir Lietuva, 
kurį laiką buvo be politinės 
vadovybės. Tačiau neužilgo ko
vai dėl laisvės Lietuvoj pradė
jo formuotis nauja rezistencinė 
politinė vadovybė. Iš pradžios 
ji buvo dvilypė, bet 1943 me
tų pabaigoj visos politinės par
tijos ir kovos organizacijos su
sitarė ir sudarė vieningą poli
tinį organą — Vyriausia Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą 
(sutrumpintai Vliką), kuris 
1944 m. vasario 16 d. deklara
cijoj pakvietė tautą į vieningą 
kovą dėl laisvės.

Tačiau tų pačių metų gegu
žės mėnesį vokiečių Gestapas 
Vliką iššifravo, .jo narių dau
gumą areštavo ir išvežė į Vo
kietijos kalėjimus. Tuojau bu
vo suformuotas naujas Vliko 
branduolys, bet jam veikti ma
žai teteko, nes į Lietuvą grįžo 
ankstesnis okupantas — So
vietų S-ga. Tada užsieny pra
de j) veikti Vliko delegatūra. 
Tąčiau, karui bagiantis 1945 
m. vasarą, iš nacių kalėjimų 
pragaro laimingai išėjo gyvi vi
si buvę areštuoti Miko ->a- 
riai ir vėl atgaivino Vilką, i- 

, ris su visa energija vėl ėmėsi

vadovauti kovai dėl Lietuvos / 
laisvės.

Gerokai po karo ėmė reikš
tis ir St. Lozoraitis. įvairių 
kraštų vyriausybėms jis noti- 
fikavo savo vadinamuosius Ky
bartų aktus, kuriuos jam buvo 
palikęs A. Smetona. Tačiau 
dėl to St. Lozoraitis tada pa
tyrė nemažą smūgį — nė vie
na vyriausybė į jo raštą neat
siliepė ir ministeriu pirminin
ku einančiu prezidento parei
gas pagal vad. Kybartų aktus 
tada nepripažino. Dėl to abe
jonių reiškė ir lietuvių visuo
menė ir Vlikas. Nuo tada St. 
Lozoraitis vėl prisiminė minis- 
terio Urbšio telegramą ir ja 
ėmė labiau remtis negu Ky
bartų aktais, pradėdamas va
dintis diplomatijos šefu.

Siekdamas vispusiško susi
tarimo ir vieningumo kovoj dėl 
Lietuvos, Vlikas 1946 m. va- r 
sąrą Berne sukvietė pasiunti
nių ir Vliko konferenciją, ku
rioj dalyvavo ir St. Lozorai
tis. Toj konferencijoj buvo su
tarta, kad politinei akcijai va
dovauja Vlikas, remdamasis 
1922 m. Lietuvos konstitucijos 
dvasia, kad Vlikas sudaro Vyk
domąjį Organą, kuriame užsie
nio' reikalų valdytojo pareigos 
teks min. St. Lozoraičiui. Kai 
Vlikas sudarė Vykdomąją Ta
rybą, Lozoraitis paprašė jį pa
vaduoti užsienio reikalų ta
rybos pareigose kitą Vykd. Ta
rybos narį. Bet netrukus pats 
jo visai atsisakė ir vėl grįžo 
prie savo Kybartų aktų pre
tenzijų ir jų įgyvendinimo ėmė 
siekti kitais keliais. Nuo tada

(Dirvos 30 nr. tilpusios korespondencijos ir atviro

Parodau prel. P. Jurui pir
mame laikraščio puslapy ats
pausdintą korespondenciją“Pa- 
vyzdinga gegužinė Lavvrence” 
ir tuoj po jos sekantį “Atvira 
laišką šv. Pranciškaus Parapi
jos Klebonui P. Jurui, Law- 
rence, Mass.” Perskaito visa 
šypsodamasis.

------ Na, — sako grąžinda
mas man laikraštį — jei jie 
mane girtų, turėčiau pagalvoti, 
ar esu visai tvarkoj.”

Kažkaip keistai mane nutei
kia ši mintis. “Dirva”, su ne
maža nepasitenkinimo doza, 
polemizuoja su “Vienybe” dėl 
“tautininkų organo” sosto. Pi
la kailin “intrigantui” Juozui 
Tysliavai. bet, kad jaustųsi 
tikrai savo vietoje stovinti — 
spausdina panegiriką sau pa
čiai. “Kai imu į rankas šį svei
kos minties ir tyros sąžinės 
Savaitraštį,-r-rašo “Dirva” pa
ti apie save— tai visuomet tru
pučiuką pasvajoju” (3 psl.). šį 
kartą ir aš pasvajoju! “Svajo
ju” apie tautininkų organo lai
kus, apie karo cenzūrą, apie 
saugumiečių motociklą, įva
žiuojantį į klebonijos kiemą. 
Mat, vakar buvau pasakęs pa
mokslą ir ten “nusikaltau”, iš
sitardamas. kad ir valdžia tu
ri pripažinti Dievą... Praeina 
kiek laiko ir policininkas atne
ša raštą — aš nubaustas sumo
kėti 25 litus. Taip, tikrai yra 
ko pasvajoti, kada šiandien 
“tyros sąžinės” savaitraštis su 
tokia pat “tyra sąžine” pliekia 
kailį prel. P. Jurui. Beje, “Dir
va” dar nepripažįsta kun. P. 
Juro prelatu, matyt, nori išlai
kyti “tyrą sąžinę”, nes jei taip, 
nesilaikydamas net primity- 
viškiatisių (kad ir atvirame 
laiške) mandagumo reikalavi
mų. pradėsi vanoti prelatą, dar 
kas nors gali imti ir suabejoti 
sąžinės tyrumu! Atrodo, kad 
“Dirva” jau tikrai pradeda dir
vonais virsti- Kodėl? Ar ne to
dėl, kad ji “auga ir bręsta sa
vo dievų (mano pabraukta!) 
skirtojoj vietoj” (—3 psl.). ži
noma. turint daug dievų, -ar 
beverta kreipti dėmesys į vie
na Dievą. į -Jo įsakymus?...

Pasvajojęs vėl grįžtu prie 

vėl sustiprėjo Lozoraičio ir jo 
šalininkų kritika ir intrigos 
prieš Vliką.

Kai Vlikas, visų Lietuvos pa
siuntinių ir Alto padedamas, 
nuolat siuntė įvairius memo
randumus Uno institucijoms ir 
įvairių kraštų vyriausybėms, 
demaskuodamas bolševikų 
žiaurybes Lietuvoj ir reikalau
damas Lietuvai laisvės, Lozo
raičio skatinami šalininkai, 
daugiausia fašistinės ir avan
tiūristinės nuotaikų žmonės, 

‘mėgino sugriauti Vliką, neva 
sukurdami Vlaką ir BDPS de- 
legatūrą. šitą akciją stipriai 
rėmė ir dabar dar teberemia 
Žakevičius, kurį Laisvės Kovo
tojai buvo- atšaukę iš Vliko. 
Lozoraičio šalininkų pastangos 
sugirauti Vliką atlyžo, kai 1948 
metais krašto rezistencijos at
stovai kovojančios Lietuvos 
vardu Baden - Badeno konfe
rencijoj atnaujino įgaliojimus 
Vlikui, jam dar kartą pavesda
mi vadovauti užsieny politinei 
kovai dėl Lietuvos laisvės.

Nors St. Lozoraičio šalinin
kų akcija prieš Vliką atlyžo, 
bet visai nenurimo. Buvo taip 
pat pakeista ir taktika. Vietoj 
tiesioginių intrigų prieš Vliką 
įvairiais būdais pradėtas kelti 
St. Lozoraičio asmuo. Per pro
pagandą diplomatijos šefas 
pradėtas ruošti į “tautos va
dus”, kurio šviesa nublankintų 
Vliko darbus. Toks kapitalinis 
įvykis turėjo būti St. Lozorai
čio kelionė į JAVes, o preteks
tu buvo dailės parodos atidary
mas New Yorke. Nors papras
tas taktas reikalavo, kad paro- 

ATVIRAS NEATVIRUMAS

pirmo puslapio.
“Šis reiškinys, kad kun. Ju

ras išeitų prieš lietuvišką vei
kimą yra nepirmas” — rašo p. 
Buvęs. Jei lietuvišku veikimu 
laikysime tai, kad reikia nuei
ti į nezaliežninkų parką, tikrai 
tikiu, kad tai ne pirmas kun. 
Juro “išėjimas”. Bet, kad ne
laimingųjų tautiečių atskilimas 
nuo Kat. Bažnyčios ir net pats 
tikėjimo pavadinimas yra len
kiškos kilmės— tai yra tiesa. 
Didžioji dauguma Lavvrence 
gyvenančių lietuvių tremtinių 
tebepripažįsta tik vieną Dievą, 
vieną tikėjimą ir vieną Tėvy
nę ir jaučiasi neišeiną prieš lie
tuvišką veikimą.

— Kodėl kun. Juras tylėjo, 
kai komunistai ruošė savo pik
niką? — klausia p. Buvęs. ,

Galiu jam atsakyti:
Komunistai ruošė pikniką 

patys savo vardu, o p. Bumei- 
ka Lavvrence lietuvių tremtinių 
vardu. (Dovanokite, kad kitų 
penkių rengėjų nepažįstu ir 
beveik nieko apie juos neži
nau). Jo niekas nebuvo įgalio
jęs eiti į tą rengimo komisi-. 
ją ir kalbėti visų vardu. Paga
liau jis mūsų ir nesiklausė, nes 
gerai žinojo, kad neisime į jo 
parinktą vietą.

Kai komunistai ruošė, tai vi
si (pasirodo, net ir p. Buvęs) 
žinojo, kad čia komunistų pik
nikas, o Lavvrence gyveną 
tremtiniai nežinojo nei kokiu 
būdu liepos 8 dienos piknikas 
buvo rengiamas, nei kodėl nie
kas su jais (tremtiniais) nesi- 
tarė, ir iki šiandien nesužinojo.

Jei p. Buvęs ir pp. Rengėjai 
būtų nors tą dieną buvę baž
nyčioje, jie gal nebūtų drįsę su 
tokia “tyra” sąžine kaltinti 
gerb. prel. P. Jurą. Jie būtų iš
girdę, kad “Lietuvių tremtiniu 
katalikų vardu” .jis darė tuos 
tris “baisiuosius nusikaltimus.” 
Ponai, patikėjote kitų pasako
jimais, bet kaip Tamstom at
rodytų, jei ir mes būtume to
kiais pat pasakojimais patikė
ję? O juk kalbėjo daug! Vieni 
matę, kaip kai kurie pikniko 
rengėjai bičiuliavosi su Lais
vės žmonėmis; antri įtikinėjo 
kad tie rengėjai einą tik neza- 

dą atidarytų Lietuvos pasiunti
nys Washingtone P. žadeikis, 
tačiau to nebuvo paisoma —iš 
Romos buvo atskraidintas St.
Lozoraitis, kurio garbę dar 
turėjo pakelti įo nuvykimas į 
Lietuvių Kongresą, tada vyku
sį taip pat Nevv Yorke. Tik de
mokratinio Alto šaltas dušas 
naujojo vado skridimą sulėti
no, tačiau neatšaldė jo šalinin
kų.

Pusmečiui su viršum praslin
kus po Nevv Yorko skridimo 
Vlikas vėl pamėgino kalbėtis 
su St. Lozoraičiu dėl bendro 
darbo. Tai turėjo atlikti 1950 
m. birželio mėn. Vliko delega
cija, kuri buvo nuvykusi į Ro
mą pas popiežių. Tačaiu jai 
nepavyko su Lozoraičiu susi
tarti ne tik principin. klausi
mais, bet net dėl technikinio 
bendradarbiavimo. Lozoraitis 
tada tikėjo, kad tremtinių emi
gracija iš Europos ir jo draugų 
propagandą Miką savaime su
griaus. O ta propaganda kar
tais kenkė net Lietuvos garbei. 
Kaip pavyzdį, galima paminėti 
esto A. Ranito korespondenci
ją “Lietuvio” -laikraščiui. Kai 
Vliko delegacija buvo priimta 
popiežiaus, St. Lozoraičio svai
nis A. Ranit, kuris tada viešėjo 
Romoj, parašė “Lietuviui”, 
kad Vliko delegacija audienci
joj gavo tik. pastovėti drauge 
su kitais 300 maldininkų, ku
riuos popiežius priėmė.

Nieko nuostabaus, kad ato
kios propagandos keliamas St. 
Lozoraitis vis labiau ėmė įsi
vaizduoti esąs nauju vadu. Tai 
be kito ko atskleidžia jo atsi
šaukimas išleistas š. m. vasa
rio 16 d. proga. Lig tol jis to
kių atsišaukimų nerašydavo, 
yra grynai politinis ir nieko 
nes Vasario 16 dienos aktas 
bendro su diplomatija neturi.

laiško proga) ,

liežninkų banyčią ;treti tebe
kalba, kad kai ką net viena 
lietuviška kolonija išvijusi iš 
savo tarpo... Ar ir mes turime 
tuo viskuo tikėti.’

— Višta per tvorą skrisda
ma didžiausį triukšmą sukelia, 
o erelis ir padangėmis tyliai 
sklando, — yra pasaks šv. Al
fonsas Rodrigėzas. Taigi 
400 dol. lietuviškam reikalui ir 
kiek triukšmo, kiek tulžies ir 
berniško nemandagumo atvi
rame laiške! Tuo tarpu gerb. 
prel. P. Juras yra daugiau 
tūkstančių lietuviškiems reika
lams paaukojęs, negu kad 
Tamstos dešimčių surinkote. 
Kaip tik dėlto dar Vokietijoje 
teko girdėti, kaip Maskva kun.
P. Jurą puolė ir plūdo. Dabar 
stengiasi į tą Maskvos * natą” 
pataikyti “Dirva” su savo ko
respondentu.

Kun. V. Paulauskas

Tremtiniu berniukas, tik ką 
atvykęs j -JAV, šaukia susirū

pinęs didmiesčio gatvėse.

Rugpiūčio 5 d. prasidės Jungtinių Tautų visumos sesija. Jau at
vykusių delegacijų nariai dairosi aplink JT. rūmus, kur juos už
klupo lietus.

Slaptieji ženklai
Amerika ir Europa lenktyniauja, kaip perduoti slaptas žinias

Kai būriuojasi karo debesys, 
visos karo ministerijos užvers
tos darbu. Generaliniai štabai 
rengia puolimo ir gynimosi 
planus, su įnirtimu kala nau
jus ginklus, stato laivus ir lėk
tuvu. Už visus smarkiausiai 
dirba žinių tarnybos. Reikia 
surinkti žinias apie priešų ka
riuomenę, puolimo planus ir 
naujus laimėjimus karo srity
je. Šios žinios yra pačios slap
čiausios. jos negali būti papras
tai siunčiamos. Reikia taip pa
slėpti, kad šnipai, kurie visur 
slankioja ir uostinėja, jų nesu
prastų. čia ir yra visas sunku
mas ,kaip sukurti tokį raštą, 
kurio svetimi - neperskaitytų. 
Šis mokslas ir vadinasi krvp- 
tografija.

“Zckhyp? — to tai nevalgau”
Koks per valgis? Ar iš viso 

toks yra? Juk mes nesupran
tame! O tačiau toks valgis bu
vo įrašytas patiekalų lapuose.

Amerikoje yra susikūrusi or
ganizacija, kuri specialiai ty
rinėja, kaip persiųsti žinias, 
kad niekas nesuprastų. Ta or- 
ganizacija vadinasi “American 
Cryntogram Assocaition”. Jos 
nariai daugiau ar mažiau yra 
dirbę kariuomenės štabų sky
riuose, kur siuntė -slaptas ži
nias. Visi turi didelių matema
tinių gabumų, pasižymi kieta 
logika ir yra nemaži šachma
tų specialistai. Jie kas metai 
turi savo balių, šaunia vaka
rienę. Kai susirenka 700 drau
gijos narių, tai balius virsta 
keistenybių ir įdomybių vaka
ru. Viskas vyksta šifruotai, vi
si valgiai surašyti ne paprastai, 
bet slaptais ženklais. Kiekvie- 
no pareiga išskaityti, į savo bi
čiulį taip pat kreiptis ke? • "au
sinis ženklais.

Kas yra kodas?
Kodas yra slapti sutarti raš

menys. Jie yra simboliai, ku
riuos perskaičius, supratus jų 
prasmę, atsekama tikrasis tek
stas. Paprastas sutrumpinimo 
kodas vartojamas šimtais kar- 
tųų per dieną telegrafe. Keli 
sutarti trumpi ženklai reiškia 
laiką, vietą ir t.t. Visai kito
kius kodus vartoja kariuomenė 
ir šnipai, kuriems rūpi paslap
čių išsaugojimas.

Vienas iš seniausių kodų bu
vo paprastas raidžių prasmės 
sukeitimas, pavyzdžiui. A reiš
kia K. R reškia L. Šitaip sukei
tus raides ir parašius sakinį, 
yra lengva išskaityti.

Tada buvo galvota, kairi pa
keisti rašmenis. Prancūzai su
kūrė transrozici.jos metodą. 
J’irmiausia sukuriamas slapto
jo rašto raktas. Tai dažnai yra 
tik skaičiai. Pagal juos išdėsto

mas slaptai persiunčiamas ; 
tekstas. Tokiu būdu raidžių 
prasmė keičiasi net kelis kar
tus. Tame pačiame tekste rai
de A kartais reiškia K, kartais 
L ir t.t Šitokį raštą perskaity
ti daug sunkiau. Pirmiausia 
reikia surasti raktą, ir tada 
pagal jį atstatyti tekstą.

O vis dėl to specialistai ir 
šiuos kodus perskaito.

Tamsusis kamharys
Amerikos kariuomenės šta

bas turi atskirą skyrių, taip' 
vadinama “Black Chamber O- 
perators” — Tamsiojo kam
bario darbininkus. Jų tikslas—' 
išskaityti slaptas siunčiamas' 
telegramas ir raštus. Amerika' 
mašinų šalis. Ir šiam reikalui 
pasigamino mašiną, vadinamą ' 
“Magis”. Jos pagalba dar prieš i 
japonų - amerikiečių karą bu
vo perskaitę Japonijos kariuo
menes slaptus raštus ir teleg
ramas. Ir prieš Pearl Ilar- ' 
bour tragediją šis “Tamsusis' 
kambarys” buvo visą* susekęs, 
tik prezidentui Rooseveltui per 
volai perdavė žinias. Amerikoj: 
kryptografai, kurie dirbo pa
sislėpę tamsiame kambary je, 
su pasididžiavimu tvirtina, k- I 
jie pirmieji nulėmė pergalę 
Ramiajame vandenyne, nes jie 
lengvai išskaitvdavo Japonų1 
kariuomenės slaptus praneši
mus ir įsakymus. Atominė 
bomba, pagal juos, nėra tiek 
jie.

Be šito pavyzdžio geriausiu 
slaptųjų rašmenų išskaitvtoju- 
vra laikomas Anglijos Intelli- 
gence Service. Taip pat ir žinių' 
persiuntime jie parodė didelio' 
sumanumo. Antrojo karo metu; 
anglų siunčiamas žinias vo
kiečiai sunkiai perskaitydavo, | 
maždaug tik pusę tesuprasda- 
vo. o tuo tarpu rusų žinios gar
saus admirolo Canario įstai
goje po kelių valandų būdavo 
perskaitomos.

Lenktynės slaptuose raštuose
Kariuomenės štabus ir slap-> 

tųjų žinių tarnybas kankina 
klausimas, kaip sukurti tokius 
rašmenys, kurie būtų neišskai
tomi ir kartu greitai panaudo
jami. Čia panaudojami mate
matikai ir fizikai. Ik* jų rezul
tatai dar nepatenkina. Ame
rika. įsitaisiusi savo mašiną 
“Magic”, toliau ją tobulina. 
Anglai daugiau pasitiki ne ma
šina, bet žmogumi. Jie prak
tiškam reikalui naudoja dau- 
lį kodų.

Antrojo karo metu ir vo
kiečiai turėjo slaptosiom ži
niom persiųsti mašiną — C-38, 
kurią išrado vienas švedas in
žinierius.

Bažnyčia ir pasaulis
• Trečioji vokiečių socialinė 

savaitė vyks Muenchene rug
piūčio 30 — rugsėjo 3 d.d. Pa
grindinė tema bus šeima. Bus 
svarstoma ir diskutuojama so
cialinės ir ekonominės šeimos 
teisės, uždarbis šeimoje ir tau
pumo kasa, tėvų teisės ir par
eigos ir kt.

• Komunistų propagandos 
kampanija prieš Katalikų Baž
nyčią neseniai apžvelgė Lon
dono radijas. Pranešėjas pa
stebėjo. kad po Vengrijos pro
ceso kom. propaganda užima 
dar stipresnę puolimo liniją 
ne tik saldiniuose kraštuose, 
bet ir pačioje Sov. Sąjungoje, 
kur katalikų daugiausia yra 
Lietuvoje ir Gudijoj.

• Kibikoff, demokratų par
tijos atstovas, įteikė JAV 
parlamentui rezoliucijos pro
jektą. protestuojantį prieš 
Vengrijos arkiv. Groesz ir 
amerikiečio spaudos atstovo 
Oatis, Prahoje, nuteisimą. Re
zoliucijos projektas parlamen
to ir senato buvo priimtas.

• Vengrijoje iki šiol yra 
jau uždaryta 50 kat- bažnyčių, 
kurių dauguma panaudojama 
kinams, vaidinimų salėms ir k.

• Apašt. vikarui C'obben va
dovaujant, Helsinky, liepos 23 
d. įvyko Skandinavijos kata
likų akademikų suvažiavimas. 
•Suvažiavime, buvo svarstomos - 
katalikybes problemos šiauri
nėje EurojKije.

• Naujas skrajojantis misi- 
jonierius tėv. VVilliam Leising, 
lydimas tėvo J. Colas, išskri
do į tolimos šiaurės kraštus 
eskimų ir Kanados indėnų mi
sijoms. Jiems lėktuvą-ambu- 
lansą padovanojo Ohio katali
kai Jų pačių vairuojamas oro 
ambulansas galės puikiai pa
tarnauti ligoniams pervežti į 
artimąsias ligonines.

• Belgijos karaliaus Baldui- 
no sosto užėmimo proga, Bel
gijos ministerio prie Kvirina-
10 iniciatyva, šv. Kamilio baž
nyčioje buvo suorganizuotos 
padėkos pamaldos. Pamaldose 
dalyvavo aukštieji Italijos 
pubiikos pareigūnai ir diplo
matinis korpusas prie Kvirina-
lo.

• Prancūzijos tautinis eu
charistinis kongresas įvyks 
rugsėjo 26—30 dienomis.

• Milano arkiv. kardinolas 
Schusteris šv. Tėvo yra pa
skirtas popiežiškuoju legatu 
tautiniam Italijos eucharisti
niam kongresui, kuris įvyks 
rugsėjo mėnesį Asyžiuje.

• Korė jos karo metinių pro
ga katalikai apskaičiavo savo 
nuostolius. Jie neteko 3 vys
kupų. 42 kunigų ir 10 vienuo
lių, viso 55 asmenų. Sugriau
ta visa eilė katalikų bažnyčių, 
vienuolynų ir kitų įstaigų.

• Marijos Mazzarello, Sese
rų Saleziečių įsteigėjos, kano
nizacijos iškilmių proga. To
kio, Japonijoj, Apaštališkasis 
Delegatas pašventino kertinį 
akmenį našlaičių prieglaudai, 
kuriai vadovaus seserys sale
zietės. Pastebėtina, kad šiam 
pastatui lėšas suaukojo ame
rikiečiai kariai.

• Roma. Katalikų dienraš
ti “11 Quotidiano” liepos mėn.
11 dienos numeryje informuo
ja, kad Jugoslavijos vyriausy
be- išleido iš kalėjimo orto
doksų vyskupą Nastžič 1948 
metais nuteistą 11 metų kalė
jimo. Amnestija suteikta po 
to, kai ortodoksų vyskupų ta
ryba aprobavo petici ją vy
riausybei, kurioje tarp kitko 
pabrėžiama, kad minėtas or
todoksų vyskupas, jį iš kalė
jimo išleidus “laisva valia pa
sitrauksiąs iš bažnytinio gyve
nimo aktyvios tarnybos”. Tuo 
tarpu, kaip pažymi minėtas 
dienraštis. Zagrebo vyskupas 
Stepinač pasilieka kalėjime, 
kadangi pasilieka ištikimas sa
vo pareigoms, jei tik jos jam 
nebus sukliudytos, o taipgi sa
vo kraštui ir Bažnyčiai, atsi- 
sakv-<ama« iš Jugoslavijos iš-

i vykti atgavus laisvę.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

Kemptene ir čia įsigyti drau
gai. Visi atsisveikino ir palin
kėjo laimės.

• Genocido paroda keliama į 
Detroitą. Ji papildyta naujais 
skyriais, kurie vaizduoja tautų 
naikinimą Latvijoje, Lenkijoje 
ir Ukrainoje. Clevelando lietu
vių visuomenė, ryšium su tra
giškųjų birželio dienų minėji
mu, yra parašiusi daug laiškų 
senatoriams ir gubernato

riams.
• Rašyt kun. St. Yla paruo

šė spaudai maldaknygę vai
kams “Vardan Dievo”. Knyge
lė iliustruota dailininko Pau
liaus Augiaus ir ją leidžia Ne
kalto Prasidėjimo Seserys. 
Putnam, Conn. To paties auto
riaus maldų knygą suaugu
siems sutiko išleisti žinomas 
spaudos mecenatas prel. P. Ju
ras.

• Lietuvių Bakūžės Brock
ton, Mass. valdyba atidžiai 
ruošiasi parodai, kuri šiemet į- 
vyks rugsėjo 8-15 dienomis. 
Parodos komisijai vadovauja 
pirmininkas P. Viščinis, jis y- 
patingai stengiasi, kad paroda, 
kurią aplanko keletas šimtų 
tūkstančių žiūrovų, parodytų 
platesnei amerikiečių visuome
nei lietuvių tautos kūrybines 
galias.

• Ieva Pūkas, Lietuvių Fila
telistų Draugijos pirmininkė, 
parašė platų straipsnį apie Lie
tuvos pašto ženklus, 
spausdino Amerikos 
tų gausiai skaitomas 
“Stamps”. Straipsnis
ruotas trimis Lietuvos pašto 
ženklais, o redakcija savo prie
raše pažymi, 
metu Lietuva 
puota, tačiau 
kos filatelistų
m. Lietuvos išleistus 
ženklus.

Ateitininkai į stovyklą
Philadelphijos ateitininkai 

labai uoliai rengiasi vykti į sa
vo stovyklą, Marianapolį, 
Conn. Jų vadai: Vasiliauskie
nė, Gaigalas ir kiti ruošia jau
nimą stovyklos gyvenimui ir 
programai. Iš Philadelnhijos 
vyks apie 20 jaunų ateitininkų. 
Stovyklautojai išvyksta rug
piūčio 23 ar 24 dieną. Ten iš
bus visą savaitę.

bankas švenčia 53 metų su
kaktį. Jam vadovauja adv. C. 
Cheleden. Jame dirba ir keli 
lietuviai: direktorius C. Che
leden, R. Užumeckis, II. Vai
niūnas. H. šerčevič ūtė. Šie
met bankas jau pasiekė gražią 
sumą — virš 9 milijonų.

Susituokė
Jonas Gaižauskas susituokė 

su Margarita De Scala. Jauna
sis buvo uolus parapie- 
tis šv. Kazimiero parapijoj.

Išvyko
Bronius ir E. Bernotai, 

nomi ateitininkų veikėjai

Metinė parapijos knyga
Metinė šv. Kazimiero para

pijos knyga jau išėjo iš spau
dos. Ją spausdino Borisevičius. 
Jis išlaikė savo lietuvišką spau- vyčiai šiomis dienomis išsikėlė 
stuvę kelius metus, bet dėl su
sidėjusių sunkumų, dabar turi 
spaustuvę paleisti iš savo ran
kų. Gaila, kad Philadelphijoje 
negalėjo išsilaikyti didesnė 
lietuviška spaustuvė. O juk taip 
daug ji patarnavo lietuviams.

ži- 
ir

Proga išlaikyti spaustuvę

Neblogai veikusi lietuviška 
spaustuvė galėtų išsilaikyti ir 
toliau Philadelphijoje. Pav., 
kad ir tremtinių bendruomenė 
galėtų imtis organizuoti, kaip 
ir spaudos klubą, kurs vestų 
spaustuvę, atliktų spaudos dar
bus, o gal šalia to turėtų savo 
radijo programą, darytų kitus 
kultūros ir lietuviškumo žy
gius. Philadelphijiečiai laukia 
to konkretaus darbo išlaikymo 
iš mūsų Philadelphijos naujų 
ateivių. Ypač lengva, kad jau 
darbas pradėtas, tik reiktų ne
daug pastangų jį išlaikyti. Gai
la, jei spaustuvė turės išnykti 
iš sios padangės.

Autobusai į Tėvų Pranciškonų pikniką
I rengiamąją Naujcsio, An

glijos Lietuvių. Dieną-Pikniką, 
kuris įvyks' rugpiūčio 12 d. 
Kennebunk Port, Me., Tėvų 
Pranciškonų vienuolyne prie 
gražių Atlanto pakrančių, ruo-» 
šiasi susirinkti daug lietuvių 
net ir iš tolimesnių apylinkių. 
Daug kur organizuojami spe
cialūs autobusai.

I.AWKENCE, MASS., lietu
viai vyks atskiru autobusu 
nuo šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčios 8 vai. ryto. Užsira
šyti pas Sofiją R'maitę.

Worcester, Mass. lietuviai 
taip pat rengiasi atvykti spe
cialiu autobusu. Užsirašyti pas 
Oną Ridikaitę arba 
Prtrel/-

Boston, Mass. — 
autobusui galima
pas p. Ivašką (Lithuanian 

- Fumiture Co.) arba 'Darbi
ninko” kontoroje.

v

Haverhill, Mass.— užsirašy
ti pas lietuvių veikėjus arba 
arba kleb. kun. A. Bernatonj.

H’aterbury, Conn. Šv. Pran-.

Great Neck, N. Y.

kleb. kun.

atskirom
užsirašyti

kurį at- 
filatelis- 
žurnalas 
pailiust-

kad nors šiuo 
yra rusų oku- 
nemaža Ameri- 
renka iki 1940 

pašto

Marianapolis. Conn
Marijos šventė

Marianapolio kolegija rugsė
jo 9 d. ruošia Marijos šventę. 
Kartu bus paminėta ir kara
liaus Mindaugo ir Lietuvos 
krikšto 700 metų sukaktis. 
Programoje: pamaldos, proce
sija į Liurdo grotą, palaimini
mas šv. sakramentu ir iškil
mingas posėdis salėje.

Iš Vyčių veiklos
Vyčių susirinkimas, įvykęs 

lienos 27 d., buvo gausus. Jau 
matėsi kai kurie pailsėję, no 
atostogų,*ir vėl stojo j darha. 
Uoliausiai dirbo Anastazija 
Grubliauskaitė, kuri tvarkė 
nario mokestį. Susirinkime bu
vo ir snorto vadas V. Vidugi
ris. Veikliai buvo nt’site:k»’ri n-i 
atostogų Teresė Mažeikaitė, 
kuri ka t'k sugrįžo iš ilgesniu 
atostogų iš Conn. Dnb«rt;ni»i 
metu vyčiai daugiausiai rūm- 
nasi pammč*' savo v^ik'oc 
šimtmeti. Nutaria leri*i kn,r- 
pą. kurioj mielai kv’r*č:aT'u 
skelbtis visi nrekvhi"invai ir 
vyčių rėmėjai. Minėjimas bus 
spalio mėnesį. Renedamasi ir 
Vyčių Se’mui. rugsėjo 6-9 die
nomis, New Yorke. O po to 
bus vyčių susivažiavimas Phi- 
ladelphiioj iš New York. N. J. 
apskrities. Susirinkime pra
nešta, kad Vyčiu piknikas da
vė kuopai šiek tiek pelno, nors 
žmonių nedaug buvo. Vyčiai 
karštai dėkoja visiems savo 
rėmėiams, atsilankiusiems j 
pikniką ir parėmusiems jų dar
bus. Gal jaunimas nemokėio 
labai rėkti ir prašyti, bet ių 
nuoširdumas buvo didelis. J?e 
giliai įvertina kiekvieną pagel- 
bą mūsų jaunimui veikti ir 
stiprėti. Jie tikisi, kad kitais 
metais jų lietuviška jaunimo 
diena bus gausesnė

Atitaisymas
“Darbininko” 29 nr. 

pondencijoje apie dainų 
Patersone, N. J., ne dėl 
cijos kaltės įsibrovė
Šventė įvyksta ne rugpiūčio 14 
d., bet rugpiūčio 12 d.

kores- 
šventę 
redak- 
klaida.

į Cleveland, Ohio. Su jais kar
tu išvyko ten gyventi ir Ble- 
chertai. Philadelphijiečir i vėl 
neteko veiklių lietuvių veikė
jų. Ten pat vyksta ir J. Kazic
kas. Jo. gaili neteksią

Vienuolyne

Elena Skodis, rugpiūčio 4 d., 
per šv. Domininką, priims vie
nuolės rūbus šv. Klaros vie
nuolyne, Sinsinaua, Wis. Ji 
prašo savo pažįstamų pasimel
sti jos intencija.

ciškaus tretininkų kongregaci
ja taip pat organizuoja ekskur
siją i Kennebunk Port. Maine.

Autobusai išvažiuos nuo šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčios rugpiūčio 11 d. 7 v. 
30 min. Bilietas ten ir atgal 
(round trio) kaštuoja 7,50 dol 
Mielai priima ir kviečia eks
kursantus prisidėti ir iš apy
linkės miestelių. Vietas užsisa
kyti autobusuose prašo iki rug
piūčio 6 d.

Ekskursiją globoja klebonas 
kun. Valantiejus.

Bilietus galima gauti klebo
nijoje, pas U. Liutkevičienę, 
122 
pas

Norton St. ,tel. 3-5926
M. Stankevičiene.

NAUJAI ATVYKO

ir

New Yorko ne
lietuviai tremti-

Vincas, Marta,

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS. Vedėjas Vincas Yustas, jo dešinėje kun. V. Demikis. o kairėje 
parapijos klebonas kun. J. Kinta — dvasins vadas.

Lienos 30 d. laivu “General 
Elatchford” i 
ta atvyko šie 
niai:

Biknaitis,
Melanija.

Dargis, Alfonsas, Louise.
Doreika, Antanas, Gerda, 

Hans, Leonas.
Grigaliūnas. Marijona, Kazi

mieras, Liudvika.
11 Jasevičius, Kostas, Euge

nija, Marija.
Juozapavičius, Aleksandras, 

Konstancija.
Juzenaite. Ona.
Mankos. S’monas, Louise. 
Pragulbickas, Juozas.
Salienė. Elizabeth, Berieta. 
Vailionis, Juozas.
Vežtkus,. Mykolas.
Vvš"ieorkas. Marija. 
Zaborsk's, Michelira.

Mirė Kazimieras Gutauskas
Liepos 20 d. Great Necke 

savo bute mirė vienas seniau
sių lietuvių emigrantų Kazi
mieras Gutauskas. Velionis bu
vo kilęs iš Šiaulių ap., Ameri
koj išgyveno 51 met. Kazimie
ro Gutausko asmenyje Great 
Neck neteko tikrai gero ir tau
raus lietuvio - patrijoto. Mylė
damas savo antrąją tėvynę- 
Ameriką, nuoširdžiai sieloda
vos ir Lietuvos reikalais. ’

Susitaupęs kiek pinigo, lau
kė progos grįžti Lietuvon. 
Tačiau likimas kitaip nulėmė. 
Jis neįsigijo nuosavybės, nes jo 
mintys, jo svajonė buvo Lietu
va. Sakydavo, gimiau svetimų 
prispaustoj Lietuvoj, dabar 
taip norėčiau gyventi Nepri
klausomoj tėvynėj...

K. Gutauskas išsirašinėdavo 
net iš Nepriklausomos Lietu
vos laikraščius. Velionis pats 
yra man sakęs: “Kai gaudavau 
laikr. iš Lietuvos, tai skaityda
mas apie gražiai atsikuriančią 
tėvynę, net ašarą man išspaus
davo iš džiaugsmo. O kaip no
rėdavau patekti ten ir drauge 
su visais tautiečiais džiaugtis 
bendru džiaugsmu ats’kūrus’oj 
brangioj tėvynėj.” Nekly-iu, 
jeigu pasakysiu, kad tokių tau
rių žmonių — 
neteko girdėti 
kaip Lietuvos, 
nių atžvilgiu,
tremtiniui, velionis laikė kaip 
ir pareiga jį atlankyti. Jis vi
suomet atvylmsian padėdąvo 
kuo galėdamas. Jo prašyti re- 
reikė:o, užtekdavo. kad ne
stebėdavo, ko trūksta, ir jis jau 
čia. Velionis buvo pilnas gra
žaus jumoro ir nepaprastai 
jautrus. Prisimenu, kaip vie
name susibūrime keli asmenys 
pradėk) išjuokti nešvankiais 
žodžiais pasilikusius vargšus, 
kuriuos priešas tremia Sibi
ran. Velionis nuleido galvą. Pa
kilęs priėjo arčiau, patylėjęs 
kiek, kaip visuomet prabilo: 
“vaikai (o tie vaikai visi apie 
60 m.) argi gražu šiandien iš
juokti taip skaudžiai kenčian
čią tėvynę. Ar jums ne gaila tų 
vis tremiamų žmonių, nekaltų 
vaikų? Man širdį drasko jūsų 
žodžiai. Nutrūko jam kalba, a- 
kys prisipildė skaudžiu ašarų 
ir pakilęs išėjo. Jis skyrė bloga 
nuo gero. Velionis visus savo 
darbus grindė krikščioniška 
artimo meile, nes buvo giliai ti
kintis.

Tebūna jam lengva antro
sios tėvynės žemė, o V. Dievas 
tebūna gailestingas jo vė’ei.

T. P.

reta. Niekados 
blogo žodžio, 

tain ir tremti-
Tik atvykus

PATERSON, N. J išvažiavimas prie ežero

Nau ji banko namai
Lietuviškas bankas 204 

Bradford St., stato moderniš
kus banko namus. Jie tikisi 
dar šiais metais ten įsikurti. 
Daug lietuvių ten taupo savo 
pinigus ir gaur.a paskolų nuo
savybėms įsigyti, šiemet šis

N.

Dainininkų sąskrydis iš visos 
New Jersey valstybės

Šv. Kazimiero parapija ir 
šv. Cecilijos choras rengia di
džiulį pikniką — dainų šventę, 
kuri įvyks rugpiūčio (August) 
12 d., sekmadienį, St. Micha- 
els’ Grove, Maitland Avė., To- 
tovva, N. J.

Programą išpildys visų New 
Jersey lietuvių parapijų cho
rai atskirai ir visi bendrai. 
Bendram chorui diriguos prof. 
J. Žilevičius, kuris, nepaisyda
mas jį ištinkančių nelaimių, y- 
ra visa širdimi dainos mono 
ugdymui atsidėjęs ir su nepa-

laužiama energija užsimotą 
darbą varo toliau ir dar giles
ne vaga. Prof. J. Žilevičius y- 
ra didelis dainos meno puose
lėtojas. Jo sumanymu ir ini
ciatyva pereitais metais spalio 
m. pabaigoje įvyko visų New 
Jersey lietuvių parapijų chorų 
dainų šventė Elizabethe, pas
kui. š. m. liepos 1 d., toks pats 
koncertas Bayonne, N. J.

trcm-

Greta,

Quaker Path & M o tint Grey Rd Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
n

Vedėja Pr. LAPIENE;

Kam patinka gamta—grynas oras, medžiai ir jūra,.— kviečiamas atostogas 
praleisti Stony Brook Lodge. lietuvių vasarvietėj. Viešbučiu kambariai su 
visais moderniškais patogumais. Sveikas ir įvairus maistas. Mėgstantiems 
skaityti č;a pat didelė knygų biblioteka.

Kabios pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.; dviem j kambarį nuo 
$70.; vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik su 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

Pennsyhania stoty Ix>ng 
jį reikia pakeisti Jamaica

BROOK, N. Y. Telefonai:Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE. §TONY
Stony Brook 8-R arba Stony Br<x>k 586.

Susisiekimas; Traukiniu iš Ne* York’o imti 
Island traukini, einant: į Port Jeff< .son 'dažnai 
stotyje, persčdant į kitą Long Is,an.1 traukini, einantį į Port Jefferson). Nu<
Jamaica maždaug po l'-s vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
taxi už 35c priveža prie vasarvietės duru.

Automobiliu: iš New York’o važiuoti 25 keliu iki Smithtown, o nuo čia 
imti 25A ir juo važiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia. sekant 
Stony Brook Lodge iškabą, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 
(viena mailė kelio 1.

PADĖKA
Norime išreikšti širdingą pa

dėką visiems, kurie dalyvavo 
Juozo Baroiio laidotuvėse.

Širdingai dėkojame dvasiš- 
kijai — kun. P. Pranskui, su
teikusiam paskutinius šv. Sak
ramentus, msgr. J. Ambotui. 
kun. B. Benesevičiui, kun. P. 
Kartonui, kun. P. Sabuliui, 
kun. J. Kelleher ir kun. J. 
Vilčiauskui. Visiems ačiū už šv. 
mišias ir maldas kapinėse. Dė
kojame J. Petkaičiui už giedo
jimą ,o berniukams už patar
navimą šv. mišiose.
Dėkojame Apaštalystės drau

gijai už atkalbėjimą rožan
čiaus maldų ir dalyvavimą 
grupėje laidotuvėse. Dėkojam 
taip pat ir grabnešiams.

Giminėms, draugams ir drau
gijoms širdingiausias ačiū už 
maldas ir gėles, o visiems ki
tiems ačiū už gausų atsilanky
mą j bažnyčią ir kapines.

J. Povilonienei. M. Korte- 
naitienei ir Kaunetienei už 
darbą prirengti užkandžius 
grįžtantiems iš kapų.

Visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo mūsų nuliūdi
mą sumažinti nuoširdžiai ačiū.

Dėkojame taip pat laidotu
vių direktoriui Aleks. Karlonui 
už malonų ir gražų patarnavi
mą. Jis daug mums padėjo.
Visiems nuoširdžiausias ačiū.

Nuliūdę,
Marcijona Barolienė, 
duktė Marcelė, 
sūnus Kazys ir šeima

Svarbiausias dalykas, kad 
savo atsilankymu palaikysime 
didelį ir kilnų kultūrinį darbą 
— liętuviškos dainos ugdymą. 
Daina yra geriausia priemonė 
lietuviškumui ugdyti ir jį pa
laikyti. Daina daug iškalbin
giau kalba į žmogaus širdį, su 
galingesne jėga prabyla į lie
tuvišką kraują, negu iškalbin
giausi ir gražiausi žodžiai. Sa
vo daina mes galime didžiuo
tis ir prieš kitas tautas.

Tad visi į dainų šventę. Pa
rodykime, kad mes įvertiname 
pastagas tų, kurie savo svei
katą ir jėgas aukoja lietuviš
kam menui! Patersono dainų 
šventė įvyks St. Michael’s Gro
ve, Maitland Avė., Totowa. N. 
J. Važiuoti N. J. Highvvav 6 
iki Totowa, N. J. Pasukus į 
Union Blvd., važiuoti iki Mait
land Avė., parko vietą. Dainų, 
šventės - pikniko pradžia 1 
vai., koncerto pradžia 4 vai.

J. S.

BRIDGEPORT, CONN.

per 
su- 
šv.

bus 
rugpiūčio 12 d., į kurį visi cho
ristai rengiasi vykti.

Choras tikrai verias pagar
bos, kad ir vasaros metu 
karščius susirenka laike 
mos pagiedoti iškilmingas 
mišias.

Taipgi verta pagirti nauja
kurius, kurie stengiasi apsigy
venti arti lietuvių bažnyčios. 
Jau pora įsigijo savo nuosavus 
namus, kiti susieško sau butą. 
Čionai yra gražus parkas ir 
graži jūros įlanka su maudy
mosi. vietomis. Teko nugirsti, 
kad J. Jukna, naujakuris, par- 
sikviečia ir daugiau naujaku
rių. Darbij čionai yra ir dabar
tiniu laiku labai nesunku ji 
gauti ir įsikurti. Sakoma, kad 
Bridgeporias vienas iš visos 
Conn. daugiausia turi indus
trinių dirbtuvių ir geriausiai 
visada eina darbai.

Reikia nusiskųsti, kad vasa
ros metu aptingo “Darbinin
ko”’ skaitytojai.

Rugpjūčio 5 d. laivu “Gene
ral Stevvart” i Nevv Yorko uos
tą atvyk ta šie lietuviai 
tiniai:

Adamkevičius, Ona, 
Rasa.

Būdvytis, Marija.
čiuplys, Vincas.
Greblvtė, Irena.
Jagutis. Martynas.

Marija, Elzė, Rūta, Milda, Hel
mut.

Jasiulevičius, Juozas'. Elena, 
Vytautas, Jonas, Bronius.

Jevutis, Jurgis, Ona, Ona- 
Jane.

Jonaitis, Boleslovas, Olga.
Mačiulis, Juozas, Katarina, 

Maria, Claudio.
Mirkaitis, Elena. Klaus, Gun- 

ter, Erich.
Odaov, Anna.
Papendikas. Ona, Reinhold.
Pundzevičius, Donatas, Eli

zabeth.
Regertas, Sofija, Horstas-A. 

Tngridas, Astra.
Sakalauskas. Aldona.
Schumann, Henryk. Alek

sandra.
Sprenaitis, Meta, Jonas.
Tatar, Rūta, Robert, Ramon.
Vasilaitis, Julia, Maria. Jad

vyga, Feliksas, Bronius.
Velder - Korshos, Marion, 

Christina.

Vyšniauskas, Elena, Sangun- 
das.

Zizas, Aleksandras. Algirdas, 
Gedeminas, Norbertas.

Paustinat. Helene.
Gelschelt, Helmut.
Pudimet, Martha, Ludvvig, 

Adolf, Erma.
BALF Centras

1951 M. RUGSĖJO (SEPTEMBER) 9 D
Sekmadienį. 1 vai. p.p.

LINDEN’O LIETUVIŲ LAISVES PARKE
340 MITCHELL AVENUE

Parapijos choras per A. Sta- 
nišauską gavo laišką iš “Fes- 
tival of Nations” (liepos 4 d.) 
komiteto, kur dėkoja chorui, 
choro vedėjui, šokių grupei ir 
šokikių mokytojai N. Tamošai
tienei. Tikrai buvo atliktas 
gražus darbas, o ypač lietuviš
ki tautiniai kostiumai, kuriais 
buvo visos choristės ir šokikės 
pasipuošusios, žavėjo žiūrovus. 
F. Valinčienė ir S. Armo- 
nienė įsigijo labai gra
žius tautinius rūbus. Pastaroji 
sunkiai sirgo, todėl negalėk) 
dalyvauti. Atrodo, kad atei
tyje ir kitos lietuvės anų pa
vyzdžiu jsigys tautinius dra
bužius.

Choro metinis privatiškaš

*

įvyks

Newark’o lietuvių bažnyčios Šv. Cecilijos Choro

GEGUŽINE - PIKNIKAS
/

PROGRAMOJE:
1.
2.
X

Choras
Tautiniai šokiai
Komiškas sportas:

Bėgimas maišuose, krokodilų lenktynės, 
puodų daužyms, virvės traukimas ir t.t. 
Laimėjusiems bus įteiktos vertingos 
dovanos.

Šokiams groja šaunus 
orkestras

Veiks turtingas bufetas 
GEGUŽINE įVYKS BET

KOKIAM ORUI ESANT
ĮĖJIMAS 60 c. (įskaitant mokesčius).

Maloniai kviečiame visus dalyvauti

CHORO VALDYBA
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S P R A S ĮVAIRŪS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

Švedijos tenisininkai nugalėjo Vo
kietijos atstovus 5:0 ir tuo kvalifi
kavusi tolimesniam susitikimui dėl 
Davis taurės. Jų priešininkas bus 
Amerikos zonos nugalėtojas, kuris 
paaiškės po JAV-Meksikos susitiki
mo šį savaitgalį. Reikia pažymėti, 
kad švedų tenisininkai yra pasiekę 
aukštą klasę: jie jau praeitais me
tais laimėjo Europos pirmenybes. 
Tik tarpzoniniame susitikime jie su
klupo prieš australus 2:3.

Amerikiečiai lengvaatletai ir to
liau sėkmingai atstovauja savo kraš
tą. Paskutiniu metu jie viešėjo Vo
kietijoje, kur visus 4 susitikimus lai
mėjo.

Antroji amerikiečių lengvaatletų 
grupė šiuo metu vieši Japonijoje, 
kur 4 dienų bėgyje laimėjo 3 susi
tikimus prieš japonų lengvaatletus. 
Tarp žymesnių pasekmių pažymėti
nas W. Dretzler'io 3000 m su kliūti
mis bėgimas. Nubėgdamas šią dis
tanciją per 9:19,2 jis pasiekė "naują 
Japonijos rekordą.

Tarptautinė atletų mėgėjų fede
racija šiomis dienomis pripažino 2 
naujus pasaulio rekordus, kurie bu
vo pasiekti praeitų metų gale. De 
Silva, Brazilija, trišuolyje pasiekė 
16 metrų ir tuo pasiekė.1936 metais 
olimpiniu žaidimų metu japono N. 
Tajam i pasiektą rekordą. Nuo da
bar De Silva bus skaitomas oficia
liuoju pasaulio rekordo , laikytoju. 
Rusė Anna Andreyeva nustūmė ru
tulį 15,02 ir tuo pagerino pasaulio 
rekordą 16 cm.

Protestantų kunigas Bob Richards 
dešimtkovėje pasiekė pasigėrėtino 
rezultato surinkdamas 7834 taškus 
ir tapdamas vienu iš rimčiausių kan
didatu aukso medaliui per ateinan
čiais metais Suomijoje įvykstančius 
olimpinius žaidimus. Iki šiol tik 2 
amerikiečiai, Morris ir Mathias, 
pasiekę geresnių rezultatų. Jo 
sėkmė yra 4-ta gerumu visame 
šaulyje. Richards sporto mėgėjų
pe yra žinomas savo šuoliu j aukštį 
su kartimi. Jis ne kartą yra pasie
kęs 4,50 m_ (15 pėdų), o ši pasek
mė iki šiol pasiekta tik 3 vyrų visa
me pasaulyje.

T. Trabert iš Cincinnati. Ohio lai
mėjo Southampton L. I. įvykusį te
niso turnyrą ir tuo atkreipė ne vie
no dėmesį ,nes finale jis nugalėjo 
Flam, vieną iš geresniųjų Amerikos 
tenisininkų.

Praeitą savaitę Detroit’e įvyko A- 
merikos plaukimo pirmenybes, ku
rių metu pasiekta eilė gerų pasek
mių. Diek CIevelande (Hawaii) 100 
metrų laisvuoju stiliumi nuplaukė 
per 0:56.44. Sis laikąs yra naujas A- 
merikos rekordas ir bendrai pasau
lyje 50 m ilgumo baseine šis laikas 
iš viso nebuvo pasiektas. Antrą re
kordą pasiekė J. Davies (Australija) 
nuplaukdamas 200 metrų krūtine 
per 2.35,8. B. Brawner 100 metrų 
krūtine nuplaukė per 1:08.3 ir tuo 
nas>*kė trečią rekordą. įdomiausiu 
įvykiu tačiau tenka skaityti 1500 
metrų laisvu stiliumi plaukimo var 
žybas, kurių laimėtoju tapo F. Kon- 
no <Hawaii) nugalėdamas J. Mar- 
shall (Australija), kuris nuo pirmo
jo atsiliko per 50 metrų. Savo laiku 
gi buvo galvojama, kad Marshall 
šioj distancijoj yra nepralenkiamas. 
Bendroje išvadoje tenka pažymėti, 
kad šiose pirmenybėse buvo daug 
svetimšalių, kurie šiuo metu studi
juoja Amerikos universitetuose ir 
tuo pačiu kvalifikuojasi šiom pirme
nybėm. Vietinių amerikiečių rolė 
šiose pirmenybėse nebuvo tokia žy
mi, nes visų dėmesys buvo atkreip
tas į geruosius užsieniečius. P. V.

ŠACHMATAI
Ved* K. Merkis

TAUTVAIŠA ĮŽENGS I JAV 
MEISTERIU KLASE

Po sėkmingai užbaigtų Chicagos 
pirmenybių, kuriose lietuvių meiste
ris Povilas Tautvaiša iškovojo pir
mą vietą su taškų santykiu 17-2, kas 
lygu 89% !, jis žymiai pataisė savo 
padėti National Rating'e.

Tautvaiša buvo skaitomas evperts 
klasėje su įvertinimu 2223. Iš Chica
gos pirmenybių Tautvaišos įvertini
mas (Ratingi siekia 2437. šių abiejų 
įvertinimų sumos pusė duoda nau
ją Tautvaišos National Rating'ą, 
kuris yra lygus 2330.

Montgomery Major (US Chess 
Federation vicepirmininkais), patvir
tindamas K. Merkio prisiųstus jam 
Chicagos pirmenybių apskaičiavi
mus, rašo pastarajam, kad dabar 
Tautvaiša turi pasirodyti su 2330 į- 
vertinimu ir tuo pasiremiant jis 
(Tautvaiša) turėtų be dvejojimo į- 
žengti į Master klasę, kuri prasideda 
nuo 2300.

Taigi, neužilgo sulauksime naujo 
Tautvaišos laimėjimo, būtent jo įkė
limo į JAV meisterių klasę. JAV tu
ri viso 33 meisterius, įskaitant 2 
Grand-meisterius (Dr. Fine ir S. Re- 
shevsky) ir 2 Senior-meisterius 
<Dake ir Horouitz).

Lubų dažymas 
tik $7.50 

švarus darbas, greitas patar
navimas. Geriausi dažai (ar 
medžiaga). Kreipkitės j Mr 
WETM0RE, Boston. Tel. LY 
2-1269.

yra 
pa- 
pa- 
tar-

Bostone
-

Real Estate <£ Insurance

■4! i*l

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

4

L i t h u a n i a n
Furnitiire Co

New Yorke
t————————I 
įTeL Ev’ersreen 7-1335
Į . ..
Stepheii Aromiskisį

(Armakauskas)

v
J
I

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston. Mass.

i

Aiitomatic Laundry

LINKSMOS PLOKŠTELES
REKORDAI

Boston, Mass.

Phone STagg 2-3108 butu

JERSEY PORE

J. COROMS & SON

Park 
gra-

Monuments and Markers 
Cemetery Lettering

Cūnlenė.
Boston, Mass.

Res. BIG 9013!!

534 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

WEST RONBURY, MASS.
Tel. PA—7-1233AV

finansų Rašt. — B. 
4v9 Broadvvay, So. 

Tel. So-8-0948.

409 \V. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.M O V E R S —

Insured and Bonded
Lovai & Long Distance Moving

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

;; SO 8-2712

I
NASHUA MONTMENT CO.f

83 Kinsley St. TeL 2155-W |
Nashua, N. 1L * JS

Res. 37 Oriole Street

HOME

FURMTL RE CO
NASHUA, N. H

Mažos rendos — Mažesnės kainos ZUPP’S BARVeltui pristatymas — Išsimokėjimui

Telefonas: EVergreen 4-8934

)@<?xšxs>vxsx

/įteikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų lietuviu mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečiu*.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

įrašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

TeL EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

Dr. J. C. Se vilioti r
LANDŽIUS«

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparaU 

Pritaiko akinius

i %S

326-328 W. Broad.vay
SO. BOSTON. MASS.

Grabor*us—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn. N. Y.

Naujai pagamintos pirmą kartą 
išleistos lietuvių kalba juokų plok
šteles — rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių — ne linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų kląusyda- ( 
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarą. Kaina tik 1 dol.

DEKEN”S PRODUCTS
P. O. Box 666, Neuark, N. J.

Namie skalbti neapsimoka. 
Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
39G W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

į Tel. STagg 2-5043

i Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

*
660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

New Yorko lietuviai įveikė drau
giškose rungtynėse Queens Chess 
Club’a 3-1. Taškus laimėjo: Škėma 
%, Repečka į^, Staknys 1 ir Vols
kis 1.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

■'trmuunKe — Eva Martišienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Maas 

TeL SOuth Boston 8-1298.
/lce-Plrmininkė—B. Gailium inO.

8 Wintield St., So. Boston, Mass 
?rot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th St., So.
Tel. So-8-6029.

I TVergreen 8-9770 

i 
i
I

Joseph Garsz’t
Graborius—Balsam uotops

CASPER
FUNERAL HOME

137 DORCHESTER STREET 
South Boston, M*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY*' PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SO 8-1437 

SOuth Boston

Kanadiečiai remia Vaitonio kelio
nę j Kanados šachmatų pirmenybes, 
Vancouver, British Columbia, rug-, 
piūčio 24—rugsėjo 1 d.

Hamilton Chess Club paskyrė tam 
tikslui $50,— Vaitonio darbovietė I 
leidžia vykti į pirmenybes ir atlygi-1 
na už sugaištą pirmenybėse laiką.

Gražūs kanadiečių parėmimai mū
sų meisterio.

Chicagoje Tautvaiša duoda simul
taną, rugpiūčio 5 d., tikslu paremti! 
Vaitonio kelionės fondą. Vaitonis; 
žymiausias Lietuvos meisteris ir' 
1950 m_ Ontario meisteris.

šachmatininkai ir sporto bičiuliai, 
būkime jautresni Vaitonio fondui' 
(reikia $400.—). Siųskime, ar jduo-: 
kime savo aukas šiems rinkėjams: ’

New Yorke — A. Vakselis, 85-09! 
88th St., VVoodhaven 21, L. I., N. Y.

Chicagoje— P. Tautvaiša, 3130 W. 
42nd St.. Chicago 32, III. ir V_ Kar- 
pušča. 6815 So. Campbell Avė., Chi
cago 29. III.

Bostone — K. Merkis, 265 Bolton 
St.. So. Boston 27, Mass.

Toronto, Ont. — Toronto sporto 
klubas Vytis. ' . Į

Montreal. Que. — V_ Sirvydas, 
4509 Kensington Avė.

Larry Evans, N. Y. 19 metų jau-
nuolis. laimėjo JAV open pirmeny- 
bes su 10-2 taškų. 2 v. Albert Sand- ,į 
rin, Chicago, 9%, 3. Kashdan, 
Angeles 9.

Latvis Liepnieks, Lincoln, 
surinko ir atsidūrė
35 vietą.

JAV pirmenybės prasidėjo liepos 
28 d.. New Yorke. Hotel Empire, 
Broadvvay ir 63 St. Užtruks 3 savai
tes. Dalyvauja 22 meisteriai (iš jų 
19 newyorkiečių!). Tai paskutinės 
kvietimo būdu JAV pirmenybės. To
liau, kaip nustatė JAV šachmatų 
Federacija, reikės įsikvalifikuoti. '

Tarybų Lietuvos pirmenybės: Hol- 
mov 10(iš 14), Liliental, Petro- 
sijan, Simagin po 9Į£, Mikėnas 9, 
Cukajev 8, Landsbergis 714, Vista- ♦ 
neckis 61^. Disleris ir Ostrauskas po Z 
6. Baršauskas ir Višomorskis po a 
5%. Faroer .5, Abramavičius ir Ko- Z 
žajev po A

Neb. 
apie

Lietuvių Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika < vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

WWRL 1600 kc

įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

JOK. J. STUKAS, Dir.

Tel. AVAverly 6-3325

J. P. GINKUS 
Direkton

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

1264 White SL, Hiliside, N. J

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p>

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

+J+ +

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

» LITHUANIAN RADIO HOUR
3G6 West Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449• •

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa SL, Mattapan, Mase 

fvarKdarė — M. Matejoškienė.
866 E. 5th SL. So. Boston, Mass.

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko ka_- 
antrų aatracLenj menesio, 7.30 v 
v» Kare, Parapijos saieje, 492 E 
Jeventn St., So. Boston, Mass 

vta«ud draugijos reikalais kreipkite 
i»m> u-otDKuba rsj4».uunk«

V P P E L

PIRKITE NAMUS
VVILLIAMSBURGE— arti Apreiš

kimo lietuvių parapijos bažnyčios-- 
8 šeimynų namas su tuščiu 
parduodamas pigia kaina.

VVOODHAVEN—arti Forest
— ir kitose apylinkėse turime 
žiu namų parduoti.

Namų pirkimo bei pardavimo ir 
visokios apdraudos (insurance) rei
kalais gerai patarnaus:

J. P. MACUI LIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St., VV'oodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Didšiauaias pasirinkimas visokias mėaaa

LIETUVTAKOS DEŠROS — SKANŪS SKILANDŽIAI

Patenkino Brocktonicčius
per 50 metų, teikdama anglius ir aEera.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lavvrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

R ALPU -KRt’CH’

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

231 Bedford Avenue.
Brooklyn, N. Y.

I Tel. VIrginia 7-4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI \

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Kitur

ei. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

IeL NEwton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas OruboritM

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

VYTAUTAS YAKaVONIS
FUNERAL

V. YAKAVONIS •
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas diena Ir naktį. 

Koplyčia šerme.iim* dykai
Tel. BROCKTON 8-158&

WAITKUS Į
FUNERAL HCME

1»7 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(NOTARY PUELIC) 

Patarnavimas diena ir naktį. 
Nauja moderniška ktzpiyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

WAITT
AL HOME
30 EMERSON AVĖ. 

Brockton, Mass.

EDVYARD J. WAITT
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

Tel. Brockton 3368
■ r
5

įI
* +•ėf*
**4i 
t 
I

i

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

Pristatom geriausį toniką ,
Piknikams, Vestuvėms,

Krikštynoms ir Visokiems 4
Parengimams. 7

Kainos prieinamos. č

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Myopia Club Beverage Co.
GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERI LSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

R

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime li kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų.

+i+
W. J. CHISHOLM

GRABORIUS
'Asmeniškas Patarnavimas'

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms,! 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. ! 
Šaukite: !

ROBIS BEVERAVE CO.

331 SMITU ST.

PROVIDENCE, R. L

Telephone.

OFISO: DENTER 1952
Namu: PI. 6336

220 E Street
J. ARLAUSKAS, Savininkas

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

K 1 ’

E POVILANSKŲ

A,

rr »• t

I
I » «

SO 8-4476
*

i Baras ir Restoranas
■ !

* 
»
* 
I
į

I

*

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. RROADWAY 
South Boston. Mass.

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms j
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. T. ; j

TeL EVergreen 4-9737 ; J

I* «»i s
I

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais »u« 1 iki 8-tai

*

A
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Pasitarimas tremtinių pagalbos 
vajaus reikalu

4

Tėvai už lituanistinę mokyklą
Liepos 22 d. Brooklyno Ap

reiškimo parapijos salėje lietu
vių moksleivių tėvų susirinki
me buvo svarstoma lituanisti
kos dėstymas Brook
lyno mokykloje. Ta 
tema paskaitą skaitė Br. Ku
lys. Jis pasiūlė įvesti privalo
mą litaunistikos dčtymą lietu
vių kilmės vaikams, vaikų ka- 
tekizaciją gimtąja kalba, tau
tinių švenčių ir minėjimu prak
tikavimą, mokiniu pamaldas 
su lietuvišku pamokslu, lietu
viškos aplinkos ir Lietuviškos 
dvasios palaikymą mokykloje.

. Susirinkimas nutarė daryti 
žygių visa tai įgyvendinti ir iš
rinko komitetą: pirm. Pr. Nau
jokaitis, vicepirm. K. Vasiliau
skas, sekr. J. Žukas ir nariai— 
V. Klimavičius ir M. Senkus.
Baigėsi DP garantijų sudary

mo laikas
Liepos 31 d , kaip ir buvo j- 

statyme numatyta, pasibaigė 
DP darbo ir buto garantijų su
darymo laikas. Ta die’ a iš 
New Yorko Nationai Catholic 
Welfare Conference pasiuntė į 
Washingtoną specialų sava pa
siuntinį, kuris nuvežė Statė 
Departamentui paskutines ga
rantijas. Jų tarpe buvo ir BAL- 
Fo sutvarkytosios lietuviams 
DP atvykti garantijos. Pabrėž
tina, kad paskutiniu metu grei
tosiomis dar buvo sudaryta 
darbo ir buto garantijos apie 
200 lietuvių.

Lankėsi redakcijoje
Poetas Nyka Nilūnas, va

žiuodamas iš Baltimorės į Ken
nebunk Port, Maine, atosto
gauti, lankėsi “Darbininko” 
redakcijoje.

r 
J 
/ e 
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EKSKURSIJA f MAINE
Tėvai Pranciškonai rengia ekskursiją į Maine rugpiū

čio 10-12 d.
Autobusai išvyks penktadienio vakare (rugp. 10) ir 

Kennebunk Porte bus šeštadienį. Ten kiekvienas galės lais
vai praleisti dieną prie jūros ar pranciškonų sode. Sekma
dienį dalyvausime T. Gedimino-Leonardo Jočio O.F.M. pri
micijose ir popietiniame piknike.

Sekmadienio vakare išvažiuosime atgal į Nevv York.
Kelionė ten ir atgal kainuos apie 15 dolerių. Čia įskai

toma bilietas į pikniką ir pietūs. Nakvynės patalpos irgi bus 
parūpintos.

Kas norėtų dalyvauti prašome kuo greičiausiai užsire
gistruoti pas Tėvus Pranciškonus, 680 Bushwick Avė. Tel. 
GLenmore 5-7068.

Pavėlavusieji gali negauti vietų.

Spalio 1-7 dienomis Bendra
sis Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas New Yorke ruošia vi
daus rinkliavą ir pagalbos va
jų lietuviams ligoniams, sene
liams, vaikams, invalidams ir 
kitiems, pasilikusiems Vokieti
joje ir kitose Europos valsty
bėse. Vajaus užbaigimo proga 
spalio mėn. 7 d. 4 vai. popiet 
įvyksta didelis koncertas-vaka- 
ras Lošt Battalion Hali, 93-29 
Queens Blvd., Elmhurst, L. I., 
N. Y. -

Antradienį, rugpiūčio mėn. 7 
d., 8 vai. vakare Apreiškimo 
parapijos salėje, North 5th St., 
Brookiyne šaukiamas tuo rei
kalu visuotinis Vajaus Komi
teto, draugijų atstovų ir visuo
menės vaikėjų susirinkimas. 
Vajaus Komiteto pirmininkas 
adv. Pranas Aleksis visus ma
loniai kviečia tame susirinkime 
dalyvauti. Organizacijos, ku
rios ligi šiolei dar neįregistra
vo atstovų Komitete, kviečia
mos tokius atstovus deleguoti 
į susirinkimą, kur jie galės o- 
ficialiai įs; registruoti.

Ligi šiol vajaus ir vakaro-

Priims tremtinius
West Field. Mass., parapijos 

klebonas kun. Puidokas šiomis 
dienomis painformavo BALFo 
centrą, kad reikalui esant, jis 
sutinka parūpinti vietas jo a- 
pylinkėje apgyvendinti naujai 
atvykstančias tremtinių šei
mas.

Paieškojimas
Antanas Žalys, gyv. 154 

Bradford St., Brooklyn 8. N. 
Y. ieško brolio Jurgio Žalio. 
Turimomis žiniomis, Jurgis 
Žalys kurį laiką gyveno Nevv 
Haven, Conn. 

koncerto ruošimo talkininkais 
įstojo: BALFo Nevv Yorko aps
kritis, Apreiškimo parapija, 
BALF Great Necko skyrius, 
Tautininkų Klubas, Moterų 
Vienybė, BALFo 100 skyrius, 
Nevv Yorko Lietuvių Mokyto
jų Draugija, Vyčių 41 kuopa, 
Šv. Jurgio parapijos choras, 
Lietuvių Sąjungos “Ramovės” 
Brooklyno skyrius, Lietuvos 
Socialistų Sąjungos 19 kuopa, 
Nevv Yorko Ateitininkai Sen
draugiai, vietinė lietuvių spau
da ir radijo valandos, šia pro
ga raginamos ir kitos lietuvių 
organizacijos neatsakyti tal
kos.

BALFo pirmininkas išvyko į 
Kanadą

BALFo pirmininkas kan. dr. 
J. Končius vienam mėnesiui 
laiko išvyko į Kanadą. Tenai 
jis susipažins su tremtinių gy
venimu ir kultūrine veikla. 
Taip pat tarsis ateities veiklos 
reikalais. Iš tikro tai yra kan. 
dr. J. Končiaus atostogos, bet 
jas jis skiria BALFo reika
lams.

Ateitininkų išvyka į Stony 
Brook

Nevv Yorko ateitininkai r,nr- 
piūčio 18 d. ruošia išvyką į Pr. 
Lapienės vasarvietę Stony 
Brook 4 vai. bus bendri pie
tūs, po to meninė dalis ir šo
kiai. Kaina 3 dol. Norintieji 
šioje išvykoje dalyvauti prane
ša J. Rygeliui, 294 Povver St., 
Brooklyn, N. Y.

Kaip vasarvietę surasti trau
kiniais ir automobiliais, nuro
dymai yra “Darbininke” deda
mam vasarvietės skelbime.

Skautą montažas
Šį šeštadienį per J. Ginkaus 

radiją Nevv Yorko lietuviai 
skautai ruošia montažą apie 
Lietuvos partizanus. Montažo 
pastatyme talkininkauja nuo
latinis J. Ginkaus radijo bend
radarbis R. Kisielius.
Pasiuntė pinigų į Švediją at

bėgusiems lietuviams
Per savo įgaliotinį Švedijoje 

BALF centras iš Nevv Yorko 
išsiuntė pinigų tik ką iš Lietu
vos atvykusiems 3 lietuviams 
paremti.

IŠNOML’OJAMAS KAMBA
RYS vienam ar dviems asme
nims, su vonia ir apšildymu. 
Dėl sąlygų teirautis nuo 5 iki 
7 vai. vakaro 592 E. 6th St., 
Hl-čias aukštas, 
Mass.

RUGPIŪČIO - AUGUST 12 D. 1,00 V AL PO PIETŲ
RUOŠIAMA

APREIŠKIMO PARAPIJOS
GEGUŽINE - PIKNIKAS

ĮVYKS

DEXTER PARKE, VOODHAVEN Bus p"““ fcto“ rinkim“

Kun. dr. VacL širka
jau pora metų dirbąs vienoje
N. Dakotos parapijoje, šiomis 
dienomis lankėsi Brookiyne 
pas savo draugus ir pažįsta
mus.

*. w

Naujas solistas
Pereitą šeštadienį per Jok. 

J. Stuko radiją pirmą kartą 
dainavo V. Ivanausko studijos 
mokinys Mečislovas Ruzgaitis. 
Padainavo St. Šimkaus “Kas 
ant žirgelio” ir gana sunkią 
Sebastijano ariją iš operos 
“Pakalnė.”

Reikia džiaugtis, kad J. J. 
Stukas per savo radiją leidžia 
pasireikšti ir naujoms jėgoms.

Robertas Fr. Lyncheski,
L. W. Lyncheskų sūnus, 

gyv. 990 Montgomery St., 
Brooklyn, N. Y., buvęs šv. Juo
zapo parapinės mokyklos mo
kinys, Scranton, Pa., dabar 
baigė Paruošiamąją Aukšt. 
Mokyklą, Brookiyne, ir už pa
sižymėjimą moksle bei mo
kyklos orkestre apdovanotas 
sidabriniu medaliu.

Sekančiais mokslo metais y- 
ra pasiruošęs tęsti studijas TT. 
Jėzuitų globoje Forclhar.i uni
versitete.

Dr. V. Paprockas 
atvykęs iš tremties (Austri
jos) 1947 m., ilgą laiką dirbo 
Bayvievv Hospital, L. I., prieš 
porą savaičių atidarė savo 
kabinetą, 1357 Bushvvick Avė., 
Brooklyn 21. N. Y. Darbo va
landas yra paskyręs 12,30 iki 
2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai.

Brooklyno skautų draugovė 
šį savaitgalį (rugp.'3-5 d.d.)
rengia stovyklą 30 mylių už 
Nevv Yorko. Skautai vyčiai sa- 

So. Boston, vo stovyklą surengs kiek vė- 
31 (2) liau.

Kainų kontrolės biuras 
praneša, kad yra imtasi griež
tų priemonių prieš neleistiną 
kainų kilimą. Viena tokių kai
nų kėlimo aukų yra Richard 
Gould. sekretorius ir iždinin
kas G. M. T. Motors, Ine. fir
mos, 1749 First Avė., N. Y. 
City.

Jo laukia 10,000 dol., o fir
mą 21,000 dol. bausmė už tai, 
kad jis paėmė, parduodant au
tomobilį, 2150 dol. vietoj 1975 
dol.

Maisto produktų 
kainų tikrinimas įvyko tarp 
liepos 30 ir rugpiūčio 2 d.

Iš Nevv Yorko inžinierių 
išvykos

Didžiojo Nevv Yorko l ietu
vių Inžinierių ir Archtekti 
Draugijos išvyka, nors ir e- 
sant ypatingai lietingam or*i, 
į ^Pranės Lapienės vasarvietę 
Stony Brooke sutraif'ė ančiai 
dalyvių. Su inžinieriais buvo 
atvykę iu šeimos nnr:u.'i” sve
čių svetimtaučių inžinierių ir 
kt.

Oficial’aią suvažiavimo d'*,i 
nradėjo Draugijos pirm. inž. 
Mačiūnas. Vėliau kalbėk) Lie
tuvos gen. konsulas J. Budrvs. 
Laisvosios Europos lietuvių 
skyriaus pirm. min. V. Sidzi
kauskas ir kt. Suvažiavimo 
techniškaisiais reikalais rūpi
nosi inž. J. Butkus.

Koncertinę dalį atliko piani
stė Julija Rajauskaitė-Sušienė. 
paskambinusi keletą solo nu
merių ir dainininkė Florencin 
Korsakaitė. akompanuojant 
Nelei Lanei, padainavusi liet, 
liaudies dainų ir operos arijų. 
Šokiams akordeonų grojo R. 
Kontrimas.

Maspeth, L. I., N. Y.
• Liepos 27 d. mirė Petronė

lė Pačkauskienė. Palaidota lie
pos 30 d. šv. Jono kapinėse.♦

• Rugpiūčio 5 d. 5 vai. p.p. 
susituokia VVilFam Protašius 
su Mariiona Račiauskaite-Ba- 
genskiene.

• Rugpiūčio 6 d. V. J. Atsi
mainymo parapijos bažnyčioje 
bus atlaidai. Suma bus 8 vai. 
Palaiminimas šv. Sakramentu 
bus vakare.

• Steponas Chess, V. J. Atsi
mainymo parapi jos narys, pa
skirtas šv. Katerinos ligoninės 
direktoriumi.

Ekskursija į Kanadą
Bostono ir apylinkės lietu

viai uoliai registruojasi eks
kursijai į Kanadą. Jau užsire
gistravo daugiau kaip 50 as
menų. Kas dar nesuskubo užsi
registruoti, prašom tai atlikti 
iki rugpiūčio 10 d. pas adv. A. 
Juknevičių, 545 W. Broadvvay, 
So. Boston 27. Mass.

Liet. Sporto Klubo 
dabartinis adresas yra šis: 
Alb. Vaikavičius, 265 Gold St., 
So. Boston. 27, Mass.

Prašome visus JAV ir Ka
nados lietuvių sporto vienetus 
užmegzti su mumis rysius pri- 
siunčiant savo adresus.

Alb. Vaikavičius

Kainų kontrolės įstaiga 
Nevv Yorko ir Nevv J^rsev val
stybėms skelbia visuomenei 
savo adresą kad žmonės žino
tu. reikalui esant, kur kreip
tis: 70 East Tenth St., Man- 
hattan, John V’annamaker Fa- 
shion Store Building, tel. ORe- 
gon 7,1100.

Civilinės apsaugos įstaiga 
yra užplanavusi suorganizuoti 
vieną milijoną savanorių civi
linei Nevv Yorko miesto apsau
gai puolimo iš oro atveju. Re
gistruotis galima kiekvienoje 
policijos nuovadoje arba Bo- 
rough Recruiting raštinėje, ug
niagesių būstinėje ar ligoninė
je. Skambinti tel. MUrray Hill 
8-6940. '

Savanoriai bus išmokyti pa
vojaus atveju šaltai elgtis, ap
saugoti save ir savo šeimą nuo 
pavojaus, kaip įsirengti slėptu
vę, kaip suteikti pirmą pagal
bą sužeistiems, kaip sėkmin
giausiai užgesinti gaisrą.

Nevv Yorko miestas atomi
nio puolimo taikinys numeris 
1. Todėl , kai atomine bomba 
bus čia, tada bus pervėlu visų 
tų dalykų mokytis.

Civilinei apsaugai reikalingi 
įvairių profesijų žmonės. Čia 
kiekvienas ras sau darbo ir 
bus naudingi visuomenei ori
nio puolimo atveju.

“Neatitinka tiesos"
Šitaip prasideda Bostono lie

tuvių parapijos biuletenio in
formacija apie teisę priklausy
ti lietuviškai parapijai. Ten pa
sakyta pažodžiui: “Rorchester, 
Mattapan, Roxbury ir kitų Bo
stono apylinkių lietuviai nusi
skundžia, kad jie vietinių kle
bonų yra verčiami priklausyti 
prie tų parapijų, kurių ribose 
jie gyvena. Paaiškiname, kad 
Bostono Arkivyskupijos nuo
statai leidžia visiems tikintie
siems priklausyti prie savo 
tautos katalikų parapijos ir 
būti sava kalba dvasiniai ap- 
lūpintam. Taigi, visi lietuviai, 
gyveną Bostono apylinkėje, tu
ri pilną teisę priklausyti . prie 
South Bostono lietuviškos pa
rapijos.” (Biul. nr. 30, 1951. 
7.29).

Bostono arkivyskupas Ri
chard Cushing lankosi šiuo 
metu Ispanijoje. Jis buvo ten 
labai gražiai priimtas su visu 
maldininkų būriu. Arkivysku
pas pasakė Madrido katedroje 
pamokslą, kuriame pareiškė, 
kad grįžęs į Ameriką darys 
viską, kad Amerikos ir Ispani
jos santykiai galimai greičiau 
pagerėtų. Jis pažadėjo trims 
Ispanijos studentams stipen
dijas Merrimack Kolegijoje, 
kuri yra jo vyskupijoje.

Ypatingas kryžius.
Vienas ligonis Vokietijoje 

padarė kryžių ir 2 rėmeliu pa
veikslams įdėti. Kryžius susi
deda iš 716 daliu, kiekvienas 
rėmelis iš 315 dalių. Bostonie
čiai tą kryžių ir rėmelius gali 
pamatyti pas A. Ivašką, jo 
baldų krautuvės lange. Pirkė
jas paremtų vargstantį tautie
tį.

“Pilot”, Bostono arkivysku
pijos organas, paskelbė straip
snį apie kunigų trūkumą Aust
rijoje ir okupuotojo Lietuvoje. 
(Pilot, Vol. 122, nr. 30, 1951. 
7.28 psl. 3).

Kazys Mažutis
grižo iš Kanados, kur daly

vavo žosistų vadų pasitarime.
Pavydžių šeima susilaukė 

dukrelės Pranės. Mažoji pa
krikštyta liepos 29 d.

Susituokė
Malvina Verseckaitė ir Ro

bertas Du Bois šv. Petro bažny
čioje ilepos 29 d.

Rugpjūčio men. 12 dieną
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO PARKE kennebunk port, maine,

f RENGIAMA

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA
\

-

Ši iškilme jungiama su T. GEDIMINO JOČIO, O.F.M. PRIMICIJOMIS
t

Programa RYTĄ
11 vai. — Iškilmingos primicijų Mišios su pamokslu vienuolyno 

parke. Giedos Waterburio šv. Juozapo parapijos choras, 
šoks P. Ivaškienės vadov. Bostono liet. taut. šokių grupė. 

12:30 — Pietūs*

POPIET
3 vai. — Meninė dalis, kurią išpildys Waterburio šv. Juozapo pa

rapijos choras, vedamas muziko A. Aleksio, ir po to įvai

rūs dovanų laimėjimai, pramogos...

Tėvai Pranciškonai maloniai kviečia dalyvauti Lietuvių Dienoje savo geradarius, rėmėjus ir visus Amerikos lietuvius.

IKI PASIMATYMO PRIE ATLANTO!


