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PILIETINIŲ TEISIŲ KLAUSIMAS
GRESIA DEMOKRATŲ VIENYBEI

Chicago. — Demokratų par
tija skubiai ruošiasi netolimam 
nominacijų j prezidentus kon
ventui. Programos komisija 
jau pradėjo darbų. Šiuo tarpu 
svarstomi žemės ūkio klausi
mai. Bet greitu laiku bus priei
ta ir prie opaus pilietinių teisių 
klausimo, kuris praėjusių rin
kimų metu buvo suskaldęs de
mokratų fronto vieningumą. 
Tuomet pietiečiai reikalavo, 
kad šis klausimas būtų paliktas 
spręsti paskiroms valstybėms, 
o šiauriečiai — kad jį spręstu 
federalinė vyriausybė, šitoks 
nuomonių išsiskyrimas ir da
bar laukiamas. Ar pavyks pa
siekti bendro nusistatymo, kol 
kas nėra paaiškėję.

I Chicagą pradėjo jau rink
tis ir kandidatai j nominaciją. 
Pirmasis atvyko senat. R. B.

Prez. Trumanas 
ligoninėj

Washingtonas.— Pirmą kar
tą nuo Įžengimo j Baltuo
sius Rūmus prez. Trumanas at
sigulė į ligoninę. Jo bendradar
biai susirgimą laiko lengvo po
būdžio, tačiau tai taip pat turį 
įtakos Trumano nusistatymui 
daugiau į prezidentus nebekan- 
didatuoti.

Pagal pranešimą prieš kele
tą dienų šiuo metu 68 
m< amžiaus prezidentas susir
gęs lengva infekcija ir atsigulė 
į karinę Walter Reed ligoninę.

Prezidento sekr. J. Short pa
reiškė, jog Trumanas esąs jau 
vėl visai pasveikęs ir į ligoninę 
atsigulęs tik pagrindiniam jo 
sveikatos ištyrimui. Preziden
to gydytojas gen. W. H. Gra- 
ham pareiškė, jog turįs vilties, 
kad jo pacientas po dviejų tri
jų dienų iš ligoninės grįš.

KAS SLEPIASI UŽ PAUKER
LIKVIDAVIMO

Bukareštas. — Prieš Anna 
Pauker spaudos įtūžimas vis 
didinamas. Visame krašte prieš 
ją ruošiami mitingai. Ji vadi
nama jau “revoliucijos ir liau
dies priešu”, “tėvynės išdavi
ku.” Ji kaltinama trukdymu 
kurtis kolektyviniams ūkiams, 
maisto pristatymo sabotažu. 
Laukiama, kad netrukus ji bus 
suimta ir atiduota liaudies teis
mui.

Anna Pauker įpėdiniu pas
kirtas Simion Bughici, Rumu
nijos atstovas Maskvoje, lig šiol 
nežymus asmuo, nebuvęs nė 
politbiure. Tokis paskyrimas 
laikomas ženklu, kad užsienio 
reikalų ministerija nustoja 
reikšmės, ir vadovavimo užsie
nių politikai vadžias paims pati 
Maskva.

Liepos 2 d. pakeistas ir mi-

NAUJAS JAV AUKŠTASIS 
KOMISARAS VOKIETIJOJ
Bonna. — Ligšiolinis JAV 

aukštasis komisaras Vokietijai 
McCloy iš savo pareigų pasi
traukė ir grįžta į JAV. Jo vie
toj paskirtas 55 m. amžiaus 
W. J. Donnelly, kuris ligi šiol 
buvo JAV aukštasis komisaras 
Austrijoje. Vokietijai ratifika
vus neseniai sudarytą su Va
karų valstybėmis sutartį, W. J. 
Donnelly bus pir
muoju po karo JAV pa
siuntiniu Vokietijoje. Kas jo 
vietą užims Austrijoje, kol kas 
nepranešta.

Russell, o po jo tuojau ir se
nat. E. Kefauver. Iš viso iš de
mokratų norinčių kandidatuo
ti 'į prezidentus yra iškilę dau
giau kaip pusė tuzino. Kuris 
jų turi daugiausia šansų laimė
ti, vienos nuomonės nėra, šiuo 
metu už savo pečių daugiausia 
balsų, atrodo, turi senat. E. 
Kefauver — apie 248‘u, tačiau 
tai dar toli ligi nominacijai rei
kalingo 616 balsų skaičiaus.

Puošnių iškilmių metu Helsinkio 
olimpiniam kaime kariuomenė iš
kėlė JAV vėliavų. Olimpiniai žai
dimai Helsinky prasideda liepos 19 
d.

nisteris pirmininkas. Vietoj bu
vusio nuo 1947 m. Petru Groza 
paskirtas Georghiu-Dej. Per jį 
Maskva nori pasukti Rumuni
jos ūkinį gyvenimą žemės ūkio 
kolektyvizacijos ir miesto in
dustrializacijos linkme. Žemės 
ūkį sukolektyvinus, tikimasi 
atliekamus iš žemės ūkio dar
bininkus perkelti į miesto pra
monę, kuri įjungiama į bendrą 
sovietinio ginklavimo sistemą.

UŽSIENIO POLITIKA TU
RINTI BCTI NETRAUKIAMA 

f RINKIMŲ KAMPANIJA

Mashingtonas. — Senato už
sienių reikalų komiteto narys 
senat. Wiley, (resp., Mich.) pa
siūlė, kad vyriausybė rinkimi
nės kampanijos laikotarpy 
svarbiais užsienio politikos 
klausimais tartųsi su respubli
konų atstovais. Tuo būdu būtų 
išvengta JAV užs. politikos 
netikrumo bei svyravimų, ku
riuos Sovietai tuojau išnaudo
tų.

Valst. Departamento sekr.
D. Achesonas, komentuodamas 
šį pasiūlymą, pažymėjo, jog 
tai labai svarbus reikalas ir 
dėlto pirmiau turįs būti pagrin
dinai apsvarstytas. Tačiau pre
zidentas, kuriam priklauso ga
lutinis sprendimas, šiuo tarpu 
yra ligoninėje. Tad nuo plates
nio klausimo komentavimo A- 
chesonas kol kas susilaikė.

Korėjoj komunistai gali 
pakeisti savo laikyseną

Munsanas.— Korėjos paliau
bų derybose komunistai buvo 
paprašę dviejų dienų pertrau
kos, kurių metu jie, tur būt, 
norėjo apsvarstyti Jungt. 
Tautų delegacijos pasiūlymus 
ir paruošti savo naujus pasiū
lymus. Dabar nelauktai jie pa
darė pareiškimų, kurie sukėlė 
vilčių, kad gali pagaliau pavyk
ti pasiekti susitarimo. Komu
nistinės Kinijos užs. reik. min. 
Chou En-lai paskelbė, kad ko
munistinė Kinija esanti pasiry
žusi laikytis belaisvių reikalu 
Genevos sutarties. Tad kyla 
viltis, jog jie gali sutikti su 
laisvu belaisvių apsisprendimu 
repatrijuoti ar likti svetur. Po 
šio pareiškimo komunistų de
legacija pasiūlė derybas dar 
dviem dienom pertraukti. Ma
noma, jog bus tuo laiku atsi
klausta derybų reikalu Peipin- 
go, Pyongyango ir, gal būt. net 
Maskvos.

POSEDŽIAU J A ANTIKOMU NISTIN ES 
DARBO UNIJOS

Berlynas. — Čia posėdžiauja 
Tarptautinės Laisvųjų Darbo 
Unijų Sąjungos atstovai, kurie 
yra ypatingai atkreipę dėmesį 
į kovą su komunistais ir kitais 
žmogaus laisvės priešais. Priei
ta nusistatymo, kad būtų į- 
steigtas Sąjungos spaudos biu
ras ir padidintas skaičius jos 
radijo siųstuvų. Be to, numato-

DERYBOS DĖL PLIENO 
STREIKO SUSTOJO 

VIETOJE

Pittsburgas. — Pastangos 
baigti plieno streiką yra visiš
kai tuo tarpu pasiliovusios. 
Nei pramonininkai, nei darbi
ninkai neturi jokio plano strei
kui baigti ir Baltieji Rūmai 
taip pat nereikalauja, kad jie 
vėl pradėtų derėtis. Paskutinįjį 
pramonininkų pasiūlymą unija 
atmetė kaip nepatenkinantį jos 
reikalavimų.

Streiko pasekmės pradeda
mos vis labiau jausti. Streikuo
jantieji darbininkai jau neteko 
37 milijonų dolerių atlyginimo 
ir dėl plieno pramonės streiko 
netekusieji darbo kitose šakose 
35 milijonų dolerių. Plieno per 
tą laiką nebepagaminta už 81,- 
650.000.000.

Po savo rekordinės kelionės naujasis JAV jūrų miltinas l'nited Statės vėl nugrįžo j Nevv Yorką. At
vykstant) laiva pasitikti susirinko didelė minia, kuri sukėlė ovacijas naujajam Mėlynojo Kaspino laimė

tojui.

lyros ŽINIOJ
• Buvęs JAV oro pajėgų viršininkas gen. C. A. Spa.atz pa

reiškė. jog Sovietų oro pajėgos praaugo JAV oro pajėgas ir iškė
lė reikalavimą galimai greitu laiku jas sustiprinti ligi 143 grupių.

• Jungt Tautose reiškiamas įsitikinimas, jog artimoj ateity 
lauktina Korėjoj karo paliaubų. Padėtis esanti pakrypusi į gerą
ją pusę.

• Pabėgęs Sovietų inž. E. Volchanskis spaudos konferenciioj 
pareiškė, kad jo turimais duomenimis artimu laiku Sovietų puo
limas nelauktinas Tačiau Volchanskis nealiejoja, kad. sulaukę* 
patog ius momento. Stalinas nedels pradėti karą.

• Šveicarijoj suimtas Lozanos universiteto■ profesorius A. 
Bonnard. Suimtasis šnipinėjęs Sovietų naudai.

• Peru ir Kuba vėl atnaujino prieš trejus metus nutrauktus 
diplomatinius santykius.

• Ir.df.jos Jaipuro provinciją nusiaubė dideles audros ir liūtys. 
Trisdešimt asmenų prigėrė ir apie pusė milijono likę be pastorės

• Nuo karščių Vokietijos šiaurės Reino-Vestfalijos provincijoj 
mirė 117 žmonių.

• Egipte karo teismas nubaudė įvairiomis kalėjimo bausmė
mis dar penkis asmenis, kurie dalyvavo sausio 26 dienos nera
mumuos!'. Krašto apsaugos ministerts teisme paliudijo, kad nera
mumai buvo sukurstyti iš užsienio.

Tačiau iš antros pusės į tą 
komunistų pareiškimą žiūrima 
ir su rezervais. Valst. Departa
mento sekr. D. Achesonas pa
žymėjo, jog jau prieš dvejus 
metus komunistai pareiškė, 
kad jie laikosi Genevos kon
vencijos, tačiau jas praktiškai 
nesilaikė. Jie nevykdė tos su
tarties reikalavimų, kad regu
liariai būtų paskelbiami be
laisvių sąrašai, belaisvių sto
vyklos leidžiamos inspektuoti 
tarptautinei organizacijai, pra
nešama susirgusių ar sužeistų 
belaisvių vardai ir t.t. ši aplin
kybė mažina vertę dabar jų 
padaryto pareiškimo.

Be to, jis gali turėti ir kitų 
tikslų. Chou En-lai savo pareiš
kime iškėlė, jog belaisviai, ku
rie pagal Nuernbergo ir Tokio 
bylose iškeltus principus yra 
nuteisti už karinius nusikalti
mus. negali naudotis Genevos 
sutarty numatytomis sąlygo

ma šiam reikalui panaudoti ir 
filmas.

Svarstant dabartinę pasau
lio padėtį, prieita nusistatymo, 
jog turi bufe siekiama veiks
mingos ginklavimosi kontrolės, 
kad darbo unijoms būtų pripa
žinta balsas ūkio klausimais ir 
tarptautiniu mastu, o taip pat 
pasisakyta prieš rasinę diskri
minaciją Pietų Afrikoj, nenor
malią politinę padėtį Ispanijoj 
ir komunisūnę agresiją Korė
joj.

Rvdų Vokietijos darbinin
kai atsiuntė suvažiavimui raš
tą, kuriuo ragina Vakarų dar 
bininkus dėti daugiau pastan
gų. kad jie pagaliau būtų išlais
vinti iš dabartinės komunisti
nės priespaudos.

GEN. COLINS GRASINA
ATOMINIAIS GINKLAIS

Seulas. — JAV armijos šta
bo viršininkas gen. J. L. Col- 
lins pareiškė, jog sąjungininkai 
pavartos visus savo turimus 
ginklus, išskiriant baktereolo- 
ginius, jei komunistai bandytų 
jų pajėgas išstumti iš Korėjos. 
Iš šio pareiškimo daroma išva
da, jog sąjungininkai rimtu at
veju yra pasiruošę Korėjoj pa
naudoti atominius ginklus. 

mis. Iš to daroma išvada, jog 
komunistai gali bandyti kai 
kuriuos jų nelaisvėje esančius 
Jungt. Tautų karius teisti kaip 
karo nusikaltėlius.

KOMUNISTAI PRANEŠA A- 
PIE RYTŲ VOKIETIJOS AR

MIJOS SUDARYMĄ

Berlynas. — Po savaitę tru
kusio pasitarimo Rytų Vokieti
jos komunistų partija pasiuntė 
Stalinui telegramą, kurioj pasi
žada suorganizuoti ginklo pajė
gą “Vokiečių Demokratinei 
Respublikai saugoti.”

Kartu susirinkusiems komu
nistų partijos pareigūnams jos 
generalinis sekretorius W. Ulb- 
richt paskelbė, kad sovietinė 
Vokietijos zona pereisianti 
prie marksistinės - leninistinės 
tvarkos, kas rodo, kad ji bus 
pertvarkoma pagal Sovietų 
santvarkos pavyzdį.

PATVIRTINO LĖŠAS AKRO 
BROMAMS STATYTI

Washingtonas. — Prez. Tru
manas pasirašė įstatymą, ku
riuo skiriama 82,389,282.800 į- 
vairiems kariniams įrengi
mams. tarp jų ir įvairiose pa
saulio vietovėse aerodromų sta
tybai.

Aerodromai. kuriuos JAV
stato apsaugai nuo Sovietų 
puolimo tęsiasi nuo Japonijos 
ligi Europos. Smulkesni duo
menys apie juos laikomi pas
laptyje. tačiau žinoma, kad jie 
statomi Grenlande, šiaurės Af
rikoje ir Tolimuosiuose Rytuo
se.

IZRAELIS LAUKIA ARABŲ 
DIPLOMATINĖS OFEN

ZYVOS
Tel Avivas. — Izraelio vy

riausybė laukia. jog arabų 
kraštai pradės Palestinos klau
simu naują diplomatitnę ofen- 
svvą. Yra susirinkusios tartis 
Egipto. Syrijos, Jordanijos ir 
Libanono karo paliaubų delega
cijos ir spėjama, jog šie kraštai 
imsis žygių Jungt. Tautose, 
kad būtų naujai pertvarkyta į- 
tempta padėtis Izraelio pasie
niuose. Arabų kraštai kelia, .jog 
žydai yra įvairiais atvejais pa
žeidę karo paliaubų susitari
mus. Izraelio atstovai tuos tvir- 
itnimus paneigia.

Tikėdamasis “geros žūklės" gen. Eisenhovveris grįžo į Denverį. Su 
juo matome ( olorado gubernatorių D. Thornton. Eisenhow«ri-> parei - 
kė. jog pirma pasilsėsiąs, o paskui pradėsiąs pasitarimus su partij s 
pareigūnais dėl rinkiminės akcijos.

I ŽDK U Dfc SOVIETINIl S 
LEIDIMl S

VVashingtonas. — JAV pra
nešė Sovietams, jog turi būti 
sustabdytas leidimas Sovietų 

atstovybės leidžiamo “Sovietų 
Sąjungos Informacinio Biulete
nio” ir kitų smulkesnių leidi
nių. kurie buvo platinami tarp 
amerikiečių. Tuo pačiu laiku 
JAV sustabdo ligi šiol jų Mas
kvoj leistą laikraštį “Ameri
ca’*, nes Sovietai sudarė tiek 
kliūčių, jog ji platinti nebeįma
noma ir dėl to toliau leisti nė
ra prasmės. Sovietų leistasis 
“Informacinis Biuletenis”,turė
jo apie 15.000 tiražą. Jis buvo 
leidžiamas be jokios cenzūros, 
kai tuo tarpu “America” Mask 
voje buvo labai griežtai cenzū
ruojama.

Lietuviai l žsienių Politikos 
konferencijoj

Colgate Universitetas. IIi- 
milton. N. Y , liepos 26-31 die
nomis ruošia is eilės ketvirtą 
ją Amerikos užsieniui politikos 
konfeernciją. bendradarbiau
jant JAV valstybes departa
mentui.

Universiteto vadovybės kvie
timu, šiemet, kaip ir 1950 bei 
1951 meatis. Lietuva bus taip 
pat toje konferencijoje atsto
vaujama — jon vyksta vice 
konsulas Nevv Yorke Vytautas 
Stašinskas, kuris dalyvaus dis 
kusijose Rytų Europos klausi
mais.

Ryšium su “America” Mas
kvoje sustabdymu nutarta žy
miai sustiprinti Amerikos Bal
so veiklą. “America” Maskvoje 
ėjo septyneris metus.

KAI ĮMINIMI LAPĖ

Berlynas. — Sovietų rašyto
jas Ilja Ehrenburgas komunis
tų “pasaulio taikos” kongrese 
.JAV’ šventes proga pabrėžė, 
kad Sovietai norį bendradar
biauti su amerikiečiais darbi
ninkais ir kapitalistais, kad jie 
nerengiu jokios invazijos, nes 
“niekas neturi teisės vardan 
savo laisvės atimti laisvę ki
tiems.” — “Die Tat” redakcija 
prie tos kabios pastebi: Jei Eh 
renburgas būtų tiesą kalbėjęs, 
tai Sovietų Sąjunga turėtų tuo- 4 
jau pasitraukti iš Vidurio Eu- 
ropos. Pabaltijo kraštų ir Bal
kanų.

MYLIĄ KRITUS. IsLIKO 
GYVAS

Dunsmuirl, Cal. — 34 m., 
amžiaus alpinistas Dan O'Neill, 
būdamas Shasta kalne 14.163 
pėdų aukšty nuslydo nuo skar
džio ir 40 sekundžių krito išti
są mylią žemyn, tačiau išliko 
gyvas ir žymiau nesusižeidęs. 
Krisdamas .atkalne jis naudojęs 
plaukimo techniką ir tuo būdu 
išlikęs gyvas. O'Neill pasiryžęs 
iš naujo lipti į Shasta kalną.

♦
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MARSH.ri.Wl PENKERI METAI
Kt ZMCOVAS l’AĮ’R ADYTAS 

!šSt\ISl)i\ Ii
Londonas. — Britų užsienių 

reikalų ministerijos radistų \V. 
M Marshallį už šnipinėjimų S. 
vietų naudai teismas nubaudė 
penkeris metus kalėjimo, ir 
užsienių reikalų ministeri.a pa
prašė Sovietus per vienų savai
tę atsiimt Povilų Kuznecovą. 
atstovybės antrų sekretorių, 
kuriam Marshallis teikdavo ži 
nias.

Naujo šmpo suėmimas sujau
dino britų visuomenę. Nuo 
1950 metų tai ketvirtas išaiškė
jęs šnipas vyriausybės įstaigo
se. Pirmas tuivo atomo šnipą' 
Klaus Fuchs. Po jo ėjo paslap
tingas MacLean ir Burg. <>. 
dviejų užsienių reikalų minis
terijos tarnautojų, dingimas: 
paskiausiai sukėlė šnektų delb
sią atominės energijos tyrinę 
tojo prof. Pentecorvo. paliesi
mas.

Nuo tų skandalų garsius.us 
britų slaptosios tarnybos var
das smuko. Ji ryžosi atsitiesti 
visuomenės akyse, kai tik už
sienių reikalų ministerijos ma
žas žmogelis, radistas, buvo , 
tartas. Jo sekti ėmėsi didžioji 
žuvis William Hughes. specia
lusis inspektorius iš Scotiand 
Ya^d. kuris rūpinasi britų 
premjero saugumu ir kurio 
knygoje surašyti visi sveėfei. 
lankęsi Churchillio ar Attlees 
namuose.

Birželio 13 d vakarą, kai 
Marshallis. britų užsienių rei
kalų ministerijos radistas. ;- 
žengė į parkų. Huųhes jau ži
nojo. kas tas antrasis, su kū
rino Marshallis draugiškai šne
kučiavos. dėl kokio nieko 
nebūtų lindėjęs krūme. Kai po 
25 minučių pasikalbėjimo Mar
shallis ištiesė ranką Kuzneco 
vui atsisveikinti, staiga išdygo 
prie jų trečiasis su palydovais 
ir ramiu balsu kreipėsi i Mar- 
shallj: "Esam policijos kari
ninkai. Turime pagrindo ma
nyti. kad tamsta padarei veiks
mų. priešingų valstyiiės saugu
mui. Areštuojame."

Nei Marshallis nei Kuzneco- 
vas nerado žodžio. Tik kai <:- 
budu buvo nuvesti į artimiau
sią nuovadą. Kuznecovas ėmė 
protestuoti prieš areštą. ne> jis 
kaip diplomatas neliečiama'. 
Prieš patikrindama jo diplo
matinius popierius, [olicija is 
panagių abudu iškratė. Jiems 
nereikalingi popieriai nukeliavo į 
inspektoriaus portfelį. Marsha 
ilis j kalėjimų, o Kuznecovas 
galėjo švilpauti sau į pasiunti
nybę.

Kas tas .Marshalis. kur sugun
dė sovietinis nelalvasis?

Tik 24 metų vaikinas, pradė
jęs užsienių reikalų ministeri
joje dirbti prieš ketverius me
tus. 195o metais jį pasiuntė į 
Maskvą į britų atstovybę Ten 
pirmą kai tą jis susitiko su So
vietų pareigūnais ir sukomu- 
nistėjo. Po metų sugrą uno jį ; 
Londoną, ir čia jis reiškėsi drau
giškas Sovietams. Ji' biiv> p;i- 
-tebėtas »rangiuoc',r isb mano

se s.vaisinąs su Kuznecovu. 
Jam tada buvo pakišama tam 
tiki-ų menkos vertės dokumen
tų. kurie iš jo atsidurdavo 
Kuzius.-ovo rankose. Didelių da
lykų jis negalėjo duoti, nes bu 
vo nedidelis žmogelis. Net ir 
Kuznecovas nebuvo patenkin
tas. Bet vis tiek žinios apie a- 
liautų šaipiuosius siųstuvus bu
vo daugiau negu nieko. Tokių 
žinelių perdavimo metu Mar
shallis ir buvo suimtas. Taigi in 
flagranti. Ar jis dirbo Sovie
tams iš įsitikinimo ar už pini
gus. neišaiškinta. Bet spėjama, 
kad jam mokėdavo savaitei po 
N s\ irus. Bet jis pats pinigų 
neturėjo. Kai teismas sutiko 
paleist: jį už užstatą, paaiškėjo, 
kad visas jo turtas buvo 15 
svarų.

Kai jam davė teisme paskuti
nį ži>dį. jis pasakė esąs nekal
ta.'. Bet gudrusis policijos in- 
spektorius savo rankose turėjo 
Marshaliio užrašus, kuriuose 
datomis buvo pažymėti jo susi
tikimai su Kuznecovu.

Ki» k ė ia uodegą įkišęs
Za rubinas?

Penktą dieną po suėmimo 
Sovietai įteikė britams protes
tą dėl prievartos prieš jų dip
lomatą. J mėnesį po suėmimo 
britų /' nių reikalų ministe
rija -teikė notą, kad Sovietai 
išsigabentų Kuznecovą. Tai 
buvo britų atsakymas ; protes
tą.

Bei čia įdomi ir Zarubino pu- 
'v. 19-1; m kai ti.-c issilo aikš
tėn Kanadoj didžioji Sovietų 
>nipinėjimo afera. Sovietų pa- 
'iuntinys pasiskubino mauti iš 
Kanados ir buvo paskirtas 
Londone. Nor> Zarubinas jau 
kuris laikas iš Londono at
šauktas. bet ten vis delsė. Ir 
tik suėmus Kuznecovą. movė iš 
Anglijos. Dabar jis paskirtas į 
YVashingtonų. Taigi galima bus 
laukti įo pasižymėjimo šioje 
žemėje.

Mu.^adrjih noriH

plačiu įgaliojimu
Teheranas. — Irano min. 

pirm. Mossadegh pareikalavo iš 
parlamento tokių plačių įga
liojimų. kokių ligi šiol neturė
jo nė viena krašto vyriausybė. 
Šie įgaliojimai esu reikalingi, 
kad vyriausybė galėtų pašalin
ti ūkio krizę, kuri susidarė, kai 
po naftos nacionalizacijos buvo 
netekta anksčiau iš jos gautų 
pajamų. Gavęs tokius įgalioji
mu'. Moss idegh praktiškai ga
lėtų kraštą tvarkyti savo pa 
tie- nuožiūra. Tačiau dar nėra 
Išaiškėję, ar parlamentas su 
Mossadegh reikalavimu sutiks.

šiuo metu Iranas yra arti 
bankroto. N’< tekęs pajamų iš 
naftos jįs buvo priverstas nuo
ki' h :sti naujus popierinius pi
nigus ir dėlto krašte nuolat di- 
dė a infliacija. Bankai praneša, 
kad ju >s*. neiiėra jau pinigų nė 
ta iiauto.jų algoms išmokėti.

s«-n. H. T. Byni. kuris y ra <i«-tn<>krati| tar|w žinoums kaip dabartine* 
administracijų* išlaidu politiku* priešas, vėl laimėjo Virginijoj nomi
nacija naujiems senato rinkimams. Jo varžovas buvo buvęs Hisenho- 
vvfrio štabo pulkininkas E. E. Miller.

Iš PRAGARO 1 KIT.^ KURIS \E TAIP 
KARSTAS. BEGO SOVIETŲ 

PUSKARININKIS

Spaudos puslapiuose

BADOSI BALTIJOS ADATOMIS
jaus iš vokiečių pusės joms ne-The New Vork Times liepos 

11 d. paskelbė respublikonų 
konvento Chicago e priimtų 
pritinę pla formų. Joje respub
likonai prisimena. Pabaltijo val
stybes. badydami demokratus:

"Jie negynė ramių tautų, to
kių kaip Latvija, Lietuva, Es
tija, Lenkija ir Čekoslovakija, 
nuo komunistų agresijos, kuri 
bematant jas prarijo.”

Liepos 1 d. tas pats laikraš
tis jau įdėjo Robert S. Long 
laišką, kuriame kritikuoja res
publikonų platformų ir gina de
mokratus nuo priekaištų. Dėl 
Pabaltijo atsiliepia:

"Baltijos valstybės ir Lenki
ja rusų nebuvo okupuotos, ligi 
jie sumušė .vokiečius ir priver
tė juos trauktis. Jeigu respub
likonai kaltina, kad mes "aplei
dome” šias valstybes, tai ar jie 
galvoja, kad mes turėjome ka
riauti su Sovietų Sąjunga prieš 
Hitleriui kapituliuojant

Laiško autorius nutyli, kad 
bolševikai Baltijos valstybes 
buvo okupavę tada, kai pavo-

buvo, ir kad Potsdamo sutartis 
buvo pasirašyta ne prieš Hitle
riui kapituliuojant, bet Vokie
tijai jau esant parblokštai, tai
gi jau buvo galima iškelti bent 
mintį Sovietams pasitraukti iš 
okupuotų neutralių kraštų. 
Laiškas rodo, kad dar tebėra 
gyva argumentacija, kuri buvo 
vartojama karo metu: daryti 
viską, kad Vokietija kapituliuo
tų be sąlygų, remti Sovietų Są
jungą taip pat be sąlygų, tei
sinant ir svetimų kraštų oku
pavimą kaip reikalingą prie
monę Hitleriui sunaikinti. Šita 
nuotaika ilgai vyravo ir karų 
pabaigus, dėl to pavergtieji il
gai ir buvo palikti savo pačių 
likimui. Dabar jie virto įrankiu 
pasibadyti rinkiminėje res
publikonų demokratų kovoje. 
Mums svarbu, kad ir vieni ir 
kiti pripažįsta, kad ta padėtis, 
į kurią įstumti Pabaltijo kraš
tai. yra bloga ir kad atsakomy
bę ima jausti tiek vieni tiek 
kiti.

nes bura .pt.ku ... OMka.ti t., ori. .r p.hė8ti. Sodo t.r
naut<jn« paiifirin^ja ka'U «r'*-

Vitalij Barkar. Sovietų pus
karininkis. iš Budapešto buvo 
pasiųstas su reikalais j Vienų. 
Ta proga jis pabėgo į Vakarus. 
Šešerius metus jis buvo karo 
belaisvių stovyklos prižiūrėto
jas. Iš belaisvių išmoko gražiai 
vokiškai, tad paliegusiam nebu
vo sunkenybių susikalbėti il
su tardytojais.

Amerikietis tardytojas Zalc
burge Barkarą klausia:
* —Ar amerikiečių propa
ganda paskatino tamstų bėgti?

— Amerikiečių propaganda?
— nustebo Barkaras. — Kokia 
propaganda ?

Paaiškėjo, kad Rusijoje apie 
amerikiečius težino tik tiek, 
kiek iš Maskvos patiria. Bar
karas pirštais suskaičiavo, kas jų 
miestely Nevgoseve turi radio 
aparatus: partijos būstine, kol
chozo šefas: na. ir Zemliovas. 
stachanevietis. kuriam radio 
aparatą padovanojo. Daugiau 
niekas iš 2000 gyventojų. Tai 
kaip gi jie girdės amerikonų 
propagandą. Be to. Sovietai 
trukdo dieną ir naktį. Kiekvie
nas didesnis miestas turi savo 
radio trukdytuvus, kurie ame
rikoniškos propagandos klau
symų daro neįmanomų.

— Tai kų jūs žinot apie A- 
merikų?

— Žino liaudis, kad ameriko
nai yra barbarai. Amerikoje 
badauja net klebonas ir dak
taras. nes jie ne visada turi 
duonos. Dešimtys tūkstančiu 
darbininkų gyvena po dangum 
ir po tiltais. Dešimt ir daugiau 
šeimų gyvena susispaudę vie
nam kambary. Amerikonai 
barsto maro bacilas Korėjoje. 
Ginkluojasi. Kraują atominių 
bombų kalnus. Nekenčia tai
kos. nes karas jiems duoda ge
riausių uždarbį. Amerikoje yra 
klika, kuri liaudį išnaudoja. 
Klika gyvena pertekliuje, o 
liaudis žūsta, milijonai skudu
rais apsitaisę.

— Ar rusai tuo tiki?
— Žinoma. O kaipgi kitaip! 

Jiem parodo ir fotografijas tų 
maro bacilų arlia Korėjos be
laisvių su nuplautomis galvo
mis. Tiki Rusijoje, kad Ameri
koj negrai negali šaligatviais 
vaikščioti Negrų kiekvienas 
gali užmušti. Jeigu gatvėj už
muši. tai bus tik už judėjimo 
sutrukdymų ir triukšmo kėli
mų viešoj vietoj. Ir kodėl liau- 
dž.iai tuo netikėti Ji mato, kad 
Rusijoje taip pat daug kas ga
lima. tik apie tai nekalbama.

Tardytojas, norėdamas pa
juokauti. klausia toliau:

— Ar ir tamsia tiki tuo. kų 
nišai apie amerikonus pasako
ja?

— Tikiu. — atsakė su visu 
poprafltumu Barkaras. Ir tar

dytojas išsižiojo, o jis buvo no
rėjęs tik pajuokauti. Jis buvo 
pasaulio matęs. Jis tik naujas 
amerikonas. 1938 metais jis 
lxivo pabėgęs iš Prahos. Jam 
pažįstami buvo pergyvenimai, 
kada girdi žingsnius artėjant 
prie durų ir su virpėjimu gal
voji: ar ne manęs ateina: kada 
traukiny kiekvienas žvilgsnis 
tau įtartinas ir galvoji: 
jie manęs dar nečiumpa, 
kad svarbesnė j vietoj čiuptų: 
pažįstama buvo viltis išsigelbė
ti kokioj nors saloj Bet jam 
nebuvo suprantamas Barkaras. 
kuris tiki, kad amerikonai y- 
ra barbarai ir vis dėlto pas juos 
bėga. Nusiminusiu tonu tad 
klausia Barkarą toliau, jau ne
minėdamas Amerikos?

— Tai ko tamsta pabėgai į 
Vakarus?

— Nes Vakaruose vis tiek 
negali būti taip bloga kaip Ru
sijoje. — paaiškino Barkaras. 
Tardytojas buvo dar labiau pri
trenktas: vadinas. iš peklos bė
gi į kitą dėl to. kad toj antroj 
nėra taip karšta.

-KAI SIAUČIA! PRADEDA 
KRIAUGIAŪTF

Naujienos vis dar nori moky
ti katalikus, kad evangelijose ir 
ki ikščioniškame moksle yra 
skelbiama aiški neapykanta 
šeimai, pacituodamos ketvertą 
vietų. 159 numeryje dar toliau 
nueina: Jos, norėdamos kaip 
nors atsikirsti į Darbininke til
pusius pasisakymus, paneigia 
evangelijų autentiškumą. Esą 
Kristaus “artimiausieji moky
tiniai buvo bemoksliai ir be
raščiai. Daugiausia, ką jie galė
jo. tai papasakoti kitiems tai. 
ką jie buvo girdėję iš Jėzaus 
lūpų.” Taigi, kiti vėliau “ra
šė ne tai, kų jie girdėjo iš pa
ties Jėzaus lūpų, bet kas buvo 
pasilikę tikinčių jų padariniuose 
apie jį.”

Tebūnie leista paklausti Nau
jienų dviejų dalykų. Pirma, iš 
kur jie žino, kad Kristaus mo
kiniai, ypatingai evangelistai, 
buvo beraščiai. Antra, kaip rei- 
ka suprasti Jono evangelisto 
pasisakymą: “ką regėjome ir 
girdėjom, tai skelbiame jums...

Ir tai jums rašome, kad džiaug- 
tumėtės ir kad jūsų džiaugs
mas būtų tobulas.”

Toliau, Naujienos teigia, kad 
‘evangelijos nėra Jėzaus kalbų 
nuorašai,” bet pirmųjų krikš
čionių suprastas mokslas. Tai 
tvirtinti gali kiekvienas, bet la
bai sunku tai įrodyti. Šitokius 
įrodinėjmus pradėjo vokiečių 
kritikai (nekatalikai) nuo 1919 
metų: K. L. Schmidt, M. Dibe- 
lius, R. Bultmann, G. Bertram, 
M. Albertz. Deja, nors jie pri
rašė tomus, bet jiems dar ne
pasisekė sugriauti katalikų ar
gumentų. Patartume Naujie
noms pasiskaityti pacituotus 
autorius ir iš jų nurašyti tvir
tinimus, į kuriuos mes nepatin
gėsime atsakyti.

Tėvas Klemensas, 0FM.

Meksikietę spauda 
ritini raMtivę

... ‘■rritj.

Meksikiečių publicistas R.
Frausto Valdealde “La Opi- 
nion” dienrašty birželio 28 d. 
atspausdino straipsnį "Suecia se 
Aleva de su Neutralidad” — 
Švedija tolsta nuo savo neutra
lumo. Jame jis rašo, kad So
vietai baigia statyti strateginį 
geležinkelį nuo Murmansko iki 
Bosnijos įlankos (tiksliau sa
kant. Sovietai privertė suomius 
sujungti savo geležinkelį su 
Murmansko šiaurine linija. J. 
G.) ir kad ši linija, Sovietams 
puolant Švediją, turėtų didelės 
reikšmės. Be to, dauguma Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos gy
ventojų iškelta į Rusijos gilu
mą. o į jų namus atkelta žmo
nės nuo Volgos ir Dniepro. Tai 
esą padaryta dėl to, kad pabal- 
tiečiai niekada neremtų Sovie
tų agresijos prieš Švediją, o im
portuoti žmonės nesvyruodami 
paklausytų Kremliaus įsakymo 
pulti švedų tautą.

Mūsų manymu, pabaltiečiai 
deportuojami ir į jų vietą atve
žami rusai ir aziatai be jokio 
sąryšio su eventualiu Sovietų 
ir švedų karu. Deportacijos ky
la iš žmogžudiškos Sovietų ly
derių doktrinos, kurią Zinoviev 
šitaip formulavo: “Buržuazija 
žudo atskirus asmenis, o mes, 
bolševikai, žudome ištisas kla- 

, sės”. Ne paslaptis, kad “klasių” 
žudymo tikslais deportuojami 
ir žudomi ne tik okupuoti žmo
nės, bet ir patys rusai. Ir toli 
gražu ne visi į Lietuvą impor
tuoti darbams rusai yra lai
mingi ir nuoširdžia' myli savo 
“tėvą ir mokytoją” Staliną.

Mums R. Frausto Valdea I- 
des straipsnis įdomus tik tuo. 
kad jis mini Lietuvą ir jos 
žmonių nelaimes, kas meksikie
čių spaudoje, deja, yra diuelė 
retenybė. Per pusmetį pirmą 
kartą pastebėjau Lietuvos var
dą "La Opinion” dienraštyje.

J. Gobis

KANADOS LIETUVIAI STATOSI
BAŽNYČIAS

PROF. KRIVICKAS PAVERSTAS JAV 
ĮSTAIGŲ ATSTOVE

Tremties birželio 24 d. nr.. 
paskaitę paprašėme savo ben
dradarbį pasiteirauti kompe- 
tetingo asmens dvi minėto laik
raščio apie f. skalbiamų žinių 
tikrumo. Paaiškėjo, kad prieš 
vykstant min. Žadeikiui į Lon
doną. VLIKą sudarančių gru
pių centrai įteikė jam tam tik
rą raštą, pasirašytą visų lt) 
grupių. Raštui galutinai pa
ruošti buvo prašytos visos gru
pės pareikšti savo pastabas ir 
nuomones raštu. Ūkininkų par
tijos atstovas V. Sidzikauskas 
paprašė savo [ artijos narį 
prof. Krivicką, kad jis parašy
tų savo nuomonę.

Tas faktas “Tr< mtyje buvo 
taip atvaizduotas

"Vliko įgaliotinis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse (m. p. 
“D.”) V Sidzikauskas, pavedė 
tarptautinės tei.'ės žinovui 
prof. Krivickui formuluoti a- 
merikiečių (m p. *D.”l pažiū
rą j Lietuvos Dip.omatijos še
fo instituciją. Prof. Krivickas 
ėmėsi ne tik pastudijuoti ame
rikiečių pažiūras, net ir pana
šius pi-ecedentus Jungtinių 
Amerikos Valstybių praktiko
je... JAV’ į užsienių reikalų mi- 
nisterio padarytus aktus žiū
rima kaip į kariuomenės vado 
įsakymus karo metu... Ameri
kiečių įstaigos pabrėžia, kad ta 
institucija (Lietuvos Diplomą 
t i jos šefo) yra ne tik koleginio 
[Kibūdžio. o visuomeninio (m. 
p. “D”). nes Diplomatijos še
fui paskirti buvo tik pavaduo-

tojai, o ne kolegijos nariai. To
liau šefas reiškia ne ką kitą, 
kaip viršininką visoms savo 
krašto diplomatinėms misijoms 
jų reguliarias kompetencijos 
ribose.”

“Ir štai tik prof. Krivickui 
pranešus Vliko Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse įgaliotiniui 
V. Sidzikauskui amerikiečių 
pažiūras (m. p. “D.”) j Lietu
vos Diplomatijos šefo instituci
ją. tuojau pat New Yorke įvy
ko Vliką sudarančių partijų ir 
kovos organizacijų pasitari
mas”, priėmė raštą, kuriame 
“slypi mintis nuvertinti Lietu
vos Diplomatijos šefo instituci
jų. VLIKą pastatant vyriausy
binių funkcijų plotmėje.”

Šitaip kuriamos legendos, 
kuriose veikėjai sudidvyrinami 
ir kova sudramatinama. Kad 
būtų didvyriškiau, V. Sidzi
kauskui prisegamas VLIKo į- 
galiotinio titulas. Grupės, tik 
gavusios "Amerikos nuomo
nes”, susirenka posėdžio tuoj 
pat ir priima priešingą nusis
tatymą apie diplomatijos šefą, 
nei “Jungtinės Amerikos Val
stybės" buvo pareiškusios. O 
didžiausiai sudidvvrintas čia 
prof. Krivickas, kuris padary
tas amerikiečių ir Amerikos į- 
staigų nuomonės at
stovu.

Palaiminti, kurie tiki, kad 
JAV’ valdžios įstaigos bus to
kios atviraširdės ir geram atė
jusiam iš gatvės ponui dėstys, 
ką .jos mano apie svetimos val
stybės diplomatijos šefą.

T. Žiburiai Nr. 28 iškelia lie
tuviškųjų pamaldų ir bažnyčių 
reikšmę lietuvių tautinei dva
siai išlaikyt. Sykiu praneša, 
kad padaryta jau didelės Ka
nados lietuvių pažangos šioje 
srityje. Kunigų jau nestokoja. 
Yra jau keletas naujų parapijų 
ir visa eilė kapelionų, nors ne
seniai visoje Kanadoje tebuvo 
tik dvi lietuviškos parapijos. 
“Šiandien Montrealis jau turi 
dvi parapijas. Torontas ir Ha
miltonas po vieną: parapija or
ganizuojasi Winnipege: apie tai 
berods galvojama Sudbury: 
lietuviškas vienuolynas veikia 
St. Catharines, kepelionijos yra 
Londono, Sault Ste Marie.

Vancouvery. VVindsore. turime' 
važinėjantį Tėvą Kulbį. SJ. ku
ris aplanko tolimas smulkią
sias kolonijas.” Bet šiuo metu 
nė viena parapija tinkamos 
bažnyčios neturi, bet ir visur 
užsimota jas įsigy
ti. Ruošiamasi staty
ti Montrealy. taip pat Toronte. 
Hamiltono bažnytėlė bus pra
plėsta, Winnipegiečiai nutarė 
pasistatyti taip pat bažnyčią. 
Taigi Kanados lietuviai ruošia
si statyti net 5 bažnyčias.

“Glaudžios lietuviškos para
pijos su savomis bažnyčiomis 
teišgelbi lietuviškąsias saleles 
tautų okeane.”

DĖMESIO!
Sekmadienį, birželio 8 d., So. Bostone, įvyko I,DS Cent

ro Valdybos susirinkimas. Valdyba nutarė LDS 1952 m. 
Seimą šaukti rugpjūčio 24 ir 25 dd. šv. Kazimiero Iktnvią 
parapijoj, H'orcester, Mass. A. Peldžius, finansų sekretorius, 
buvo įpareigotas nuvykti į Worcester ir pasitarti sn tos pa
rapijos klebonu kun. A. Petraičiu Seimo reikalu. A. Peldžius 
buvo nuvykęs ir, pasitaręs, praneša, kad kleb. kun. A. Pet
raitis Seimui numatytas dienas tižgyrė ir pažadėjo sudary
ti seimo Rengimo Komisiją, iš LDS 7 kuopos.

LDS SEIMAS
prasidės iškilmingomis šv. mišiomis sekmadienį, rug

pjūčio 24 d.
LDS Centro Valdyba kviečia anskričius ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizacijos gero
vei kelti.

Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalioti į Seimą 
po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi daugiau kaip 10 na
rių. gali išrinkti po sieną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. 
Apskričiai gali išrinkti po du atstovus. Atstovai turi gauti 
įgaliojimus su kuopos ar apskrities Dvasios Vado, Valdybos 
pirmininko ir raštininko parašais.

Pirmadienio rytą, nigpūčio 25 d. šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. mišios už gyvus ir miru
sius LDS narius. • \ r,-

Norintieji gauti daugiau žinių anie Seimą rašykite sek
retoriui adresu: MR. A. F. KNEIA'S, 50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.
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KATYNAS LIUDIJA
LENKAI nenurimo veikę, iki JAV kongresas 1951 m. rugsė

jo 18 d. nutarė sudaryti komisiją lenkų karininkų žudynėm Ka 
tynė ištirti. Komisija turėjo nustatyti, kas kaltas: naciai ar bol
ševikai.

1952 m. liepos 2 d. komisija, apklausinėjusi liudininkus Ame
rikoj, Anglijoj, Vokietijoj, savo darbą atliko. Raportą kongresui 
baigia išvada:

“Nėra jokios abejonės, kad lenkų karininkus ir intelektualus 
Katyno miškuose nužudė Sovietų NKV (slaptoji policija).

“Visame savo tyrinėjime neaptikome jokio įrodomojo pėd
sako, kad šitą tarptautinį nusikaltimą būtų galėjusi atlikti bet 
kuri kita tauta.“

Pagrindiniai įrodymai, kurie privedė komisiją prie tokios iš
vados, jos nurodomi šie:

1. Sovietų atsisakymas 1943 m. leisti Tarptautiniam Raudo
najam Kryžiui ištirti vokiečių jiems mestus kaltinimus;

2. Sovietų atsisakymas 1944 m., kai jie patys Katyno nusi
kaltimą tyrė, leisti neutraliam užsieniečiui stebėtojui dalyvauti;

3. Faktas, kad Sovietai 1946 m. Niurnbergo byloje nuo kal
tinimo prieš Goeringą, jog jis suorganizavo Katyno žudynes, tylo
mis atsisakė, kai Goeringo gynėjas pasiūlė svarbius liudininkus 
jo nekaltumui šioje byloje įrodyti;

4. Liudijimai daugelio lenkų karininkų ir diplomatų, o taip 
pat medicinos ekspertų.

Tarp tų liudininkų dėmesio vertas lenkų gen. Berlingo pasi
kalbėjimas su gen. Merkulovu, Berijos pavaduotoju. Tai buvo 
1941 metų vasarą, tuojau po to, kai prasidėjo karas su Vokietija 
ir kai su lenkų egziline vyriausybe Sovietai pasirašė (1941.10.14) 
karo sutartį, pagal kurią lenkai galėjo organizuoti savo kariuome
nę. Ieškodamas lenkų karininkų gen. Berlingas du kartu kreipėsi 
į Beriją ir Merkulovą, klausdamas, kur dingo lenkai karininkai iš 
Kozielsko stovyklos (56 klm nuo Katyno). Nesužinojo, bet Mer- 
kulovas prasitarė: “Ach, tie—kai dėl jų, tai mes padarėme di
delę klaidą.”

Komisija turi ir Stalino sūnaus Jokūbo Džiugašvili, kai jis 
buvo Liubeke belaisvių stotvykloje, parodymus. Komisijai prisi
statė vienas liudininkas su balta kauke—jis nenorėjo būti už tar- 

• dymo rūmų pažintas. Tai buvo lenkų karininkas taip pat iš Ko
zielsko stovyklos. Bet jis 1939 m. buvo pabėgęs ir slapstėsi miš
kuose. Vieną naktį sėdėdamas medyje, jis buvo liudininkas, kain 
atgabeno apie 200 karininkų ir, prikimšę burnas piuvenų, šūviais 
į pakaušį žudė ir kitus dar gyvus vertė į griovį.

Raportas bus perduotas JTO. Aišku, JTO neprivers Maskvos 
prisipažinti ir nusikaltėlius nubausti. Vadinami politinio realiz
mo atstovai dėlto abejoja, ar beverta tą klausimą kelti, nes miru
sių neatgaivinsi, Sovietus įkiršinsi ir pagilinsi plyšį tarp Rytų ir 
Vakarų. Bet esama žmonių, kurie stovi už tai. kad tiesa iškiltų 
nors ir po 12 metų, ir toji tiesa reikalautų nubausti piktadarį pir
ma žmonių akyse bei tarptautiniuose santykiuose, iki galų gale 
bus sukurtas tarptautinis teismas tarptautiniam nusikaltėliam 
teisti, šitos rūšies žmonių ir buvo sudaryta komisija. Jos rapor
tas yra pirmas tokios rūšies liudijimas apie tuos nusikaltimus, 
prieš kuriuos Niurnbergas blanksta, bet kurie Sovietams yra kas
dieninė duona, nes jais patys gyvena; jais išlaiko savo režimą: 
jais eina laisvojo pasaulio pavergti.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama _________ $5.00
Brooklyn, N. Y. __________  $5.50
Pusei metu . $3.00
Užsienyje ____________   $5.50

Dėl mūsų diplomatų užsimojimų ir žygių
Brangindami savo tautos lais

vę ir siekdami Lietuvos nepri
klausomybės, mes su šiltu jaus
mu žiūrime į dar išsilikusias 
užsieny mūsų atstovybes ir 
konsulatus. Faktas, kad tos į- 
staigos tebeveikia, mums aki
vaizdžiai rodo, jog dar ne visi 
mūsų kraštą nurašė į laisvosios 
pasaulio dalies nuostolius. 
Branginame ir tuos asmenis, 
kurie tose atstovybėse mūsų • 
kraštui atstovauja. Mūsų akys 
krypsta ir į tuos, kurie šian
dien diplomatinio statuso ir ne
beturi, bet anksčiau Lietuvai 
atstovavo. Mums norisi tikėti, 
kad jie panaudos savo patirtį 
ir visomis išgalėmis prisidės 
prie Lietuvos laisvinimo darbo 
ir iš tikro ne vienas uoliai pri
sideda. Tačiau, kai arčiau pasi
žiūrime, ne vieno jų veįkla mū
sų ir nepatenkina, o ne vienu 
atveju net ir nemaloniai stebi
na.

Pirmas savo keistumu stebi
nantis dalykas
jog kai kurie einą pareigas ar 
buvę Lietuvos diplomatai aiš
kiai bijo, kad nesusidarytų eg

ziline Lietuvos vyriausybė, 
šiuo metu Vlikas yra ta ins

titucija. kuri, tinkamoms sąly
goms susidarius, galėtų virsti 
egziline vyriausybei, nes yra 
kilusi iš pačios rezistuojančios 
tautos ir faktiškai ligi šiol visą 
laiką Lietuvos laisvinimo akci
ją vedė ir tebeveda. Tačiau 
eilė mūsų esamų ir buvusių di
plomatų savo energiją yra ne 
tam sutelkę, kad is greičiau to
kia egziline vyriausybe galėtų 
virsti, bet kad ja nepasidarytų. 
Buvęs Lietuvos pasiuntinys I- 
talijoje S. Lozoraitis praėju
siais metais visai lietuvių spau
dai išsiuntinėtame pasikalbėji
me primygtinai reikalavo, kad 
būtų priimta jo tezė, jog Vli
kas nėra seimas ir neturi jo 
funkcijų, o Vykdomoji Taryba 
nėra vyriausybė ir neturi jos 
funkcijų. Neseniai vėl Lietuvos

Šiemet suėjo 19 metu nuo musu didvyriu druisojo skridimo per Atlanta. 1933 m. liepos 
15 d. pakilę New Yorke. jie perskrido Atlantą ir tragiškai žuvo Vokietijoje netoli nuo Lietu
vos sienos, čia matome jų kapą Kauno miesto kapinėse.

A. Mankūnas
atstovas JAV p. P. Žadeikis da
vė pasikalbėjimą Kanadoje lei
džiamai “Nepriklausomai Lie
tuvai.” Tame savo pasikalbėji
me atstovas nurodė, jog Vliko 
susitarimas su diplomatais — 
suprantama, su p. ^Žadeikių 
vienos numonės besilaikančia 
grupe — galėtų įvykti, jei “Vil
kas save įpareigotų ir pasiten
kintų role, pritinkama visuo
menės organizacijai ir perdaug 
nesiveržtų prie vyriausybės 
funkcijų.” Taigi vėl ta pati bai
mė, kad neatsirastų institucija, 
kuri pradėtų vykdyti vyriausy
bės funkcijas ir bent ilgainiui 
galėtų virsti egziline vyriausy
be. Primygtinai reikalaujama, 
jog Vlikas net tendencijos ne
rodytų ir neturėtų jokios min
ties — kad ir kada nors —eg
ziline vyriausybe pasidaryti, 
save įpareigodamas pasitenkin
ti “visuomenės organizacijai 
pritinkama role.”

Kyla klausimas kodėl? Iš 
kur ta baimė, kad tik VLIKas 
nepradėtų vykdyti vyriausybės 
funkcijų ir neitų tuo keliu, ku
ris vestų į jo persiformavimą 
tinkamu momentu į egzilinę 
vyriausybę? Gal tai Lietuvos 
laisvinimo bylai pakenktų? Ar 
gal yra kita institucija, kuri 
būtų labau tinkama ir kvalifi
kuota tas funkcijas perimti ir 
reikiamu momentu sudaryti 
vyriausybę ?

Šie klausimai kol kas neryš
kinami. o pasitenkinama tuo. 
jog Vlikas kvalifikuojamas 
kaip “visuomenės organizaci
ja”, suponuojant, jog visuome
ninei organizacijai vyriausybės 
funkcijos nepriklausančios. Kai 
kurie tiems diplomatams talki- 
nantie i publicistai dar visomis 
išgalėmis įrodinėja, jog Vlikas 
esąs nereikšminga institucija, 
nes esąs kitų valstybių nepripa
žintas. ir nueina net ligi tokio 

rthivumo, jog primena, kad jis 
net neregistrutas jokiame or
ganizacijų registre...

Ko vertas toks aiškinimas, 
lengvai matyti. Kam patinka, 
gali Vliką vadinti ir visuomeni-. 
ne organizacija. Tai dalyko nė 
trupučio nepakeičia. Visuome
ninių organizacijų yra labai į- 
vairių. Visuomenė gali sukurti 
ir organizaciją, kuri skirta ko
vai už pavergto krašto išlaisvi
nimą, įgaliodama ją prisiimti 
ir vyriausybės funkcijas. Ir tai 
ji padaryti turi pilną teisę, ne
siklausdama jokio kelių biuro
kratų leidimo ar sutikimo. Čia 
tenka pabrėžti principinį daly
ką, jog demokratinėj visuome
nėj ne kokio nors valdininko 
valia yra privaloma visuome
nei, bet jos valia yra privalo
ma biurokratams. Ir tai kaip 
tik ypatingu būdu galioja Vli
ko atžvilgiu, nes jis sukurtas ne 
kokios atsitiktinai susitelkusios 
asmenų grupės, bet visų tautos 
politinių susigrupavimų, kurie 
išreiškia visos politiškai orga
nizuotos tautos valią. Todėl kai 
kurių mūsų diplomatų stojimas 
prieš Vliką ir bandymas pa
neigti jam teisę atstovauti tau
tos politinei valiai yra iš tikrų
jų ne kas kita, kaip 
biurokratų frontas prieš pačią 

visos lietuvių tautos valią.

Kad tas Vliko puolimas yra 
nepagrįstas, rodo mūsų pačių 
tautos dar nesena istorija. Da
bar ir mūsų diplomatai ir 
tokie teisininkai, kaip Dr. A. 
Anvsas. nusivožia kepures 
prieš Vasario 16 d. Aktą. Ta
čiau kas gi buvo šį Aktą pas
kelbusi Tautos Taryba? Gal 
jai sudaryti buvo krašte įvyk
dyti laisvi ir visuotini rinki
mai? J ją išrinkusią konferenci
ją iš tikro susirinko tik tie. kas 
faktiškai ano meto sąlygose 
turėjo galimybes į Vilnių nu

vykti. Vienus jų iš savo tarpo 
išrinko susirinkusi grupė sąmo
ningesnių lietuvių, kiti tiesiog 
nuvyko savo klebono paskatin
ti ir ton kelionėn išruošti. Jei
gu anuo metu į reikalą būtų 
galėję įsikišti p. Lozoraitis ar 
Žadeikis — sprendžiant iš da
bartinės jų laikysenos — tu
rėję būti pasakyti, kad tai tik 
visuomeninė organizacija ir jai 
nei seimo, nei vyriausybės 
funkcijos nepriklauso. Tačiau 
Tautos Taryba ne taip j daly
ką žiūrėjo. Ji ėmėsi tų funkci
jų ir sukūrė nepriklausomą 
Lietuvą.

Tą patį galima pasakyti ir 
dėl nepripažinimo. Ar kas nors 
buvo anuo metu Tautos Tary
bą pripažinęs? Net Vasario 16 
d. Akte vokiečiai neleido skelb
ti. Apie kieno kito pripažinimą 
nebuvo nė kalbos.

Reikia pastebėti, jog mums 
pirmoj eilėj reikia rūpintis ne 
tuo, kad kiti mūsų politinę va
dovybę pripažintų, bet kad ji 
turėtų pačios lietuvių tautos 
pripažinimą. Jei mes tik sveti
mųjų pripažinimo būtume pra
eity laukę, tai nepriklausomos 
Lietuvos niekad nebūtų buvę. 
Lietuvos vyriausybė susidarė 
ir buvo sukurta nepriklausoma 
Lietuva ne tuo būdu, kad kiti 
mus pripažino, bet buvome pri
pažinti todėl, kad Lietuvos val
stybė ir jos vyriausybė buvo 
faktas, ir jį pripažinti —norint 
nenorin — reikėjo. Toks tik 
kelias ir dabar mums tinka pa
sirinkti. Iš antros pusės ir pa
žymėtina, kad vyriausybė, nors 
ir kažin kieno ji būtų pripažin
ta, negavusi pripažinimo pačios 
lietuvių tautos, Lietuvos vy
riausybė būtų ne daugiau, 
kaip dabartinė Sovietų pripa
žinta paleckine. Ji būtų tik 
svetimųjų primesta, bet ne lie
tuvių tautos įgaliota ir ne jos 
politinės valios reiškėją.

Pagaliau visu ryškumu šios 
kai kurių diplomatų akcijos 
keistumas iškyla, kai turime 
prieš akis faktą, jog Berno 
konferencijoje jie patys buvo 
priėmę formulę, jog Vlikas 
vykdo seimo, o Vykdomo i Ta
ryba vyriausybės funkcijas, 
pats S. Lozoraitis ir į Vykd. 
Tarybą buvo įėjęs. Kodėl jų 
nuomonė dabar taip pasikeitė .' 
Ar jie anuo metu nežinojo, kas 
yra Vlikas? Ar gal Lietuvos 
bylos arba jų pačių padėtis kuo 
nors iš esmės pasikeitė? Paga
liau ko iš viso verta jų nuomo
nė, jei vieną dieną jie Vlikui 
pripažįsta seimo funkcijas ir 
Vykdomajai Tarybai vyriausy
bės, o po kurio laiko vėl nei
gia? Kas žino, ką jie pasakys 
vėl po kiek laiko.

Tokį elgesį iš tikro sunku su
prasti. Jį gal paaiškintų tik

DR. W. L1NSE, 
kuri vakarinėn Berlyno dalin įsi
brovė Sovietu arentai akyplėšiškai 
dienos metu pagrobė. Sovietu ko 
mendantas Berlyne JAV aukšta
jam komisarui MaeCIoy įvyki pa
žadėjo ištirti, bet ligi šiol nėra jo
kio atsakymo.

prisiminimas kai kurių faktų.
Iš tikro juoda katė tarp Vli

ko ir diplomatų perbėgo tik 
tuomet ,kai iškilo lėšų tvarky
mo ir piniginės atskaitomybės 
klausimas. Kaip žinoma, lėšas 
iš JAV atšaldytų Lietuvos fon
dų tvarko savo asmenine nuo
žiūra vienas min. P. Žadeikis. 
Kiek žinoma, Vliko žmonių 
buvo bandyta su p. Žadeikių 
dėl tų lėšų tvarkymo kalbėti. 
Tačiau į jokias kalbas tuo rei
kalu jisai nesileidžia. Ir nuo to 
laiko, kai šis klausimas iškilo, 
p. Žadeikis yra nuomonės, jog 
Vlikas tėra ‘visuomeninė orga
nizacija.”

Lėšų tvarkymo ir piniginės 
atskaitomybės klausimui iški
lus kliūtimi darniam VLIKo ir 
pasiuntinių darbui, dėl to dip
lomatams neatsimetant nuo 
susitarimo, kad Vlikas atlieka 
seimo, o Vykdomoji Taryba 
vyriausybės funkcijas, yra visu 
ryškumu išaiškėjęs vienas da
lykas: kalbamieji diplomatai 
visomis išgalėmis stengiasi 
pratęsti sąlygas, kuriose jie 
galėtų likti be jokios kam nors 
subordinaci 'os ir niekieno ne
kontroliuojami. Minėtam pasi
kalbėjime S. Lozoraitis šį tiks
lą pasakė labai atvirai, sufor- 
mulodamas reikalavimą, kad 
“Lietuvos diplomatinė tarnyba 
ir Lietuvos diplomatijos šefas 
nėra suboi-dinuoti jokiam veik
sniui”. Praktiškai tas reikala
vimas reiškia, jog eilė Lietuvos 
valdininkų įsigeidė išnaudoti 
Lietuvos nelaimių metu susida
riusią nenormalią, bet iiems 
patogia padėtį, kad pagal sa
vo nuožiūrą galėtų dirbti ar ne
dirbti, valstybines lėšas leisti 
ten ir taip, kaip jie patys nori, 
ir kad niekas negalėtų iš jų rei
kalauti nei darbo, nei atskaito
mybės. (bus baugiau)

—■ —  ■■ ALB. BARANAUSKAS

DU PACIENTAI
Anądien, pasakodamas žmo

nai apie mūsų apylinkę, t. y., 
Vilkabalius, netikėtai prisimi
niau ir 1934 metų potvynį, kai 
liepos mėnesį Rausvės upelis 
išsiliejo į kaimą ir lankas. A- 
pie tai ilgai rašė “Virbalio Ai
dai” ir žymesnieji Pilviškių 
dienraščiai, kurie įdėjo nuken
tėjusių sąrašą ir atvaizdus, — 
pirmoje vietoje buvo mano to
limas giminaitis špokas, nes 
jam ši negerovė atnešė 200 
litų nuostolio. Praėjo aštuonio
lika metų, ir nelemti rūpesčiai 
daug ką išdildė iš atminties, 
tačiau špoko istorija dabar vėl 
atgijo prieš mano akis su viso
mis smulkmenomis.

šio potvynio priežastys buvo 
ilgai aiškinamos ir tebeliko pa
slaptis. Pasak “Virbalio Aidų”, 
buvo kaltas malūnininkas Var- 
putėnas, kuris aštuntą valandą 
ryte "be jokio reikalo” nuleido 
atsarginę užtvanką, kurią vi
suomet laikydavo atvirą, išsky

rus pasitaikančius sausros lai
kotarpius. Jis sakė norėjęs pa
tikrinti užtvankos mūrelį; joks 
potvynis negalėjęs iš to pasida
ryti. Man atrodo, kad šie van
denys atplūdo iš Dzūkijos, kur 
jau dvi savaitės be perstojimo 
pylė lietus, šiaip ar taip pa
sekmės buvo daug apčiuopia- 
mesnės.

Tą dieną, kai nelaimė užklu
po mūsų kaimą, špokas buvo 
išvažiavęs į Vilkaviškį atsiimti 
iš Anglijos išrašyto kuilio. Die
na buvo giedri, vėsoka; nors 
senai bebuvo liję, tačiau apie 
pietus vanduo Rausvoje pasi
darė drumzlinas ir pilkas; mes 
į tai beveik neatkreipėme dė
mesio ir tik trečią valandą pa
stebėjome, kad upė liejasi per 
krantus. Pradžioje apėmė pau
pį, o po valandos ties pačia 
špoko sodyba susitvenkė gero
ka kūdra. Lankose dar buvo 
penkios šieno kupstos, kurios 
priklausė senam žirklių galąs- 

tojui Akmenaičiui, vadinamam 
Šaltąja širdimi. Mes susirinko
me gelbėti, tačiau, nepaisant 
visų pastangų, šienas, saulei 
besileidžiant, išplaukė į Mari
jampolę.

Špoko namiškiai nekantrau
dami laukė jo parvažiuojant iš 
miesto; vakarop juos pagavo 
nerimas, nes ir saulė nusileido, 
ir mėnulis išlindo iš už kaimy
no kūgių, o jo vis dar nebuvo 
nė matyt, nė girdėt; visur tik 
raudonavo ir šniokštė vanduo.

Vėlai nakčia jie išgirdo veži
mo dardėjimą, tačiau ne kelyje, 
o kažkur už sodo laukuose. 
Srovė buvo nusinešusi Dalgėnų 
medinį tiltelį, ir Špokas turėjo 
važiuoti per šilą ir suartą dobi
lieną. Artindamasis prie namų, 
jis ėmė šaukti gūdžiu balsu:

— Ei, ar girdit?! Ei, ei!
Nesunku įsivaizduoti, kiek 

išgąsčio jis įvarė saviesiems, y- 
pač žmonai, kuri dėl tam tikrų 
priežasčių visuomet jaudinda
vosi, laukdama jo grįžtant iš 
miesto. Mėnulis iškilo, ir buvo 
šviesu, kaip dieną; artinosi vi
durnaktis. Visi išbėgo sodan ir 
rado už tvoros pastatytą veži
mą; špokas buvo išlipęs ir ne
ramiai trepsėjo aplinkui.

— Ar suklimpai?
— Ne, — atsakė mano gimi

naitis. — Nesuklimpau. Bet 
šičia per tuos arimus toks kra
tymas, kad net dantys barška. 
Vežimo galas išsikratė...

— O kur kuilys?
Vežimas buvo tuščias, špo

kas atsiduso:
— Pamečiau...
Špokienė pravirko ir ėmė 

šaukti: “Vėl akis užsipylei, ne
vidone!” Už gyvulį jie buvo su
mokėjęs du šimtu litų.

— Pušyne dar kriuksėjo.
Jie greitai susiieškojo virves 

ir išėjo provėžomis į kalną, dai
rydamiesi aplinkui. Sodyba 
dingo klonyje; visur buvo tylu, 
tik dusyk nykiai sustaugė šuo, 
kai mėnulis pažiūrėjo į būdelės 
angą. Netrukus jie rado vežimo 
galą ir apgraužtą runkelį. Aiš
ku, gyvulys buvo jau pabėgęs; 
jie nusileido į paupį, kur šniok
štė Rausvė. Špokas greitai pa
vargo, sušilo ir atsiliko nuo vy
rų; jis visą laiką dūsavo ir 
šluostėsi prakaitą.

Žemai tiesėsi pievos, kuriose 
augo tuzinas plonų juodalks
nių; o kairėje šniokštė griovis, 
įtekantis į upę; vanduo jame 
dabar plaukė atgal. Visa lanka 

ramiai telkšojo mėnesienoj, 
kaip didelis tvenkinys. Toliau, 
pačioje šviesiausioje dangaus 
vietoje, juodavo kaimyno tro
bos.

Vyrai pradėjo šaukti: “čiūk, 
čiūk, čiūk!” Netikėtai pasigir
do kriksėjimas, ir jie pamatė 
kuilį, stovintį ant kupsto po 
juodalksniais. Jie įbrido į van
denį, kuris siekė pusiau blaus- 
dų, o vietomis — iki kelių. Kui
lys tebestovėjo, visas šlapias ir 
susitraukęs; kai vyrai priselino 
iš užpakalio, jis krūptelėjo ir 
pašoko, špokas pagriebė jį už 
kojos ir pats visu ūgiu išsitiesė 
vandenyje; aplinkui ėmė laks
tyti (žvilgantys purslai; sūnūs 
pagavo kuilį už ausų ir per nu
garą užnėrė virvę. Išsikapstę 
sausumon, visi buvo šlapi, kaip 
vantos; nuo drabužių čiurkšle 
tekėjo vanduo, ir mėnesienoje 
vyrai buvo panašūs į skenduo
lius.

Troboje špokas išgėrė liep
žiedžių arbatos ir ilgai pasako 
jo naujienas. Einant gulti, jam 
per nugarą perbėgo šiurpas, 
tačiau rytą pabudo sveikas ir 
linksmas; tik pusryčiaudamas 
jis sužinojo, kad namuose yra 
ligonis: kuilys gulėjo tvarte 

nepauostydamas ėdesio. Jam 
išvirė bulvių, grūdų, atnešė 
nugriebto pieno ir gerų pamaz
gų, net vakarykščios sriubos, 
tačiau niekas jo neviliojo. Špo
kienė atėjo iš tvarto apsilieju- 
si ašaromis; špokas išsigando 
ir tarė:

— Nieko, nieko, pašauksiu 
Danylą.
ši mintis juos abudu kiek nu

ramino. Danyla turėjo nemažą 
ūkį prie šilo ir versdavosi na
minių gyvulių gydymu. Kariuo
menėje buvęs veterinarijos gy
dytojo patarnautojas, namuo
se jis pradėjo gydyti pats. Žino
ma, pradžioje mūsų ūkininkai 
nepasitikėjo Danylos talentais 
ir važiuodavo į miestą feldše- 
rio, tačiau netrukus vienas į- 
vykis parodė jo nepaprastą su
gebėjimą greitai pažinti ligą.

Tai atsitiko prieš devynerius 
metus. Vieną vasaros sekma
dienio popietį Danyla sėdėjo 
gonkose, apsuptas šeimos, tar
nų ir giminių, kuriems jis balsu 
skaitė iš knygos apie Žalgirio 
mūšį. Laikas nuo laiko jis pa
keldavo akis ir pradėdavo aiš
kinti. Vieną sykį jis dirstelėjo 
kieman ir pamatė žirklių galąs* 
toją šaltąją širdį su negaluo

jančiu arkliu, kurį šis vedė tie
siog prie gonkų. Danyla Išrau
do, pašoko nuo suolelio ir. grū
modamas kumštimi, suriko:

— Greičiau veskis tą dvėse- 
lėną nuo mano kiemo!

Šaltoji Širdis pabūgus apsi
suko vietoje ir išsinešdino, o 
arklys už vartų krito ir bema
tant ištiesė kojas. Naujiena 
greitai pasklido kaime ir. visi 
ėmė stebėtis Danylos gabu
mais. Praktika išsiplėtė, ir jis 
pastatė naują kluoną.

Danyla atvyko dešimtą va
landą ir paprašė nuvesti pas li
gonį, kurį tuojaus apžiūrėjo.

— Raudoniingė.
Paskum išėjo namo atsinešti 

vaistų. Špokas slankiojo apie 
trobas, žiūrėdamas į tyvuliuo
jantį vandenį ir putojančią upę. 
Jam darėsi šalta, ir netikėtai 
užpuolė diegliai.

— Vakar mieste davė tokių 
biaurių silkių, kad net dabar 
po krūtine degina. — skundėsi 
žmonai.

— Pagirios eina, — nusis- 
piovė Špokienė.

Danyla grįžo su vaistais ir 
tarė:

— Čia reikės medaus.
(bus daugiau)



i DIRBINIAI AB 1952 m. liepos 18 d., nr. 52

LIETUVIŠKAS ALI S. PLIEN AS 
IR ŽMONES BE PIRŠTŲ

(Reportažas iš Čikagos)

Ak. šaunus buvo praėjęs pa
vasaris lietuviškoje Čikagoj?. 
Tiekos-gerų kultūrinių parengi
mų ir aukšto lygio koncertų 
(pradedant Lietuvių Teatro 
"Naujieji Žmonės” ir “Anna 
Christie" pastatymais, ir bai
giant naujojo Br. Jonušo vyrų 
choro koncertu) kažin ar kada 
Čikagoje yra buvę. Ir lietuviš
koji visuomenė mūsų meninin
kams nebuvo šalta bei abuoja 
ir beveik kiekviename parengi
me žmonių buvo pilnutėlės sa
lės. Rekordą, tur būt. pasiekė 
Br. Jonušo vyrų choro koncer
tas. kurio metu j erdvią Sokolų 
sa’.ę beveik negalėjo sutilpti vi
si žmonės. Ta pati salė kiek 
anksčiau vos sutalpino žmones, 
susirinkusius pamatyti antrą 
sykį Čikagoje “Dainavos”’ an
samblio statyto G. Veličkos 
muzikinio veikalo “Nemunas 
žydi.” Gi puikiai pavykę Lietu
vių Teatro spektakliai įrodė, 
kad lietuvio širdžiai artimesni 
ir mielesni lietuviški veikalai ir 
rež. St. Pilkos ir Br. Vešotcs 
“Naujieji Žmonės” žiūrovų 
skaičiumi pralenkė rež. J. B’e-

PRIEMONE ŽMONĖMS TARP
SAVĘS SUSIPRASTU

J. V. Stalinas: "Kalba yra 
priemonė žmonėms tarp savęs 
susiprasti."

Sovietinė spauda. Kokiom 
kalbos priemonėm tarp savęs 
susipranta Sovietų spauda, 
nurodo konkrečius pavyzdžius 
šveicarų laikraštis “\V. Z.” E 
są vakarų politikai Sovietų 
spaudoje. “Pravdoje". “Izves- 
tijose” ir kitur, apibūdinami 
kaip "karo kurstytojai”, "pra
keikti banditai", "veidmainiai". 
Atskiriems asmenims dar pri
taikomi specialūs pravardžiavi
mai: Attlee — monopolkapita- 
lis’ų liokajus”. G. Marshallis— 
“VUallstryto šeilokas". pran
cūzų Ramadier — “Trumano 
gauleiteris". Leonas Blumas — 
"amerikoniškojo imperializmo 
mopsas” Pravardžiavimus gau
na ir ištisi kolektyvai — Itali
jos vyriausybė — "užsienio 
klusnūs bailiai". Graikijos ir 
Turkijos vyriausybės — “ame
rikoniškų ir angliškų imperia
listų kreatūros". JAV vyriau
sybė — ‘banditai a la Al Ca- 
pone”. vakarų atstovai Sovie
tuose — "frakuoti šnipai". To
kius vardus kaip Passos. He- 
mingwav vadina “narkotizuoti 
nuodų virėjai”. Kravčenko — 
"beprotis", "analfabetas”, “va
gis be sąžinės". Kas kalbėjo 
prieš Sovietus, tas “buvo ištik
tas antisovietinės isterikos”. 
"Sovietų Sąjungą šmeižė aki
plėšiškai ir nemokšiškai” ir 1.1. 
Minėtas šveicarų laikraštis gai
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kaičio statytą amerikiečio O. 
Neill "Anna Christie”.

Dabar piknikų metas. Bet 
jie nepasižymi svečių gau
sumu. nes daugelis mieliau sa
vaitgalius praleidžia Michigano 
ežero pakrantėse. Ir gal todėl, 
kad gegužinėse pasigendama 
gerų programų. Reklamų išg
rindė daugiausia stovi nebe žy
miųjų menininkų ar meno \ iv- 
netų vardai, bet dažniausiai lie
tuviškas alus, pagamintas lietu
vių akcininkų įsigytam bravo
re ir prieš keletą savaičių pasi
rodęs Čikagos rinkoje. Kartais 
net (ir jį mėgstančiam) koktu 
pasidaro, kad to alaus vardu 
perdaug operuojama. Pav. 
"Naujienų” reporteris, aprašy
damas "Naujienų" pikniką, ten 
platintai lietuviškai krfi-gai te
pagyrė. berods, tik dvi eilutes, 
kai tuo tarpu lietuviškam alui 
rado keturis kartus daugiau 
vietos. Net ir jaunimo organi
zacija — skautai, aprašydami 
savo šventę, neiškentėjo nepa
minėję. kad jų tėvai vaišinosi 
lietuvišku alumi. Lietuvių Au
ditorijos savininkai, anksčiau 

lauja. kad vakaruose per maža 
moka rusų kalbą, kad galėtų 
pasiskaityti originaline kalba ir 
įsitikint, jog koliojimosi ir plū- 
dmosi žodžiai "Pravdoje". “Iz- 
vestijose" esą vienkartinis 
reiškinys visame pasauyje.

Lietuviška spauda. Vienas 
lietuviškas laikraštis Ameriko
je "Darbininko" rašinius vadi 
na "krikdemiškos spaudos ries
tainiai.” "kiedinčio pamiši
mas", “moralinis gangsteriz- 
mas.” "Naujienų" redaktorius 
juos vadina “gudruočiais". o jų 
raštus ‘plepalas". Apie “Aidų" 
redaktorių Juozą Girnių (nors 
tokio iš viso niekad nebūta»— 
“vienasortodoksiškiausių. fana
tiškiausių krikdemų", o “Aidų" 
straipsnį “krikdeminio piršto 
guvemantiškais komentarais". 
Apie Vykdomosios Tarybos 
darbą — “VT turės pelėti Pa
ryžiuje kelis metus.” Katalikai 
politikai jam yra — “Pfullinge- 
no tikybininkai.” Popiežius — 
“vieno internacionalo vadas, 
rėvas". Kas parašo kitaip, nei 
tas laikraštis nori, tai jau "vel
nio darbas.”

Taigi šveicarų laikraštis gal. 
dar apgailestauti, kad nemoka 
ir lietuvių kalbos: galėtų įsiti
kinti, jog koliotis nėra sovieti
nės spaudos išradimas ir privi
legija; .jos talentingų mokinių 
yra ir Amerikoje. Juos pažin
site iš jų koliojimosi. nors tai 
vadinasi “priemonė žmonėms 
tarp savęs susiprasti.” 

davę tikrai vertų dėmesio kul
tūrinių programų, dabar jas 
pakeitė lietuvišku alumi. Ge
rai. kad bravoro savininkai ti
ki. jog daugumas lietuvių te
bėra "patriotai.” Tai matyti, iš 
jų didžiulės reklamos, tūpusios 
Čikagos lietuvių dienrašičuose. 
kur etiketėje po alaus staline, 
meška ir "\Vhite Bear Beer” į- 
rašu tilpo palyginti dideli Ge
dimino stulpai...

Tur būt. nesuklysiu, kad 
šiuo metu Čikagoje (nežinau, 
kaip bus tada, kai šis reporta
žas bus atsigulęs "Darbininko" 
puslapiuose) daugiausia yra 
užsiėmusios Sočiai Security į- 
staigos. kuriose turi registruo
tis bedarbiai. O jų. sąryšy su 
plieno streiku, daug Čikagoje 
atsirado ir kasdieną skaičius . 
vis auga. Tik tie plieną varto
jantys fabrikai bedirba, kurie 
turi kariškų užsakymų. Visi 
kiti laikinai yra užsidarę ir 
darbininkus paleidę, kol vėl at
siras plieno, kol vėl pilnu tem
pu galės pajudėti didžioji Či
kagos pramonė.

Gal būt. atsiras skaitytojų, 
kurie šias eilutes rašančiam 
prikiš, kodėl anksčiau nepain
formavau "Darbininko” skai
tytojų apie pavasarinius Čika
gos lietuvių kultūrinius įvy
kius. ir dabar, aniems gerokai 
ati'olus. ėmiau rašyti apie alų 
ir plieną. Taip. Žiemos metu 
dirbdamas fabrike, tuos repor
tažus mintyse ‘“parašydavau” 
ir. sugrįžus iš darbo, bereikė- 
davo pusvalandžio mašinėle 
pakaiti, ir reportažai išplauk
davo Brooklynan. Beje, kai 
vieną dieną fabrike tapau per
keltas į kitą departamentą, kai 
mane pasitiko bepirštis bosas, 
berankis sandėlio prižiūrėtojas 
ir 30-40'; vieno ar daugiau 
pirštų neturinčių naujųjų ben
dradarbių. kai atsistojau prie 
baisiojo “punch preso”. lio
viausi svajojęs, galvojęs ir 
mintyse reportažus klijavęs, 
nes rankos brangesnės už vis 
ką. Tik dabar, laikinai bedar
biu tapęs, vėl griebiausi plunk
snos ir atleiskite, jei mintys 
pasuko j alų ir plieną.

AT. Ramojus

LIET. RAŠYTOJU 
DRAUGIJA

Praeitais metais Chicagoje j- 
vyko Liet. Rašyt. Draugijos vi
suotinis susirinkimas. Ten buvo 
iš chicagiečių rašytojų išrinkta 
valdyba, ir tuo valdybos būsti
nė iš Atlanto pakraščio perkel
ta į Chicagą. Dabar vėl artėja 
visuotinis susirinkimas. LRD 
Valdyba išsiuntinėjo visiems 
draugijos nariams aplinkraš
čius. kur atsiklausiama, ar na
riai sutinka su korespondenci- 
niu būdu pravestais valdybos 
rinkimais.

Atsižvelgiant į didelius nuo
tolius. suprantama, kad šis bū
das yra geras. Jis įtrauks į 
rinkimus daugiau narių. Iškyla 
tik klausimas, iš kokios liet, ko
lonijos išrinkti naują valdybą, 
kad ji galėtų geriau vystyti sa
vo veiklą. Iš dabartinės valdy
bos patiektų sąrašų, matyli, 
kad narių daugiausia gyvena 
čia prie Atlanto pakraščio tarp 
Bostono ir Baltimorės. čia ir 
susibėgti visiems būtų leng
viau. nes pakelyje yra New 
Yorkas. Bostone veikia gražus 
Rašytojų klubas, kuris apjun
gia daug literatūros bičiulių. 
Atrodo, kad tiksliausia būtu 
perkelti valdybą j Atlanto pa
kraštį, konkrečiai j Bostoną. 
Ton sudarytą valdybą galėtų 
;>apildyti New Yorke gyveną 
draugijos nariai.

Rochestervje, N. Y. liejios 20 
d., sekmadienį. 5 vai. po pietų, 
lietuvių parapijoj bus šv. Pran
ciškaus trečiojo ordino vizitą 
rija. Visi tretininkai bei norin
tieji stoti j šį garbingą ordiną 
prašomi dalyvauti. Vizitaciją 
atliks vienas Kanados lietuvių 
pranciškonų iš St. Catharines, 
On tariu.

Vokietijoje Luebecko miesto kapinėse yra palaidota Dėtuvių. Jiems 
prisiminti yra pastatytas gražus granito paminklas. < m. birteHo >4 
d., prisimindami ištremtuosius i Sibirą. Luebecko lietuviai prie tie pa
minklo padėjo vainiką.

BIRŽELIO 14 VOKIETIJOJE
Šią dieną tinkamai paminėti 

buvo jau iš anksto ruošiamasi. 
Kun. Alf. Bernatonis, Lietuvių 
Tremt. Sielovados Vyr. Tvar
kytojas. išsiutinėjo visiems vo
kiečių katalikų vyskupams 
raštą, primindamas skaudų anų 
denų įvykį. Buvo prašoma, kad 
jie primintų savo ganomie
siems maldoje nepamiršti ir 
savo brolių, kovojančių ir ken
čiančių už tautų laisvę ir Kris
taus bažnyčią. Iš visų vyskupų 
buvo gautas atsakymas, kur 
reiškiama gili pagarba ir mei
lė kenčiančiai Lietuvai ir jos 
bažnyčiai.

Ta pačia proga buvo kreipta
si į Koelno kardinolą Frinks, 
prašant 14 birželio proga Bon- 
noje atlaikyti iškilmingas pa
maldas. Jis mielai sutiko, ta
čiau. išvykus jam į Eucharisti
nį Kongresą Barcelionoje. įga
lia vo savo padėjėją vyskupą 
Ferche. Pamaldos buvo atlai
kytos birželio mėn. 18 d. šiai 
delnai pritakvtą pamokslą pa
sakė buvęs Lietuvoje kapuci
nas Tėvas Heime. Jis ryškiais 
bruožais nupiešė išeitą Pabal
tijo valstybių kančios kelią ir 
kvietė visus pabaltiečius ir vo
kiečius. ir šio klausimo valan
doje pasilikti nepalaužiamai iš
tikimiems Kristui.

NAUJI LEIDINIAI
KNYGV LENTYNA

Kadaise Memmingene A. Ru- 
žancovas suorganizavo Lietu
vių Bibliografijos Tarnybą, ku
ri atsidėjusi rinko lietuviškas 
knygas ir visus leidinius ir 
juos registravo. Tada ir buvo 
pradėtas leisti lietuvių bibliog
rafinis biuletenis, kuris dabar 
įkopė į penktus metus. Anks
čiau spausdino rotatorium ar 
šafirografu. Nuo šių metų lei
dimą perėmė Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ir 
spausdina spaustuvėje. Nese
niai pasirodė š. m. 3-4 nr. (ko
vo-balandžio mėn.). Jis turi 8 
pusi., jo kaina 3Q centų, prenu
merata metams §1.50. Spausdi
nama 500 egz.

Naujame numeryje paskelb
ta 31 knyga ir du laikraščiai, 
kurie pasirodė kovo-balandžio 
mėn.. o taip pat 481 straipsnis 
iš periodinių leidinių, kuriuos 
Liet. Bibl. Tarnyba gauna be
maž visus. Pagal dešimtainę 
bibliografinę klasifikacijos sis
temą, kurią 1876 m. JAV bib- 
liotechnikas Melvil Dewey pas
kelbė. ir suskirstyta visi leidi
niai. Su šiuo numeriu pradeda
ma spausdinti “Lietuviškoji Ii 
teratūra tremtyje, 1945-49 m. 
bibliografija", kurią sudarė A. 
Ružancovas. Tuo tarpu pas
kelbta 19 veikalų, iš viso bus 
apie 200. Ši bibliografija atski
rai nebus atspausdinta.

NAUJA “ATEITIS”

šeštasis “Ateities” numeris, 
paskutins prieš v įsa ros atosto
gas. pasipuošęs važiom ilius
tracijom, skelbia šią medžiagą: 
J jaunatvišką kūrybą—dr. J. 
Griniaus laišką moksleiviams 
ir studentams ateitininkams; 
A. Baužinskaitės — Jų kapų 
niekas nežinos: Modesto Stepai- 
čio — Draugo laidotuvės saulės

18 d. vakare Pabaltiečių ko
mitetas Bonuos universiteto di
džioje auditorijoje surengė 14 
birželio minėjimo aktą. Jame, 
neskaitant estų, latvių ir lietu
vių, dalyvavo daugelis žymių 
asmenybių bei vokiečių politi
kų. Buvo pasakyta daugelis 
kalbų. Tiek pabaltiečiai, tiek 
vokiečių prelegentai kvietė lai
svąjį Vakarų pasaulį daryti 
viską, kad tik greičiau būtų 
užbaigtas už geležinės uždan
gos žmonių naikinimas.

Meninę dalį atliko bendroms 
jėgoms estų, latvių ir lietuvių 
pajėgos. Visur, kur tik lietu
viška širdis plaka, ši diena pra
ėjo dideliu susikaupimu. Kur 
tik buvo galima, buvo atlaiky
tos tai dienai skirtos pamaldos 
surengti minėjimai.

Tenka dar priminti, kad Tė
vas Alf. Bernatonis dieną prieš 
tai buvo priimtas Mrs. McCloy. 
Pasikalbėjimas tęsėsi apie va
landą. Jai buvo nušviesta liūd
na tremtinių padėtis Vokietijo
je, prašoma pagalba. Mrs. Mc
Cloy, įsijausdama į tremtinių 
padėtį, pažadėjo, kiek jai bus 
galima, ir medžiaginiai parem
ti.

Dabartinis T. Alf. Bernato- 
nio rūpestis — vaikų vasaros 
stovyklos.

mieste (ištrauka iš nespausdin
tos knygos “Būties pievos”);
S. Sužiedėlio — Nustatėm to
bulesnes formas—ateitininkų 
reorganizacijos konferencijos 
25 metų sukaktis; Vinco Kazo
ko — Debesys (eilėraščiai), D. 
Aleksandravičiūtės Vasaros rū
pestis (novelė); prof. J. Bra
zaičio — su jaunąja Lietuva 
(straipsnis pailiustruotas Mai
ronio rankraščiais, gyvenimo 
nuotraukomis); J. Žilevičius 

tęsia straipsnelių ciklą apie lie
tuvišką muziką, dabar rašo a- 
pie Lietuvišką muziką Ameri
koje. “Ateities spindulių” sky
riuje randame: Kęstučio Keb- 
linsko novelę “Akis už akį”; 
Beržas svyruoklis, Daivos Nau- 
ragytės — “Debesų sonata” — 
eilėraštį. Numeris turi sporto, 
“Kreivų šypsenų” su karikatū
romis, Darbų ir žmonių. Pla
čiam pasaulyje skyrius.

Kitas Ateities numeris išeis 
tik po vasaros atostogų. Nau
jam numeriui medžiaga teikia
ma jau rugpjūčio mėn. vidu
ryje.

Milijonai politmmm 
“švietimui“

Iš finansų mirhsterio Drob
nio viešų pareiškimų matyti, 
šiemet Lietuvoje “politiniam 
švietimo darbui” tik oficialiai 
numatyta išleisti 40 milijonų 
rublių, arba 10,6% daugiau ne
gu pernai. Faktiškai išleidžia
ma kur kas daugiau.

Apytušti kino teatrai
Visi Lietuvos kino teatrai y- 

ra užversti rusiškais filmais, 
kurių gyventojai nemėgsta. 
Valdžia visokiais būdais ragina 
juos lankyti, tačiau paprasto
mis dienomis kino teatrai yra 
apytušti. Visai kas kita, jei ki
nuose rodoma užsienietiški fil
mai.

BAŽNYČIA IR PASAULIS
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

rų Kongregacijos nauja virši
ninkė (generole motina) iš
rinkta sesuo Anunciata, jos pa
dėjėja—sesuo Imelda, o patarė
jomis — sesuo Ligorija (pas
kutinius šešerius metus buvusi 
generole motina), sesuo Con- 
sulata ir sesuo Agnietė (taip 
pat buvusi motina (. Rinkimuo
se Bostono arkivyskupą R. J. 
Cushingą atstovavo prelat. Pr. 
Juras. Rinkimai įvyko liepos 9 
d. Nauja Kongregacijos virši
ninkė yra baigusi Eoston Col- 
lege magistrės laipsniu. Past?- 
ruosius trejus me us bu o 
neralės metinos pavad.r te įa. 
Korgregacljc s centras yra
Brockton, Mass.

• A«"un'.t Gorėti, italė. 33 
metų, yra vienintelė Katalikų 
Bažnyčios isterijoje motina, 
kuri, sulaukė savo dukters pa
skelbiant šventąja: Jos duktė, 
Marija Goretti, šventąja pas
kelbta prieš metus. Šiemet su
ėjo 50 metų, kai ta šventa mer
gaitė buvo nužudyta. Ta proga 
popiežius Pijus XII motinai A- 
ssuntai paraše asmenišką laiš
ką. Ligi šiol dar niekas iš tėvų 
nebuvo sulaukęs garbės maty
ti savo vaiką, pakeltą į alto
riaus garbę.

• Grace Hohnes Carison, 16 
metų buvusi komunistė, birže
lio 20 d. Grįžo j Katalikų Baž
nyčią. Ji priklausė JAV darbi
ninkų socialistų partijai ir 1948 
buvo įstatyta kandidate į vice
prezidentus. Taip pat ir šių 
metų rinkimuose ji buvo nu
matyta statyti kandidate. Jau
na būdama ji buvo katalikė ir 
lankė katalikiškas mokyklas, 
bet paskui, skaitydama Markso

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Statomi nauji aerodromai
Tarp Vilniaus, Lentvario ir 

Trakų raudonoji armija pradė
jo statyti kariškas stovyklas, 
aerodromus ir nusileidžiamą
sias aikštes. Tuose naujai įruo- 
šiamuose punktuose kuriama 
bazė parašiutininkų divizijai, 
anksčiau laikytai Rytų Prū
suose. Divizijos štabas ir prieš
lėktuviniai daliniai jau perkelti 
į Vilnių. Motorizuota pėstinin
kų divizija, iki tol stovėjusi 
Naujoj Vilnijoj, perkelta į va
karinę Lietuvos dalį tarp Ma
žeikių, Telšių ir Kretingos.

Vilnius fietuviškesais už

Klaipėdoje dažnai pajunta
mas maisto trūkumas, ypač jei 
Vakaruose tempiasi politinė 
padėtis. Mieste taip pat trūksta 
tvarkos. Vilniuje tuo tarpu yra 
daug geresnė tvarka. Jis ir lie
tuviškesnis už Klaipėdą, kur 
bolševikai prigabeno daugiau 
rusų ir kitų tautų, šių ateivių 
gyventojų Klaipėdoje yra dau
giau negu lietuvių.
Maskva apie religijos laisvę 

Lietuvoje
Birželio 20 d. Maskvos radi

jas prancūziškai varė propa
gandą apie religijos padėtį Lie
tuvoje. Lietuvoje veikiančios 
700 bažnyčių, kurios turinčios 
visišką laisvę. Vykstančios re

JAUNUOLIAI,
Norį pasišvęsti Dievo garbei ir lietuvių tautos gerovri, 

kviečiami stoti į

Lietuviu Pranciškony Vienuolyną
KENNEBUNK PORT, MAINE

f KLIERIKUS PRIIMAMI
lietuvių šeimų sūnūs, baigę bent 8 skyrių pradžios mokyklą. 
Kandidatai, baigusieji pradžios mokyklą, 4 metus mokinasi 
Mažojoje Seminarijoje Lowell, Mass., kur išeinamas High 
School’ės kursas. Atlikus naujokyną, studijuojama filosofi
ją ir teologiją. Gabūs mokiniai nuo mokesčio Mažojoje Se
minarijoje yra atleidžiami.

Priimami taip pat

KANDIDATAI Į BROLIUS
Dėl priėmimo sąlygų kreipkitės;

Very Rev. JUSTINAS VAšKYS, O.F.M.
Kennebunk Port, Maine.

veikalus, nusigręžė nuo tikėji
mo ir tapo uoli komunistė vei
kėja. Paskutiniu laiku ji pri
klausė trockistų grupei. Bolše
vikų žiaurybės jai atvėrė 
marksizmo klaidas ir gi'ąžino 
vėl į Dievą.

• Pax Koma na, pasaulinės 
katalikų studentų sąjungos 
konferencija šiemet įvyksta 
Kanadoje rugpiūčio 17-31 d. 
Posėdžiai bus Toronte, Mont 
realyje, Ottavvoje ir Quebece. 
Konferencijoje bus atstovauja
mi ir ateitininkai, kurie jau se
niai priklauso prie Pax Roma
na.

• Pietų Amerikai labai trūk
sta katalikų kunigų. Vatikano 
oficiozas “Osservatore Roma
no” rašo, kad Pietų Amerikoje 
gvvena apie trečdalis visų ka
talikų, bet kunigų yra tik sep
tintoji dalis visos Katalikų 
Bažnyčios dvasiškijos. Viduti
niškai vienas kunigas tenka 
7000, o kai kur net 100,000. 
Vatikanas šaukiasi savanorių, 
kurie sutiktų vykti į Pietų A- 
meriką ar stotų į kunigų semi
narijas.

• Brazilijos konstitucijoje y- 
ra įrašyta, kad “moterystė su
daro nesuardomą ryšį”. Kai 
kurie parlamento atstovai no
rėjo pravesti įstatymą ir leisti 
skyrybas. Tokio įstatymo pro
jektas, kaip priešingas konsti
tucijai, dauguma balsų buvo 
atmestas.

• Kinijoje nuo šių metų pra
džios ištremta 696 vienuoliai 
misionieriai.

• Čekijoje visi vienuolynai 
komunistų uždaryti. Vienuoly
nų patalpos paverstos kino te
atrais ir dirbtuvėmis.

liginės šventės, procesijos. Kau
no kunigų seminariją kas me
tai išleidžianti naujų kunigų. 
Daugelis kunigų vykstą į savo 
parapiją nuosavais “Pobiedos” 
automobiliais. Tačiau aišku, iš 
turimų duomenų žinoma visai 
kita padėtis — kad uždaromos 

bažnyčios, persekiojami ir 
tremiami kunigai ir tikintieji, 
kad bažnyčios apkrautos di
džiausiais mokesčiais. Radijas 
skelbia religijos laisvę, bet jos 
faktiškai nėra, yra leidžiama 
tik antireliginė propaganda, 
kuriai komunistai skiria dideles 
lėšas.

Prieš Ameriką
Birželio 2-4 dd. Vilniuje įvy

ko miesto inteligentijos pasita
rimas, kurį sušaukė Lietuvos 
Komunistų partijos komitetas. 
Pasitarime dalyvavo mokslo, 
meno veikėjai, rašytojai, profe
soriai ir dėstytojai, vidurinių 
mokyklų mokytojai, gydytojai, 
inžinieriai, leidyklų darbuotojai, 
viso apie 600 žmonių. Ten visa 
eilė partijos žmonių pasakė 
griausmingų kalbų. kuriose 
puolama Amerika ir Anglija už 
karo kurstymą ir kapitalizmą. 
Iš visų darbuotojų reikalauja
ma demaskuoti tuos karo kur
stytojus, tarybinei liaudžiai 
reikią skiepyti neapykanta 
šiems kraštams.
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MIKROFONAS PAGALVYJE
Arta

KO GALIMA 
IŠMOKTI 
BEMIEGANT

Yra seniai žinoma, kad visas 
žmogus neužmiega. Kai jo kū
nas aprimsta ir užsnūsta, pro
tas tiktai priminga: kažkas ja
me dar lieka ir budi, kaip sar
gas prie namų. Tą būsime ir 
patys patyrę. Pavyzdžiui moti
na, mieganti šabą mažo kūdi
kio, ne visada išbundu, jei kas 
ir stipriai subilda, bet tuojau 
keliasi, kai tik vaikas sukruta. 
Arba žmogus, miegąs siauroje 
lovoje, nenusirita: nei pats ne
jaučia, kaip traukiasi nuo kraš
to. Kam pasidaro šalta, užsi
traukia antklodę nenubusda- 
mas. Yra daug tokių veiksmų, 
kuriuos žmogus atlieka miego
damas. bet atlieka gerai, saky
tume “išmintingai”, nes visai 
neužmiega jo išmintis: jei mie
gantį kontroliuoja, tvarko ir 
įspėja. O jei taip yra, kokios iš 
to gali būti praktiškos išva
dos?

Eilėraščių mokė naktį
Pirmas tuo praktiškai susi

domėjo Max Sherover, direkto
rius “Linguaphon - Institute 
in New' York.’ Ta įstaiga gami
na plokšteles (rekordus) kal
boms mokytis. Užsuki tokią 
plokštelę, sakysime, ispanų kal
bos, ir klausaisi. Yra patirta, 
kad tokiu būdu svetimos kal
bos išmokstama greičiau ir to
buliau. Max Sheroveriui ding
telėjo į galvą, kad žmogus to
kios plokštelės galėtų klausytis 
ir naktį. Bet jis pirma paban
dė kitą dalyką su savo sūnu
mi.

Jo sūnus turėjo išmokti vie
ną eilėraštį, mokyklos jam pa
skirtą. Tėvas per porą naktų, 
kai sūnus miegojo, pusbalsiu 
.jam kelioliką kartų jį perskai
tė. Jis patyrė, kad sūnus eilė
raštį išmoko daug greičiau ne
gu būdavo pirma. Vadinasi, jo 
protas budi ir skaitymą priima.

Toliau jis tą patį bandė su 
kalbos plokštelėmis. Dabar jau 
galima gauti ne tiktai tokių 
plokštelių, bet ir patefoną, kurį 
laikrodis paleidžia ir sustabdo 
kelis kartus per naktį. Taigi, 
svetimos kalbos galima moky
tis ir miegant Rezultatai, sako, 
geri.

Bandymai su studentais
Tuo reikalu susidomėjo 

North Carolina universitetas. 
Buvo parinktos dvi grupės stu
dentų po 20 asmenų. Jie visi 
suguldyti viename kambaryje,

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA 
GAUTI ŠIŲ KNYGV:

LIETUVIU ARCHYVAS, Bolševizmo metai. 440 p. 
J. Grišmanauskas, — TOLIMIEJI KVADRATAI

(šių dienų Lietuvos vaizdas pabėgusio žvejo 
pasakojime) 200 p. — — —

LIETUVIU KALBOS VADOVAS, 604 p. —
A. Maceina. — DIDYSIS INKVIZITORIUS, Il-a laida,

220 p. — — — — $2.00
” JOBO DRAMA, 240 p. — — $2.00

A. Baronas, — ŽVAIGŽDES IR VEJAI, 240 p. $2.00 
Dr. Pr. Gaidamavičius, — IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS,

280 p. — — —
Vytė Nemunėlis, — PIETŲ VĖJELIS 

n

$3.00

$2.00 
$4 50

$2.00 
$1.00 

^MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $2.00 
Dr. J. Prunskis. PRIE VILTIES KRYŽIAUS $1.50
Msgr. P. Juras, —PRANAŠYSTES APIE PASAULIO

$1.00 
$2.00 
$2.00 
$2.50

PABAIGA _ _ —
NAUJAS TESTAMENTAS (kietais viršeliais) 
KRISTAUS SEKIMAS (kietais viršeliais)
LEKCIJOS ir EVANGELIJOS (kietais apdarais)
Vysk. P. Bučys.—švenč. P. MARUOS APREIŠKIMAI

LIURDE, 500 p. (kietais viršeliais) — $1.00
Kun. M. Vembrė, — MARUA KALBA PASAULIUI,

264 p. — — — — $2.00
Daveau, — SV. PRANCIŠKUS ASYŽETIS, 178 p. 0.50 
N. Vian, — SV. ANTANAS PADUVIETIS (A. Vai

čiulaičio vertimas), 145 p. — — $1.00
H. Mačiulytė - Daugirdienė, — TAUPIOJI VIRĖJA,

155 p. — — — —
Eric Williams, — MEDINIS ARKLYS, 200 p.
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Žmogaus protas visai neužmiega: jto budL Tai jau senini žino
ma. Bet tiktai paskutiniu laiku BtanJyta k auštanti, kad smo
gui bemiegant galina ja protą lavinti — įspausti visokiausią 
žinią, įspūdžių ir patarimą. Tai labai paranku: ir miegi ir mo
kaisi, daug šviesesnis daraisi. Pasiskaitykime, kaip čia yra su 
tuo “miegamuoju universitetu.”

tik jiems nebuvo sakyta, koks 
tas bandymas bus. O buvo taip, 
jog vienų pagalvės ture ji nedi
delius mikrofonus, o kitų — ne. 
Kai jie įmigo, buvo per naktį 
30 kartų pakartota 15 vienskie
menių žodžių, kurie neturėjo 
jokio ryšio (pav. cat, būt, map, 
now ir p.). Vėliau visai 40 
studentų grupei buvo tie žo
džiai perskaityti. Pasirodė, kad 
girdėjušeji juos naktį per mik
rofoną 20 proc. pakartojo ge
riau negu tie, kurie miegojo be 
mikrofono. Taigi, žmogui mie
gant kažkas jame budi ir regis
truoja.

Tobulai giedojo itališkai
Ispanų operos solistas Ra- 

mon Vinay turėjo dainuoti Mi- 
lanos Scaloje partiją iš operos 
“Carmen”. Jis turėjo ją dai
nuoti itališkai. Savaitę prieš tai 
jis užsukdavo kambaryje plok
štele ir kiekvieną naktį jam vis 
praskambėdavo ta jo partija. 
Dainavo jis itališkai labai ge
rai, net be ispaniško akcento, 
kuris jam prasikišdavo anks
čiau dainuojant. Vadinasi, 
naktinis klausymas bemiegant 
jį ištaisė.

“Mano nagai neskanūs!”
Yra žinoma, kad vaikai mėg

sta nagus kramtyti. Suaugu
siems tas įprotis nepatartinas: 
tai aš žinau iš savo praktikos. 
Deja, aš nebuvau toje vasaros 
stovykloje, kur 20 berniukų 
buvo stengiamasi naktį atpra
tinti nagus kramtyti. Kai jie 
miegodavo, naktimis vis kalbė
jo besisukanti plokštelė f “Ma
no nagai neskanūs, mano nagai 
neskanūs”. Ji tai pakartodavo 
60 kartų. Po mėnesio du ber
niukai nagų jau nekramtė. Po 
šešių savaičių dar du atprato. 
Po dviejų mėnesių jau 
astuoni pasveiko nuo nagų kar
pymo dantimis. Vadinasi, per 
miegą galima ne tiktai mokyti, 
bet ir įkalbėti. įteigti, kad nuo

Maironis bolševikiškai su kūju
1921 metais Antanas Venc

lova tautininkų žurnale “Lie
tuvyje” Maironio kūrybą ver
tino taip: "Maironis paseno”, 
“Maironis nuseno”, “Maironis 
paseno.”

1947 metais Antanas Venc
lova sovietiniame “Pavasario 
Baisų’ 'rinkinyje Maironio kū- 

ko nors žmogus nuprastų arba 
prie ko gero priprastų.

Tokiu naktiniu pamokymu 
vienas berniukas, gydytojo 
psichiatro pasirinktas, buvo 
gydomas iš tinginio ligos. Jam 
per miegą vis buvo kalbama, 
kad reikia dirbti, kad be darbo 
nieko gero nepasiekiama, kad 
visi žymūs žmonės tik savo 
darbu iškilo, kad ir tu gali būti 
garsus, jei rūpestingai dirbsi; 
taigi dirbk, dirbk, dirbk... Po 
kurio laiko jis tikrai pasidarė 
uolesnis ir darbėlesnis negu 
prieš tai buvo.

Gera, bet dar ne visa žinoma
Taigi, mano mieli, nėra jo

kios abejonės, kad ir naktį ga
lima paveikti žmogų: ko nors 
jį išmokyti arba ką nors jam 
įkalbėti, Mikrofonas pagalvėje 
gali atstoti knygą dienos me
tu. Žinoma, primigęs protas ne 
toks imlus — reikia daugiau 
laiko, bet kadangi žmogus be
veik trečdalį savo gyvenimo 
pramiega, tai gali daug ko iš
mokti. O dabar visos to6 snau
dulio valandos veltui į amžiny
bę nubėga. Technika ir moksli
niai tyrinėjimai nori jas žmo
gui laimėti — padaryti jį dar 
šviesesnį ir geresnį. Bet? Bet 
yra vienas dar neišaiškintas 
klausimas.

Jis taip greitai negali paaiš
kėti. Reikėtų kurį žmogų ilgai 
mokyti naktį — vadinasi, ne
duoti jam visai ramiai miego
ti, bent jo budinčiam protui 
duoti vis naujos medžiagos. 
Paskui tik paaiškėtų, ar tai 
jam naudinga ar ne, ar taip 
lavinamas žmogaus protas ir 
veikiama jo valia būtų geri 
jam ir šviesią dieną? To taip 
greitai negalima sužinoti. Bet 
yra tikra, jog nieko nekenks, 
jei kas naktį bandys sustiprinti 
tas savo žinias, kurios dieną 
jam sunkiai į protą įsminga.

L. Kn.

rybą vertino taip: “Maironis 
greta kitų didžiųjų mūsų praei
ties rašytojų didele savo kū
rybos dalimi virsta mūsų kovos 
sąjungininku socialistinėje sta
tyboje... Paižangiosios Maironio 
idėjos, jo gyvas, entuziastiškas 
žodis šiandien vėl uždega mus 
pasiryžimu kovoti dėl tarybi
nio Lietuvos atgimimo, dėl tos 
Lietuvos, kuriai sukurti atviri 
vartai visiems, kurie su pasi
aukojimu dirba įranką paė
mę kūjį, arklą, knygą, lyrą”.

Britą mandagumas

Prieš metus iš Londono din 
go be žinios britų užsienių rei
kalų ministerijos pareigūnai 
MacLean ir Burgess. “Daily 
Herald" rašo, kad Burgess bal 
sas esąs atpažintas iš Prahos 
radijo, kur jis kalbąs tris kar
tus per savaitę. MacLean esąs 
čekų užsienių reikalų ministe 
rijos patarėjas tolimųjų rytų 
reikalams.

Pb metų, kai jie dingo. Britų 
užsienių reikalų ministerijos 
pasekretoris Nutting parlamen
tui pranešė, kad MacLean ir 
Burgess esą., išbraukti iš mi
nisterijos tarnautojų lapo, ka
dangi jie ištisus metus neatvy
kę tarnybon negavę tokioms a- 
tostogoms leidimo.

Būtų buvę dar džentelmeniš- 
kiau pridėti, kad draugai Mac- 
Lelan ir Burgess prašomi pra
nešti, kur pasiųsti už tuos me
tus jiems priklausančią algą.

Stanfordo universiteto Calif.. mokslininkų prof. E. L. Ginzton ir Dr. 
H. Kaplan vadovybėje buvo pastatytas aparatas, kuris X spimMtnia 
Kali pasiekti ir gydyti giliai organizme esančius vėli* andMaa. Ma
noma, kad naujasis aparatas turės didelė* reikšmės k***je vM* 
liga. Daromos i»astangos, jog jis būtų pagamintas taip pigink kad ji 
galėtų įsigyti bent dauguma ligoninių.

VANDUO - SV EIKATOS DRAUGAS
DK. A. GRIGAITIS

vina žarnų judesius (prie chro
ninio vidurių užkietėjimo) 
lengvina hemorojaus reiški
nius, gerai veikia kepenis, tul
žį, blužnį, stiprina visą organiz
mą. šaltas sėdimas vonias pa
tartina naudoti moterims kli- 
makterijos peri jode. Be to, jos 
šalina nemigą.

šalta ranką vonia
Šiam reikalui galima panau

doti didelį dubenį arba praustu
vą. Abi rankos aukščiau alkū
nių įmerkiamos į vandenį. Vo
niai indas pastatomas taip 
augštaL kad imąs vonią atsisė
dęs ant kėdės jaustųsi pato- 

' giai. Tokią vonią daryti 2-3 
kartus savaitėj.

Šalta koją vonia
Voniai galima naudoti mažą 

gilią vonelę arba erdvų kibi
rą. Atsisėdęs ant kėdės pamer
kia abi kojų blauzdas vonioj. 
Vandeny krutinami kojų pirš
tai, ir viena koja trinama ant
ra koja. Po 20 sekundžių sku
biai kojos ištraukiamos iš vo
nios. nukratoma prilipęs van
duo. apismaunama kojines ir 
vaikštoma iki kojos sušils.

Šaltos kojų vonios gerina 
miegą, stiprina inkstų ir šlapi
mo pūslės veikimą. gerina 
kraujo apytaką. Sveikiem 
žmonėms sveikatai palaikyti 
patartina kasdien daryti šias 
kojų vonias.

Vaikščiojimas po rasas arta 
po vandenį

Ankstybą vasaros rytą išei
ni basas pasivaikščioti po ra
sas .arba žiemos rytą, po snie- 

, gą. ypač šviežią. Padaręs 50- 
60 žingsnių grįžti į kambarį, 
apsiauni ir judi iki kojos sušils. 
Vietoj pasivaikščiojimo po ra
sas galima pabraidyti negilioj 
tvenkinio, ežero, upės ar jūros 
pakraštėj. Tokioj mankštoj 
viena koja turi būti vandeny, 
kita viršum vandens. Tai pana
šu į garnio pasivaikščiojimą 
vandeny, ieškant sau maisto. 
Toki pasivaikščiojimai gerai 
veikia sveikatą.

šalta veido vonia » 
šiam reikalui imamas dobuo 

su šaltu vandeniu. Vandenin 
paneriamas veidas, ir porą kar
ti, atidaromos akys. Ištraukus 
veidą iš vandens atsikvepiama 
ir vėl panardinamas veidas, 
pora kartų atidaromos akys, ir 
vėl veidas ištraukiamas atsi
kvėpti. , Tai pakartojama 5-6 
kartus. Baigus vonią veidą sau
sai nusišluostyti rankšluosčiu. 
Vengti skersvėjų. Pradžioj ati
darant akis vandtjny .jaučiamas 
lyg peršėjimas, vėliau pripran
tama.

Veido vonios varto.jamos, 
kai yra nosies aštrios ir chro
ninės slogos, akių kataras, 
žandų ir kaktikaulio tuštumų 
įdegimas.

Šalto vandens vonios

Vartojant šaltas vonias yra 
svarbu prieš imant vonią būti 
sušilusiam. Geriausia šaltas 
vonias daryti išlipus iš šiltos 
lovos. Voniai viskas turi būti 
parengta iš anksto. Po vonios 
rankom nubraukti nuo kūno e- 
samus vandens lašus ir grįžti 
šilton lovon, o stipresnio kūno 
sudėjimo apsirėdžius vaikščiot 
ti. Svarbu po vonios tuoj su
šilti, net šiek tiek suprakaituo
ti. Vanduo voniai — 50-70F (8- 
15C) t. y. vandentiekio ar šuli 
nio vandens šaltumo. Silpnes
nės sveikatos žmonės pradžioj 
naudoja vasarašiltį vandenį ir 
daro ne viso kūno vonią, bet 
pradeda nuo rankų, kojų, vė
liau daro pusės kūno vonią. 
Šaltos vonios privalo būti labai 
trumpos 6-20 sekundžių. Šaltos 
vonios esti — viso kūno, pu
sės kūno, sėdimosios, rankų, 
kojų ir veido vonios.

Viso kūno šalta vonia
Vonia pripilama šalto van

dens. Skubiai nusirengiama ir 
įlipama vonion. Abiem ran
kom apsitrinama šaltu vonios 
vandeniu krūtinė, pilvas, šlau
nys. rankos .nugara. Tuomet 
sėdama į vonią, apsitrinama 
vandeniu veidas ir kaklas. Pa
galiau pasineriama iki kakaloį 
Iššokus iš vonios abiem ran
kom nuo kūno nubraukiamas 
vanduo, skubiai apsivelkama ir 
vaikštoma 10-30 min. arba 
dar gulama šilton lovon. To
kias viso kūno šaltas vonias 
daryti ne dažniau kaip tris kar
tus savaitėj.

Pusės kūno šalta vonia
Vonia pripilama vandens tik 

iki pusės. Atsisėdus vonion 
pirmiausia apsitrinti šaltu vo
nios vandeniu šlaunis, blauzdas, 
šiek tiek apsitaškyti pečius ir 
nugarą, vėliau apsitrinti krūti
nę, pilvą. Visą laiką judėti. Iš
lipus iš vonios vandenį nuo kū
no nubraukti ir skubiai apsi
vilkus daryti .judėjimus iki su
šylant.

Pusės kūno vonios daromos 
2-3 kart savaitėj.

Viso ir pusės kūno šaltos vo
nios dažniausiai vartojamos už
sigrūdinti ir sustiprinti kūnui.

Sėdimoji vonia
Šiam reikalui naudojam ar

ba vonią maudytis arba kokį 
kubilą. Tokion vonion Pane
riam vandenin tik apatinę kūno 
dalį iki pusės pilvo. Kojos iš
keltos viršum vandens. Ran
kom apsitrinam pilvą, .‘trėnas. 
šlaunis. Baigus vonią elgiamasi 
kaip po pusės kūno vonios.

§ią vonią patartina daryti 
žmonėm, kurių darbas yra susi
jęs su sėdėjimu, kraujo apy
takai ir medžiagų apykaitai 
pagyvinti. Šios rūšies vonios pa
gerina bendrą savijautą, pagy

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
Prie šio mikroskopo yra pri-DERL1NGA ŽEME

Žemės derlingumas priklau
so ne tik nuo gero jos įdirbimo 
ir tręšimo. Žemės ūkio mikro
biologijos institutai Amerikoje 
ir Vokietijoje šituo klausimu 
buvo susidomėję ir surado 
cheminę priemonę, kuri žemę 
greit padaro derlinga. Ameri
kiečiai šią trąšą pavadino “Kri 
lium”. Jos vienas kilogramos 
veikia tau) stipriai, kiap šimtai 
kilogramų komposto ir kitų 
trąšų. Tereikia tik šia naująja 
trąša pabarstyti vieną kartą, 
ir visiems metams žemė bus 
kuo derlingiausia.

SURASTAS SENIAUSIAS 
PAŠTO ŽENKLAS

Nedideliame Austrijos mies
telyje — Klagenfurte. surastas 
pašto ženklas iš 1839 metų. 
Tuoj susibūrė pašto ženklų 
specialistai. Buvo padaryti viis 
tyrinėjimai, kuriuos naudoja 
kriminalinė policija, nustatyda
ma popierinių pinigų vertę. Vi
si tyrimai parodė, kad pašto 
ženklas iš 1839 metų yra tik
ras.

Iki šiol britai turėjo patį se- 
niausį pašto ženklą iš 1840 m.

Viena moteris tarp senų po
pierių rado pluoštą visokiausių 
byta Ten buvo ir anas laiškas 
su pašto ženklu. Jis yra tam
stas spalvos, kraštai—tamsiai 
rudL Viduryje įrašyta “1” ir 
dvi raidės O. P. Oestereichis- 
che Post — Austrijos paštas. Iš 
ištikusio laiško turinio aiškėja, 
kad siuntėjas turėjo sumokėti 
už pašto ženklą. Pašto ženklas 
bus išstatytas šiemetinėje Aus
trijos filatelistų parodoje.

NAUJI PATOBUUNLMAI 
MIKROSKOPE

Hamburgo universiteto Vė 
žto Institute po ilgo darbo su
konstruotas naujas mikrosko
pas. Sis naujasis mikroskopas 
įgalina ir mažiau apšviestą 
daiktą padidinti 12,000 kartų.

KAS KĄ SAKE _________
“Elektrifikuota Rusija”

Justas Paleckis, dabartinis 
sovietinės Lietuvos “preziden
tas”, kadaise Lietuvoje reda
gavo ir leido “Naują žodį.” Ro
dos, 1927 m. jame buvo įdėta 
karikatūra, aštriai pajuokianti 
Rusijos elektrifikavimą. J me
dinę žagrę įkinkytas liesas (tik 
kaulai ir oda), gyvaplaukiais 
apžėlęs keturpėsčias žmogus. 
Kitas, šalia eidamas, jį pliekia 
botagu. Tolumoje matyti elek
tros stulpai, nuo kurių atvesta 
elektros laidai įkišti į žagrę 
trauikantį vergą. Apačioje ru
siškas parašas: “Elektrifikaci
ja v SSSR.”

Stalino pinčiukas
1941 m. į Seirijų paštą įėjo 

rusų kareivis. Pašte kabojo 
Stalinas ir Paleckis.

— Kas čia toks? — paklausė 
kareivis pašto viršininko, ro
dydamas į Paleckį.

— Tai draugas Paleckis. 
Tarybinės Lietuvos preziden
tas, — atsakė pašto viršinin
kas.

— Kaip keista skamba .jo pa
vardė: “Palec. Palecki”. Tai 
tik draugo Stalino pirščiukas. 
Pakabinkite jį žemiau. — nurn 
dė kareivis. (Palec — rusiškai 
— pirštas).

Paukščiai prie lovos
Daugelis Paryžiaus ligoninių 

savo vaikų skyriuose su dideliu 
pasisekimu įsivedė vieną nau
jokę. Jie šalia lovos pakabino 
paveikslus, kur vaizduoja ūki
ninką su paukščiais, šie pa
veikslai vaikam padarė didelį 
džiaugsmą ir gelbsti jų ligose.

Šią idėją sugalvojo vienas 
jaunas prancūzų gydytojas 
Pierre Heuze, kuris po sunkios 
automobilio nelaimės turėjo 2 
metus gulėti ligoninėje, negalė
damas pajudėti. Nusivylęs jis 
norėjo net nusižudyti.Kartą pro 

tvirtinta teleskopo kamera, ku
ri dar vaizdą padidina 25 kar
tus. šitokiu būdu bus galima 
matyti gyvąsias celes. Galės 
jas stebėti, kaip jos gyvena, 
kaip jas veikia vaistai Taip 
pat manoma, kad šiuo mikros
kopu bus galima sekti ir vėžį, 
kaip jis prasideda celėje. Gal 
šis mikroskopas ir išspręs mo
derniosios medicinos proble
mas.

ŠIRDIES LIGA NĖRA TOKS 
DIDELIS PAVOJUS

Visos statistikos gąsdina, 
kad daug miršta širdies liga. 
Giliau šiuos klausimus patyri
nėjus. pasirodė, kad Amerikoje 
širdies liga nėra tokia agresy
vi. Ir prieš 50 metų buvo pana 
šus mirtingumas.

Kaip rodo statistikos, nuo 
1900 metų mirtingumas širdies 
liga ar kraujo apytakos sutriki
mas yra padidėjęs, šis padidė
jimas aiškinamas tuo. kad 
anksčiau daugiau mirdavo 
prieš 45 savo amžiaus metus. 
Dabar medicina išgelbėjo daug 
nuo mirties, tad yra kur kas 
daugiau senesnio amžiaus 
žmonių. Jų nemaža dalis turi 
širdies ligą, dažnai atsinešta 
net iš vaikystės. R' to. širdies 
ligai priskiriama ir kiti mirties 
atvejai, kur diagnozė nebuvo 
aiškiai nustatyta. Lš tikrųjų 
per pastaruosius 20 metų mir
tingumas širdies liga sumažė
jo. Pirmiausia mirtingumas su 
mažėjo iki 45 metų amžiaus, 
vyresnio amžiaus mirtingumas 
nėra pakitęs.

90r'r širides ligos rišasi su 
arterijų sukalkėjimu ir padidė
jusiu kraujo spaudimu. Medici
na ir nori nugalėti šias dvi 
kliūtis. Pirmiausia nori suras
ti vaistus, kurie kraujo aukštą 
spaudimą sumažins ir padarys 
.jį normalų. Paskui norima su
rasti priemonių ir prieš arteri
jų sukalkėjimą. Taip bus didžia 
dalimi apgalėta širdies liga.

pravirą langą įskrido paukštis
ir taip giedojo, taip linksmino
si, kad ligonis pradžiugo. Ir 
kitom dienom, kai buvo langas 
praviras, paukštis lankydavosi 
ligonio kambaryje. Gydytojas 
Pierre Heuze vėl atgavo norą 
gyventi.

Jei norit suplonėti
Vienas nutukęs žmogus nuė

jo pas gydytoją.
— Jei jūs tikrai n<trit sūplo- 

nėti. —- tarė gydytojas. — jūs 
turite pamažu purtyti galvą.

Pacientas nustebo ir paklau
sė:

— Kaip dažnai ’
— Kiekvieną kartą, kai .jūsų 

draugai pasiūlys jums išgerti. 
— atsakė .jam gydytojas.

Ar kall»ate prancūziškai?
Naujas kelionės biuro tar

nautojas prisistatė savo virši
ninkui. šis kreipėsi j jį prancū
ziškai:

— Parlez-votis francais7
— Ką jūs sakote? — paklau

sė tarnautojas.
— Parlez-vous francals, — 

pakartojo viršininkas.
— Aš nieko nesuprantu,
— Ar jūs kalbate prancūziš

kai ’
— Žinoma, labai gerai’

Mokytojas kaltas
Vaiko tėvas rašo mokytojui 

laišką:
— Gerbiamas Pone Mokyto 

jau. Jūsų pamokos susargdino 
mano .sūnų. Jūs jam davėte 
skaičiavimo uždavinį: per kiek 
laiko jis suvalgys 15 kriaušiu, 
.jei vieną suvalgo per l minu
tes. Valgydamas 12 kriaušių, 
mano sūnus susirgo ”

Barometras nukrito
— Tėveli, barometras nukn 

to.
— Ar daug?
— Tik ant žemės, bet vis 

tiek sudužo.
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Kazys Gaudrimas, Lie-tu-
Va.stybinio Dramos Teat- 

. t korius. Kauno Radiofo- 
. ndradarbis. neseniai gr.l-
- .igoninės. fcur vienu metu 

; uvo padaryta trys opera-
- Ilsesnį laiką jis negalės 

fizinio darbo, kol atsi-
y> .<• ligų, draudimas bu- 
;-t>isakęs jį gydyti, ir net 

pašalpa nemokama— 
; • materialinė padėtis yra
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Stasio Pie- 
mokvtoja- 

mokykloje. 
ir išvyko į 
etą studijuo-
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• Motina Teofilė, šv. Kazi- 
r.l<-: seserų vienuolyno naujo-

.vnerūiė. rodo didelį susido-
- C .mą lietuviškais reikalais ir 
-. ..kymu lietuviškos dvasios

Kazimiero Akademijoje. 
’.r... Teofilė 1933-35 metais

- a\ lituanistiką Vytauto 
Dl.ižl -jo Universitete Kaune.

Sofija Piržaitė. žinomo lie- 
■t» žurnalisto. dirbančio A- 

-s spaudoje.
sesuo. iki šiol 

valstybinėje 
stipendiją 

... > universit
ispanų kalbą.
• Arkmida Vasiliauskaitė 

' a._ė Atlantic City šv. Mikalo
jaus parapijinę mokyklą su 
liuks . medaliu už matematiką. 
B-.- to. jinai laimėjo pirmą vie
tą American Legion Safety 
C i.test. Atlantic City mieste

Atlantic County. ir buvo ap
dovanota legijo.no posto garbės 
medaliu ir pinigine dovana. At
lantu? City tėra tiktai keletas 
iie*. vių. tačiau Artemida ir jos 

puikiai kalba lietuviškai, 
i.- tėvų buvo išmokyti lietuviš- 

skaitytl iš dienraščio 
-'raustas."

„eg:on
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• Jonas Žiūri*, lietuvis teisė
jas dirba viename iš dviejų 
Chl ar - teismų, kuriame spe-

1 . sprendžiamos bylos su- 
--št s su aut »m /;<•;: eismo

< -'.'imais. Jo privatus sek- 
>rius yra ‘.m m lietuvis. Vy-

- veikėjas. Jonas
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STONY BROOK LODGE

Vedėja Pr. Lapienė

Ka» mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gamta, 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY Bli(X)K 
LO1M.E, STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali 
\ i» ta pairiems pobūviams bei piknikams.

«

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant MRS. P. LAPĖ, 
STONY BROOK. L. I., N. Y.

Susisiekimas automobiliais
Jamaica stoties Long Island
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

TĖVAI PRANCIŠKONAI KENNEBl NK PORT. ME. 
š. m. rugpiūčio - Augusi 10 d..

RUOŠIA

LIETUVIŲ DIENĄ IR
PIKNIKĄ

11 vai. —
3 vai 

MENINU

Iškilmingos Šv. .Mišios vienuolyno parke.
Šv. Antano Koplyčios pašventinimas. Apeigas atliks J. E. Portlando vyskupas.
DALĮ išpildys New Britain lietuvių paranojos choras ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujant muz V. Marijošiui ir K. SteponaiTytei-Mafbošienei.

Po programos šokiai.
Tėvai pranciškonai nuoširdžiai kviečia atsilankyti savo Geradarius, Rėmėjus ir visus 
Amerikos lietuvius.

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
■■MHMMMMMMHMMmmaHMMU0

PH1LADELPIIIA, PA.

Hill. 
Pa..
Lai-
Nu-
pro-

Lietuvių Diena
Rugpiūčio 23 d.. Raven 

Academmy. Germantovvn. 
rengiama Lietuvių Diena, 
kini planai jau numatyti, 
matyta graži ir turininga 
grama. Diena prasidės pamal
domis šv. Andriejaus bažny
čioj, 1913 \Vallace St. Pamal
dose dalyvaus ir pamokslą pa
sakys J. E. vysk. V. Brizgvs. 
Pamaldų metu giedos solistė J. 
Augaitytė ir L. Kaulinio cho
ras. Lietuvių Dienos programa 
bus Raven Hill Academy. Lau
kiama kelių tūkstančių lietuvių 
iš visos apylinkės. Jos metu J.
E. vysk. V. Brizgvs pasakys 
lietuviams momentui pritaiky
tą kalbą. Smulkesnė ir tiksli 
programa bus paskelbta vėliau.

Lietuvaitės dainininkės
J. Augaitytė savo dainavimo 

klasėje turi kelias jaunas lietu
vaites mokines dainininkes. Jos 
gražiai pasirodė savo mokslo 
metų užbaigime birželio 21 d.. 
Famese muzikos studijoj Aud
ronė Gaigalaitė gražiai padai
navo. su ja pasirodė ir Julija 
Eitminavičiūtė ir Alice Mate- 
kunaitė. Jaunųjų dainininkų 
klausės tik artimieji, 
susilaukti ir platesnio 
sirodymo visuomenei.

Kun. A. Pulokas, 
buvęs Frackville. Pa., 
pagelbininku. dabar gavo vietą 
šv. Pranciškaus parapijoj. Sa- 
lisburg. Maryland.

Tikinta 
jų pasi-

neseniai 
klebono

HACKENSACK, N. J.
Juozas Kaunas, buvęs politi

nis kalinys, gyvenęs Hanau. D. 
P. stovykloje. įsigijo 113 Cent
rai Avė. gražius dviejų aukštų 
namus. J. Kaunas yra ‘Darbi
ninko” ir “Draugo" prenume
ratorius.

• Kun. Ant. Kardauskas. tik 
ką atvykęs iš Čilės, priimtas į 
Grand Rapids. vyskupiją ir pa
skirtas šv. Jono Vianney para
pijos. Grand Rapids. Mich. vi
karu. Jo naujas adresas—3861'
S. Division St.. Grand Rapids. 
8. Mich.

Telef. Stony Brook 7-05X6 

25 arba 25A keliu: arba iš 
traukiniu į Stony Brook.
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Kun. V .Budreckas savo ato
stogų dalį praleido Philadelphi- 
joj. šv. Andriejaus parapijoj. 
Jis aplankė ir savo pažįstamus.

Justinas Matijošaitis, jaunas 
lietuvis, neseniai čia iš Europos 
atvykęs sunkiai susirgo. Jis la
bai nuoširdžiai slaugomas sa
vo šeimininkės Sofijos Bagočie- 
nės ir jos dukrelės S. Bagoėiu- 
tės. Ligonis* turės ilgiau gydy
tis. Jis yra vienas ir neturi 
t imu jų.

Atsisveikino. PP Kutkai 
vyksta St. Charles, III. Jų 
sisveikinimui pobūvis buvo 
pos 12 d.

Veikli sekretorė. Naujoji 
Vyčių sekretorė Teresė Mažei
kaitė uoliai veikia su vyčiais. 
Ji ir jos draugės rengiasi žie
mos sezonui. O dabar jau be
veik pasirengusios vykti į Vyčių 
Seimą, rugsėjo mėnesį. Day- 
ton. Ohio. Sveikiname jauną 
vyčių veikėją.

ar-

iš- 
at- 
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New Britain lietuvių parapijoj choras išpildys meninu programos dali Tėvų Pranciškonų piknike 
Kennebunk Port. Me.. rugpiūčio mėn. 10 d. Chorui vadovauja prof. Vyt. Marijošiųs.

AMSTERDAM N. Y

Susituokė

Kazys Karbočius ir Stasė Ki- 
sielytė liepos 5 d., o Norma Ga
škaitė ir Eduardas Walsh bir
želio 29 d. Stasė Kisielytė yra 
aktyvi Vyčių kuopos narė—iž
dininkė. Ji ir jos vyras yra 
šv. Kazimiero choro nariai. 
Norma Gaškaitė yra žymaus 
veikėjo Jono Gaskos duktė. Vi
si jaunieji yra "Darbininko” 
skaitytojai.

Edmundas Plankis baigė stu
dijas Renslaer Politechnikos 
Institute. Troy, N. Y. ir gavo 
inžinieriaus diplomą. Jo tėvas 
Povilas Plankis ir visi amster- 
damiškiai džiaugiasi ir linki ge
riausio pasisekimo jaunajam 
inžinieriui.

Vyčiu kuopa padarė Išvyką 
į Stepo Rimkūno vasarvietę 
prie Galavvay ežero liepos 20 d. 
Didelis būrys narių ir svečių 
linksmai praleido laiką gražio
je gamtoje.

I

DARBININKAS

INDIANA HARBOR. IND
— Mokytojas Markevičių^ 

organizuoja grupeles geradarių 
šelpti Vasario 16 gimnazijos 
(Diepholze) mokinius. Teko 
patirti, kad organizavimo dar 
bas eina sėkmingai. Yra vilkių 
kad bus keletą grupelių suorga
nizuota po 20 žmonių.
— Kun. P. Celiešius, šv. Prai 

ciškaus lietuvių parapijos vika
ras išvažiavo porai savaičių a- 
tostogų į Kanadą aplankyti sa
vo pažįstamus.

— Vasaros vaiky mokykla 
veikia. Ją lanko apie 25 tremt. 
tinių vaikai. Mokoma: Lietuvos 
istorijos, geografijos, dainavi
mo. žaidimų ir t.t. Tėvai dė
kingi mokytojams, kurie užima 
vaikus vasaros metu, kad gat
vėse nenutautėtų ir nesimokin 
tų amerikoniškų “gudrybių.”

— I Jėzuitų suruoštą vasaros 
berniukų stovyklą prie Paw 
Pa\v ežero, išvyko 6 berniukai: 
2 Rimkūnai. 2 Namieckai. Bag- 
dankis ir Tampauskas.

— Vaikų darželis jau pasta
tytas ir baigiamas įruošti. Sta
tybos darbus atlieka: inž. V. 
Bičkus. S. Juodakis ir S. Ger- 
bctavičius. Visi trys yra nauja
kuriai.

šv. Kazimiero choro metinis 
piknikas įvyks liepos 27 d. Visi 
lietuviai yra kviečiami daly
vauti ir paremti choristus, ku
rie daug valandų paskiria repe
ticijoms. kad gražiau vis pagie
dotų ar padainuotų. Gražių dai
nų bus galima ir piknike išgir
sti.

Streikas didžiųjų kilimų au
dyklose Amsterdame jau tę
siasi daugiau kaip šešios savai
tės. » Unija negali susitarti su 
fabrikais dėl naujos darbo su
tarties, o darbininkai jau ilgą 
laiką dėl to vaikšto be darbo. 
Šis streikas paveikia neigiamai 
į visus piknikus bei kitus paren
gimus.

Gaškų šeima aplankė TT. 
Pranciškonų vienuolyną Ken
nebunk Port. Maine ir visi liko 
sužavėti gražiai atnaujinta šv. 
Antano šventove. Tenai taip 
pat svečiavosi kun. K. Balčys 
su tėvais ir seserim — daktare. 
Dr. V. Majauskas ir J. Čyvas 
išleido savo dukras į mergaičių 
stovyklą Putname. K. B.

PAKUODAMAS septynių kamba
rių namas su 17 ir puse eikerių dir
bamos žemės, prie gero vieškelio 
'27-tas Highway>. Prieinama kaina. 
Kreiptis pas pati savininku I. Chal- 
kis. D. D. 1. Princeton, N. J. Tel. 
MOnmoiith Jct. 7-6203.

M Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ* SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LTTHl’ANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

— Liet. Tremtinių Dr-jos va
dovybė iš savo kuklių santaupų 
praeitais ir šiais metais į Vo
kietiją yra pasiuntusi 450 dol. 
pasilikusioms lietuviams: švie
timo, ligonių ir senelių šelpi
mo reikalams. Iki šiol vadovy
bė jau yra gavusi apie 40 pa
dėkos laiškų iš įvairių asmenų, 
kurių tarpe yra poros studentų 
padėkos laiškai. Vienas rašo, 
kad jis gautais pinigais apmo
kėjęs už valstybinius gydytojo 
egzaminus, kitas taip pat rašo, 
kad jis gautais pinigais apmo
kėsiąs Goettingeno universite
tui už diplomą daktarato laips
nio iš agronomijos srities. Pi
nigai buvo pasiųsti per Balfą. 
kuris pinigus padalino kam bu
vo nurodyta.

— Matas S. Slėnis, senosios 
kartos lietuvis, vietos veikėjas 
prieš kurį laiką sunkiai susir
go. Buvo priverstas pasiduoti 
operacijai. Dabar po operacijos 
sveiksta ir greitu laiku mano 
apleisti ligoninę.

— Liet. Tremtinių Dr-jos 
birželio mėn. pabaigoje buvo 
visuotinis susirinkimas, kuria
me valdybos vardu pranešimą 
padarė jos pirm. dr. J. Paukš-

telis. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad valdyba, kiek sąlygos lei
džia. juda-kruta: atsikviesta 
žvejai su naujausiomis žiniomis 
iš Lietuvos, suruoštas Motinos 
dienos minėjimas, taip pat su
ruoštas vakaras su vaidinimu: 
“Svetimos plunksnos”. Gautas 
pelnas 120 dol. atiduota vaikų 
darželio patalpų įrengimui, be 
to. vadovybės pastangomis su
siorganizavo naujakuriai mo
kytojai. kurie vasaros metu 
mokina vaikus. Šiame susirin
kime nustatyta nario mėnesinis 
mokestis 25 cent. Susirinkimas 
nors buvo negausus, bet gyvas.

Liet. Tremtinių Dr-jos pas
tangomis čia buvo suruoštas 
birželio baisiųjų įvykių minėji
mas. Minėjimas pradėtas lietu
vių parapijos bažnyčioje iškil
mingomis pamaldomis ir mo
mentui pritaikintu pamokslu. 
Vakare minėjimas baigtas 
kilmingu aktu, kurio metu 
vo J. Tijūnėlio paskaita, 
deklamuota ir padainuota
lėta dainų. Be to. priimta aktu
aliais klausmais rezoliucijos.

įs- 
bu- 
Pa- 
ke-

Nors minėjimas buvo plačiai 
išreklamuotas, bet žmonių te
atėjo labai mažai, iš ko maty
ti. kad mes jau spėjome pamir
šti anus baisiuosius birželio įvy
kius ir nebepajėgiame prisi
minti saviškių, kurie nuo rau
donosios rankos yra netekę lai
svės ,o daugelis savo brangiau
sio turto —gyvybės. J. Ervydis
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SVENTE-PIKNIKAS
ĮVYKS SEKMADIENI, LIEPOS 27 DIENĄ

N. P. Severu \ ienuolvno sodyboje, 
PUTNAM, CONN.

DIENOS IŠKILMIŲ TVARKA:
11:00 vai. šv. Mišios
1:00 vai. Lietuviški pietūs

5:00 vai. Iškilmingas mergaičių stovyklos užbaigimas.
PROGRAMOJE DALYVAUS 100 LIETUVAIČIU

BALTIMORE.
Atostogose

Šv. Alfonso parap. vikaras 
kun. Petras Patlaba liepos mė
nesį yra atostogose ir iš Bal
timorės išvykęs. Ketvirtojo 
parapijos kunigo pareigoms ei
ti laikinai yra atvykęs kun. Tė
vas marijonas Antanas Ma- 
žukna .kuris parapijiečiams jau 
yra pažįstamas, nes šioje para
pijoje dirba jau nebe pirmoji 
vasara.

Šių metų poilsio atostogoms 
išvykti parapijos klebonas nu
mato tik rugpiūčio mėnesį.

Naujas dvasios vadas
Šv. Jėzaus Vardo D-jai vado

vauti pavestas šv. Alfonso pa
rapijos naujajam kunigui An-

si

Paterson. N. J.
Marijona Papeckienė. gavu-

atostogas. aplankė Chicagoje 
savo giminaitį Florijoną Šoliū- 
ną. kurio sūnus Vytautas ato
stogų sugrįžęs iš Kore os ir da
bar svečiuojasi pas savo tėve
lius. M. Pa^eckaitė labai suža
vėta Chicagos lietuviu kultūri
nėmis įstaigomis bei bažnyčio
mis. pataria visiems, kurie gali 
ten nuvykti ir jas namatyt. M. 
Papeckienė yra uoli lietuviškų 
vienuolynų rėmėja bei katali
kiškų laikraščių skaitytoja, y- 
pač mėgsta ‘Darbininką”.
Valerija Rugienė sunkiai ser

ga. Prieš porą savaičių Roches
tery. N. Y., palaidotas Rugio 
tėvas, o kovo mėn. ten pat pa
laidota brolienė. Rugiai augina 
tris mažus vaikučius.

— Aleksandrai Masionienei 
padaryta sunki vidurių opera
cija. kuri tęsėsi dvi valandas. 
Operacija pavyko ir tikimasi, 
kad ligonė pasveiks. Jos dukre
lė Danguolė nusilaužė ranka. 
Prieš porą metų ir Antanui Ma- 
sioniui buvo padaryta sunki 
tulžies operacija.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurip kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDR.TI- 
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJA. 
NUOVARGI. DIEGLIUS. Jeisu tam
sta įvertini savo sveikata ir ja bran
gini. tai tuojaus parašyk savo varda. 
pavarde ir ant rasa ir siusk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis. ir negelbėtų jums, tada gra
žink mums likusia ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim

DEKEVS PRODUUTS
P. O. Box 666

N e vark 1, N. J.
(66) 

M D
tanui Antoševskiui. Draugijai 
daug metų sėkmingai vadovavo 
pats parapijos klebonas, prel.
L. Mendelis. Dabar jis. turėda
mas daug kito darbo, šias pa
reigas perleido parapijoje atsi
radusiai naujai pajėgai. Nau
jam d-jos dvasios vadui, kun. 
A. Antoševskiui. linkima drau
gijai vadovauti ilgai ir sėkmin
gai.

Gegužinė-piknikas
Lietuvių Tremtinių D-ja lie

pos 2 7d.. sekmadienį, Mikala
jūno vasarvietėje rengia gegu- 
žinę-pikniką. Rengėjai rūpina
si. kad visi svečiai galėtų jau
kiai praleisti savo poilsį. Įėji
mas 50 c. Pirmieji autobusai 
nuo Lietuvių Svetainės išvyks 
11 vai.

Petras šotulis ieško savo pus
seserės Aleksandros Devak, 
kuri ligi 1938 metų gyveno pas 
Potkomarowskius Brooklyne. 
Kreiptis į P. šotulis, 6936 S. 
Mapleuood Avė.. Chicago 29, 
III.

H'

SS II A LI N S
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 5 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTIVR DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL VIrginia 7-4499

I
I 
I

H

w
ATsiaunimAI
RADIO VALANDOS 
SESTADIENiAK 
14:45- — 

5 30 t

| liSOK '<>7 5 A*

JACKjstuKAS
DIRt K TORI 11$

1264 WHITE ST.
U|llside.N. j

TEL. *
VVAVERLY
6 3525

legijo.no
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S P s Bostone ir apylinkėse
Lithuanian 

Furniture Co.

yra nepaprastas. Iškils nauji vardai, 
naujos žvaigždės. Negirdėti sporti
ninkai bus pagerbiami kaip olimpi
nių žaidimų nugalėtojai. Tačiau o- 
limpiniuose žaidimuose ne tai svar
biausia; svarbu yra laimėti, tačiau 
svarbi auvra ryžtingai sukovoti ir 
olimpiniuose žaidimuose- kovojant 
parodyti tikrą sportininko nusista
tymą. Tam ir suvažiavo i Helsinkį 
apie GOGO sportininkų iš 71 krašto. 
Jiems šiandien priklauso sportu be
sidominčios visuomenės dėmesys.

R
J OLIMPINIŲ ŽAIDIMŲ DALYVIUS

PAŽVELGUS
P. GANTVYDAS

Iš visų pasaulio kraštų i Suomiją 
jau pradeda rinktis pasaulio sporti
nis elitas. Vieni atplauki*' laivais, 
kiti skrenda lėktuvais, treti keliauja 
autobusais bei traukiniais. Skirtinga 
ju kalba, skirtingi papročiai ir tra
dicijos. tačiau jų visų mintyse tik 
vienas ir tas pats tikslas — garbin
gai kovoti olimpiniuose žaidimuose. 
Nors sunku ir rjetikslu kalbėti apie 
būsimus laimėtojų^, tačiau vertėtų 
bent trumpai apie dalyvių pajėgumą 
pakalbėti.

Lengvoji atletika
Lengvosios atletikos varžybos yra 

lyg tas branduolys, apie kurį suka
si visos kitos olimpiniuose žaidimuo
se pravedamos sporto šakos. Gi leng
vosios atletikos sunkiausia šaka rei
kia laikyti maratono bėgimą Šis 
bėgimas, kuris tęsiasi 26 mylias ir 
365 yardus (apie 42 km), iš dalyvių 
pareikalauja nepaprasto pasiryžimo, 
jėgos ir sugebėjimo, šiais metais i 
maratono nugalėtojus kandidatuoja 
Mateo Flores iš Guatemalos, ame
rikietis V. Dyrgall (lietuvis), tačiau 
prieš kelias savaites sporto pasauly
je nuskambėjo sensacinga žinia: 
anglas Jim Peters minėtą distanci
ją nubėgo per 2 vai. 20 min. ir 42.2 
sek. Tai nepaprastai geras laikas. 
Tuo geriausia pasaulinė pasekmė 
(oficialaus pasaulio rekordo nėra) 
buvo pagerinta beveik 6 min. Tad 
neabejotinai reikia laukti, kad Pe
ters išsikovos sau aukso medalį ma
ratono bėgime.

100 metrų bėgime per paskutinią
sias olimpiadas juodosios rasės at
stovai visuomet laimėjo pirmąsias 2 
vietas. Tik 3-ji atitekdavo baltajam. 
Ir šiais metais nėra vilties kitokiu 
rezlutatu susilaukti, šias eilutes ra
šančiam atrodo, kad iš Jamaicos 
kilusio negro Byron La Beach, kurio 
10,1 sek. pasekmė savo laiku buvo 
sukėlusi daug diskusijų, niekas ne
nugalės. nors amerikiečių ekspertai 
laukia jų. atstovo Art Bragg iš Mor- 
gan Statė C. laimėjimo. Reikia ap
gailestauti. kad Jim Golliday. kuris 
be abejonės yra geriausias ameri
kietis 100 m. bėgime, dėl susižeidi- 
mo negalėjo patekti j olimpinę 
mandą.

200 m bėgime, pagal iki šiol 
siektus laimėjimus, amerikietis
dy Satnford lengvai turėtų laimėti 
šias varžybas. Los Angeles įvyku
siose varžybose jis pasiekė naują A- 
merikos rekordą, distanciją nubėg
damas per 20,6 sek. Jo rimčiausiu 
varžovu tektų laikyti iš Jamaicos 
kilusi Herb McKinley.

400 metrų bėgime sunku atspėti 
laimėtoją, tačiau didžiausios kovos 
reikia tikėtis iš George Rhoden (Ja- 
ntaica). kuris pasiekė dabartinį pa
saulinį rekordą ir amerikiečio Mal 
Whitfield. nors negalima užmiršti 
McKinley (Jamaica*. Haas iš Vo
kietijos. bei Whint iš Jamaicos.

800 metrų bėgime amerikiečiu 
ekspertai laimėjimą jau dabar ski
ria amerikeičiui Mal VVhitfield. bet 
visgi vertėtų nepamiršti vokiečio 
Dohrow bei Wint iš Jamaicos. 
čiau daugiausia vilčių laimėti 
VVhitfield.

1500 m. bėgime reikia tikėtis
nos iš jdomaiusių kovų, šiuo metu 
rimčiausiu kandidatu į šios šakos 
aukso medali laikomas 19 metų jau
nuolis Werner Lueg iš Vokietijos, 
kurio 3,443 min. pasekmė yra lygi 
pasaulio rekordui. Tačiau rimtu 
konkurentu jam bus jo kolega, pra
džios mokyklos mokytojas, Guenter 
Dohrovv. Nenustebkime tad. jei abu 
vokiečiai laimės pirma ir antrą vie
tą. Tačiau negalime šioje srityje pa
miršti skandinavų ir anglų.

5000 m. bėgime dominuoja čeko- 
slovakas Zatopek ir nereikėtų ste
bėtis. jei jis laimėtų varžybas. Jam 
daugiausia sunkumų sudarys belgas 
Gaston Reiff bei Herbert Schade. 
kurio Zattopek ypatingai bijosi. I a- 
merikietį Stone, kuris bėgs ir 10 
km., daug vilčių dėti negalima.

Ir 10090 metrų bėgime Zattopek 
yra rimčiausias kandidatas. Bet ir čia 
Schade iš Vokietijos jam sukelia rū
pesčių. Nepamirštini ir suomis Sisu. 
rusai Popov, Semjenov, švedas Al- 
bertson ir kiti.

110 metrų bėgime su kliūtimis a. 
merikietis Dillard greičiausiai laimės 
varžybas.

100 metrų mi klintimi* bėgime a- 
merikietis Moore 
bo. be ypatingų 
pajėgti išsikovoti 
ketų stebėtis jei
lotas, kuris Moore nugalės.

3000 metrų so klintimis bėgime 
sunku atspėti laimėtoją, tačaiu rim
tesniais kandidatais vertėtų laikyti 
Gude (Vokietija* ir Horace Ashen- 
felter iš JAV. »

Nepaprastai įtemptos kovos reikia 
tikėtis 100 metrų moterų bėgime, 
kur varžysis olando Fanny Blan- 
kers - Koen, kuri prieš kelias dienas 
pasiekė nauja pasaulio rekordą, šią 
distanciją nubėgdama per 11,4 sek., 
ir australo Marjorio Jackson.

30 metrų sn kliūtimis bėgime rim
čiausiais kandidatais vėl reikia laį-

jaukso medali, bet Goe- ŠACHMATAI
Veda Merkis

Canadian Chess Chat, pakuliniam 
numery, per kelias vietas pasisako 
už būtinumą pasiųsti į Tarpzonines 
rungtynes Saltzjobadene (Švedija) 
savo reprezentantą, nes kitaip Ka
nada gali nustoti atskiros zonos tei
sių. FIDE keliantį mintį Kanadą pri
jungti prie JAV.

Reprezentanto pasiuntimas į 
Tarpzonines rungtynes padidinsiąs 
Kanados teises į atskirą zoną ir pa
keisiąs Kanados šachmatų prestižą 
ne tik FIDEje. bet ir šachmatų pa
saulio akyse.

Povilas Vaitonis, Kanados meiste
ris. esąs tinkamiausias jų reprezen- 
apsiruošęs vykti. Siųsdami Vaitonį į 
pasiruošę vykti. Siųsdami Vaitonį į 
Saltzjobadeną, rašo Chess Chat. mes 
duodame jam galimumo pasiekti 
laurų sau ir visai Kanadai.

įdėti Vaitonio pasiekimai su 
miausiais pasaulio meisteriais:

Vaitonis—Keres (Estija* 0-1.
Vaitonis—Najdorf <Arg). l..,-l2. 
aVitonis -Szabo (Vgr) ll/„-l/.,.
Vaitonis—Stolz— (Svd* 1/,-H/į. 
Vaitonis—Prins (Old* 14k 

Vaitonis-Balbochan < Arg. > 111 2

žy-

, •>

ko-

pa- 
An-

Ta- 
tu ii

vie-

iš NY Atloti, klu- 
sunkumų turėtų 

aukso modalj. Rei- 
rasis Helsinky at-

ir vokiečių atstovas 
Storch. kurio 195 
neseniai nustebino 

Neužmirštinas ir

kyti Biankers-Koen. australe Mary 
Strickman ir Sander-Domagalla iš 
Vokietijos.

Šokime i tolį Meredith Gourdir.e 
iš Cornell universiteto turi daugiau
siai vilčių
bei ir Fallak iš Vokietijos yra pa
siekę neblogų rezultatų šioje srity
je. J aukštį geriausių rezultatų at
siekė ir beveik tikras laimėti aukso 
medalį yra amerikietis Davis. Jis be 
sunkumų peršoka 2 metrus, gi šiais 
metais tik 4 europiečiai yra pasiekę 
tokių rezultatų. Trišuolio varžybose 
nėra ypatingo favorito.

Šuolyje su kartimi amerikiečiams 
pasaulyje, tur būt. nėra konkuren
tų. Tik amerikiečiai yra pasiekę 15 
pėdų (4.50 m) aukštį. Tad reikia 
manyti, kad šioje šakoje finale 
rungsis Rev. Richards ir Don Laz. gi 
pirmasis laikomas geresniu.

Rutulio stūmime svarbiausiu kan
didatu figūruoja Jim Fuchs iš Nevv 
Yorko. Jis pats tikisi rutulį nustum
ti per 59 pėdas, o toks nuotolis eu
ropiečiams jau tikrai nepasiekiamas. 
Tačiau jo konkurentai Hooper ir O’ 
Brien irgi turi gerų galimybių lai
mėti šios šakos aukso medalį.

Disko metime italams, tur būt. 
teks aukso medalis, nes jų atstovai 
Consolini ir Tosi yra pasiekę neįti
kinančiais gerų rezultatų.

Nepaprastai puikių varžybų tektų 
laukti kūjo mėtyme. Iš geriausių 
varžovų paminėtini vengrai Nemeth 
ir Csemark, kurie praktiškai domi
nuoja toj srityje 
veteranas Kari 
pėdų pasekmė 
sporto mėgėjus,
norvegas Strandli.

Ieties metime dominuoja skandinavų 
tautų atstovai ir reikia manyti, kad 
suomiai išsikovos tos šakos aukso 
medalį.

Jeigu amerikietis Bob Mathias 
nelaimėtų dešimtkovės. tai tokį pra
laimėjimą tektų laikyti viena iš di
desnių sensacijų per olimpinius žai
dimus. Jau 1948 m. Londone, kai 
jis dar buvo tik 17 metų .jaunuolis, 
Mathias išsikovojo dešimtkovės 
aukso medalį. Dabar gi besiruošda
mas šių metų olimpiniams žaidi
mams. jis pasiekė naują pasaulini 
rekordą, savo seną rekordą pagerin
damas 381 taškais. Jam rimtų kon
kurentų nėra tuo labiau, kad rusai 
saugumo sumetimais estui Lipp ne
davė leidimo olimpiniuose žaidimuo
se dalyvauti.

Neįmanoma čia suminėti visų kitų 
varžybų: jojimo, irklavimo, buriavi
mo ir daugelio kitų sričių. Tačiau ir 
šiose šakose visų kraštų atstovai ko
vos ir rungsis dėl olimpinių žaidimų 
nugalėtojo vardo. Be individualinių 
varžybų, kelios šakos reikalauja ir 
komandinio įvertinimo. Krepšinio 
meisteriu be abejo turėtų tapti ame
rikiečiai. tačiau pastarieji yra atsar
gūs ir gan atydžiai seka Rusijos 
krepšininkus. Futbolo pasaulyje vie
nas iš rimčiausių kandidatų j nu
galėtojus yra Rusijos komanda, ku
rią faktiškai sudaro Raudonosios 
Armijos rinktinė.

Jeigu ir yra favoritų, kurie, 'eks
pertų manymu, turėtų įvairiose ša
kose užimti pirmąsias vietas. tai 
visgi reikia pasakyti, kad netikėtu
mų vaidmuo tokio masto žaidynėse

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2828

I

8. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADM AY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590

AVeaae 2-2484

MOVERS
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movert

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU. AUSŲ. NOSIES IR GERKLES LIGOS

ZALETSKASZALETSKAS
FUNERAL HOMEFUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskaa, F. E. Zaletaka* 
Graboriai ir Balaamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-8815

8O«th Beatai 8-2888

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

South BoMton, Maaa.
D. A. Zaletekaa, F. E. ZaletakM

Graboriai ir Ralaamuotojai
Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-88158Outh 8-2808

WAITKUS

Real Estate £ Insurance
409 W. BROADWA Y

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7-0402-M

WAITKUS
FUNERAL HOME

NAUJA GYDUOLE
FUNERAL HOME

5—5
Canadian Chess Chat kviečia vi

sus prisidėti prie FIDE’s fondo, tik 
siu pasiųsti Kanados reprezentantą 
i Saltzjobadeną. Norima sukelti 
bent $900. Aukos siunčiamos: D. A. 
MacAdam, 2084 Decarie Blvd.. Mon
treal. Que.

Chess Lite, birželio 20, plačiai ap 
rašo Trans-Mississippi pirmenybes 
kuriose dalyvavo 80 žaidėjų.

12 v. laimėjo C. Braškei ( Minn. > 
ir R. Steinmayer (So. Louis), surin
kę po 51/2-1... v v. laimėjo Povilas 
Tautvaiša. buv. Chicagos meisteris ir 
dabartinis Illinois open meisteris, šis 
surinko 5-1 takų.

Montrealio Premier Reserve* pir
menybėse pirmuoju eina G. Novicky 
su 61/.-1/2. antruoju — lietuvis J. 
Stonkus 6-1.

Artūro Pomar, Ispanijos, meiste
rio simultane, kuris įvyko Montrea 
ly. tarp lygiomis sulošusių. suminė
tas Vytautas Sirvydas.

Weawer W. Adams, buv. JAV o- 
pen meisteris, išleido nedidelį leidi
nį SIMPLE CHESS, kaina $1. Nag 
rinėjama Vienos partija su kelia.sde 
šimt varijacijų. vedančių prie baltų 
jų laimėjimo.

Gaunamas pas autorių; 258 High- 
land St., Dedham. Mass.

“LSK PER AMERIKIEČIŲ RADIO’ 
(anglų kalba)

Ateinantį pirmadienį (liepos 21 d.) 
10:15 v.v. per W\VRL radio stoti 
(ten. kur transliuojama J. Ginkaus 
programa*. įvyks pasikalbėjimas 
tarp tos stoties sporto žinių prane
šėjo Mr. Erwin Singles ir I.SK ats 
tovų apie LSK pereitų metų veiklą.

LSK kviečia visus sporto mėgėjus 
ir aktyvaus sportininkus aukščiau 
nurodytu laiku pasukti į 1600 KG 
bangas. LSK

PARDUODAMAS NAMAS 50x100
Pilnai įrengtas ir tinkamas įvairiems parengimams. 
Lygiai taip pat privataus pobūdžio -subuvimams ir 
t.t. Namas trijų aukštų.

193-95-97 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Wm. Kincheloe. Tel. EVergreen 4-2442

> Telefonas: EVergreen 4-8934 z

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietaviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - l thaaMal - Tetev?Mja - Muzika - Sportą*- Ui

:! 602 GRAND ST, kampas Uaioą Av®. BROOKLYN, N. Y.
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Tel. EV 4-9672

ė'‘

Namų tel. EV. 4-191J

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

X

Ofisai : 3* East 6()th Street, New York City. penktas aukštas Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-8677 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shere tane, Bay Shere, L. L, Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Island 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southem Statė Parkvvay. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. LOngwood 1721

S. Ankudas (Ankudavičius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

910 W. Ix>mbard Street, Baltimore 23, Maryland

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7—9 p.p. išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūsles, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

■*
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PARDUODAMI NAMAI
P1GC8, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvių aplinkoje.

lle-

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

3225 Fnlton St. Brooklyn, N. Y.
Tel. AP. 7-2790

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

Iii!

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
M - 83 WAREHAM PU 

JAMAK A, N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722

I"'

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary PuHic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-'J770

Jose ph Giirszva
Graborius - halsumnotojas

231 Bcdford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Bahamuotoja.
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir 1 kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TB 4-4434

S. A. CHERNOFF, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE
N. Y. C„ N. Y.

Room 14 Tel. <iR 7-7697

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų,nerviškų
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2,00.

Prisiunėiam j namus.
ALEXANDERS CO.

414 Mest Broaduay, 
South Boston 27, Mass.

LIETUVIU RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. So. 8-0-189

Lietuvių Radio Korp. programa per stoti WBMS, 1*»9<) kilocycles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— Falcon radio orkestras
2— Dainos
3— Magdutės pasaka

Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirutę i stotį WBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St., Boston. Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadvcay. So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas Minkus

Patenkino B rock kiniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą- A ngli us-Coke- Al ie jų-Oi 1 Bufnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence St., Brockton, Maso.

Tel. 189

■

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WESX—1230 kilocycles—Marblchead-Saleni. Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikes, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukta oro bangomis j visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikint i ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI, arba skyriuose šiais adresais:

LITHUANIAN RADIO HO( R
50 Cottage Street, —:— Norwood.
Skyrius: LITIH ANIAN FI RNITI RE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
326 W. Rroadway —:— So. Boston 27. Mass.

Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-161S

■■ I ■ ■■

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OTL BURNER and HEATING SERVTCE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tek 2608
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Angelų Karalienės parapijos 
šv. Vardo draugijos vyrai pe
reitą sekmadienį gausiai daly
vavo jų užprašytose mėnesinė
se šv. mišiose S vai. ryto ir 
bendrai ėjo prie šv. komunijos. 
Po pamaldų įvyko susirinki
mas. kuriame detaliai aptarta 
Angelų Karalienės parapijos 
pikniko, liepos 20 d.. Klasčiau 
parke, tvarkdarių reikalai. Nu
matyti asmenys, kurie prižiū
rės tvarką prie įėjimo ii visame 
parke pikniko metu.

l.RKSA 58-1 am seimui rengti 
komisija liepos 13 d.. 10 vai.. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje turėjo paskutinį posėdį. 
Komisijos pirm. kun. V. Da- 
bušis padarė platų pranešimą 
apie seimą ir seimo metu su
ruoštą ban kietą bei patiekė 
bankieto apyskaitą, kurią visi 
komisijos nariai pasirašė.

Komisija konstatavo, kad šis 
58-'tasis seimas gerai pavyko, 
buvo tvarkingai pravestas ir 
padaryta naudingų nutarimų. 
Tik pageidavo, kad tie nutari
mai būtų galimai greičiau ir 
tiksliau įvykdyti.

Angelų Karalienės parapijos 
Amžinojo Rožančiaus draugija, 
užbaigiant šv. Onos noveną. 
liepos 26 d., po 9 vai. mišių, pa
rapijos salėje ruošia bendrus 
pusryčius. Visus novenos daly
vius kviečia dalyvauti ir pus
ryčiuose. Už dalyvavimą pus
ryčiuose iš anksto įmokama 1 
dol.

Vitalis ir Marija Žukauskai 
birželio 29 d. susilaukė sūnaus, 
kuri pakrikštys Antano-Vita- 
lio vardu. Dramos aktorius Vi
talis Žukauskas birželio pra
džioje iš Brooklvno persikėlė 
gyventi į Bloomington. Ind., 
kur vietos universitete studen
tams dėsto lietuvių kalbos ta
rimą.

Grižo iš atostogų

Lietuvos Gen. Konsulato 
Neu Yorke vice konsulas Ani
cetas Simutis, atstogavęs nuo 
š. m. birželio 30 d. iki liepos 18 
d., grįžta prie savo tiesioginių 
pareigų liepos 21 d.

Lietuvių Radijo Draugijos
P R 0 G R A M 0 S

J. P. GINKIS, Direktorius
šeštadieniais 2 vai. popiet.—VVVVRL 16<HI kc—5<MM» vv.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojam: įvairūs visuom»n*"s ;>ran<-šimai. 
naujienos, muzika <vietines žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuves. puotos, liūdni pranešimai’

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. GINKI S AD. JEZA VITAS J. VALAKAS
Direktorius Muzikos Dr. Pranešimu Dir.

ŠAUNŲ PIKNIKĄ
Laimėjimas paskirta 500 dolerių grynais. Be to, bus visa eilė laimėjimų daiktais. Gros 

puikus daugelio asmemi orkestras. Rinks parapijos karališką šeimą. Bus gardžių val
gių ir gėrimų.

Tinkamiausia proga smagiai praleisti laiką lietuviškoje aplinkoje ir nuotaikoje. 
Visi kviečiami kuo skaitlingiausia dalyvauti.

ĮŽANGOS MOKESTIS: — parapijiečiams, išplatinusiems laimėjimų knygelę, nemoka
mai. o svečiams 75 centai PRADŽIA 2 VAL P.P.

Dailiu šventes rengėju padėka
Ne\v Yorko ir Neu Jersey 

Dainų šventės. įvykusios bir
želio 22 d.. Maspethe. Klasčiaus 
salėje, rengėjai reiškia nuo
širdžią padėką visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
šios didingos Dainų šventės su
rengimo.

Esame dėkingi prel. J. Bal
konui. už pasakytą išsamią į- 
žanginę kalbą, klebonui kun. J 
Simonaičiui, už atkalbėtą in- 
vokaciją ir tartą nuoširdų žo
dį. o taip pat už 10 dol. auką 
šventės reikalams.

Nuoširdžią padėką reiškiame 
chorvedžiams: vyriausiam diri
gentui komp. J. Žilevičiui. Alg. 
Kačanauskui. M. Liuberskiui. 
P. Sakui. P. Dulkei. Al. Jakub-

Moksleiviams ateitininkams
Sekmadienį, liepos 20 d.. 12 

vai., tuojau po sumos. Apreiš
kimo parap. salėje, šaukiamas 
Neiv Yorko kuopos moksleivių 
ateitininkų susirinkimas. Pro
gramoje numatyta pranešimai 
iš stovyklos ir Dariaus-Girėno 
minėjimas. Visi moksleiviai a- 
teininkai kviečiami susirinki
me dalyvauti. Kitas susirinki
mas bus tik po vasaros atosto- 
gų-

Dariaus ir Girėno
tragiškos žuvimo sukakties 

minėjimas įvyksta šį penkta
dienį. liepos 18 d.. 8 vai. vaka
re Am. Liet. Piliečių Klube. 
Programoje bu< apžvelgta 
transantlantinių lakūnų did
vyriškas žygis, meninėje dalyje 
dalyvaus Operetės Choras, ve
damas My kolo Liuberskio.
DĖL STUDENTU IŠVYKOS
Užsira.-ę ir visi, norintieji 

vykti su studentais į Indian 
Point. š sekmadienį, liepos 20 
d. renkasi 9 vai. ryte W. 41-42 
St.. Pier 81 (prie Hudsono u- 
pės ».

Laivas Išplaukia 9:30 v. r. I 
New Yorką grįžta 8:50 v. v. 
Kiekvienam pasiimtina užkan
džių. maudymosi reikmenys, 
pinigų etc. Šv mišios išklausy- 
tinos prieš susirenkant.

Jau yra užsiregistravusių 
42. Neužsiregistravę mokės $2 
už visą kelione, užsiregistravę 
— po $1.50. Kviečiame visą 
jaunimą jungtis į šią išvyką.

Studentų Valdy ba 
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P A R K E
M E T V LIEPOS 

K L A S C I A l S
Angelu Karalienes Parapija 

rengia

čioniui, M. Cibai. M. Bernotui, 
jų vadovaujamiems chorams ir 
choristams, tik jų dėka ir drau
gišku vieningumu buvo galima 
tokių gražių rezultatų pasiek
ti.

Esame giliai dėkingi TT 
Pranciškonams, "Darbininko” 
leidėjams, už skelbimus laik
raštyje ir už gražiai atliktus 
kitus spaudos darbus, o taip pat 
"Darbininko” redaktoriams už 
naudingus patarimus ir gražius 
Dainų Šventės aprašymus.

Čia pat norime priminti, kad 
šį rudenį tokia pat dainų, šven
tė ruošiama visų Nevv Yorko ir 
NevV Jersey lietuviškų chorų 
Kearny. N. J. šios šventės su
rengimui vadovauja muz. Alg. 
Kačanauskas. Tikėkimės, kad 
ji praeis su dar didesniu pasi
sekimu.

Dar kartą nuoširdus ačiū vi
siems mūsų talkininkams.

A. Visminas
. Dainų Šventės rengimo 
komisijos pirmininkas

Pranė I j pienė,
kurios vasarvietėje Stony 

Brocke. L. I.. pats sezono kar
štis. prašo pranešti, kad vasar
vietės telefonas pakeistas į Sto
ny Brook 7-0586.

Jungtinių Tautų
pašto ženklų ir naujai išleistų 
atvirukų galima gauti pagei
daujamais kiekiais Jungtinių 
Tautų centre. East River ir 
42nd St.. Manhattane. Asme
niškai reikalinga kreiptis į že
mutiniame aukšte esančią JT 
pašto agentūrą.

“JAV LB Informacros”
Šitokiu vardu pavadinta JAV 

Lietuvių Bendruomenės biule
tenis. kuris pradėtas leisti, 

LOKo sekretoriui A. Saulaičiui 
redaguojant. Jam talkininkau
ja A. Giedraitis. biuletenį 
spausdinąs ir išsiuntinėjąs. 
Biuletenis siuntinėjamas LOK 
nariams, visiems JAV Liet. 
Bendruomenės organams ir 
spaudai, šio laikraščio redak
cijoje jau gautas antras to biu
letenio numeris. .

Pranešimas
Lietuvių Kriaučių Nepri- 

gulmingo Klubo narių pusme
tinis susirinkimas įvyks penk
tadieni. liepos (Julv) 25 d.
Pradžia 7:30 vai. vak. Lietuvių 

piliečių klubo patalpose. 280 
Union Avė.. Brooklyn. N. Y. 
Su savim reikia turėti klubo 
nario knygutę.

Sekrt. J. Bikulčius

Dėmesio Automobilių Savininkams!
LIETUVIAI SPECIALISTAI ATIDARĖ GARAŽĄ 

Taisome sudaužytus automobilius, ištiesiame sulaužytas ir 
sužalotas dalis. Perdažome naujai, poliruojame.

M. and Z. Collision Works
Bodies & Fenders straightened. Complete auto painting, 

Duco refinlshing
J. MALDUTIS 1506 — 16 MYRTLE AVĖ.
Z. ŽALIAUSKAS Bet. Gatės Avė. A Linden Avė.

BROOKLYN 27, N. Y.
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J. E. Vysk. M arkliam 
laidotuvės

įvyko Lowell. Mass., liepos 14 
d. Egzekvijose liepos 13 d. da
lyvavo arkiv. Cushing. Tą die
ną iš lietuvių kunigų dalyvavo 
kun. Pr. Virmauskis iš So. 
Boston. kun. P. Juškaitis iš 
Cambridge, kun. Gaida iš Ka
nados ir kun Skalandis iš Lo- 
well.

Laidotuvėse liepos 14 d. da
lyvavo daugybė kunigų, jų 
tarpe nemaž;, lietuvių.

Kunigų Vienybės apskrities 
susirinkime Marianapolv liepos 
17 d. dalyvavo trys liet, kuni
gai iš So. Boston.

Kun. J. Rusteika
Moline, Ka.isas. ne lietuvių 

parapijos klebonas, atvykęs a- 
tostogų pas tėvus į So. Boston, 
išvyksta atgal į savo parapiją 
liepos 22 d. Būdamas So. Bos
tone. kun. Rusteika talkininka
vo vietos kunigams. Liepos. 13 
d. jis atlaikė šv. mišias ir pa
sakė pamokslą parapijos salė
je 7-toj gatvėj. Kun. Rusteikos 
pamokslus ypač malonu klau
syti. nes, nors ir gyvendamas 
taip svetimtaučių, neužmiršta 
savo tėvų kalbos, kalba gražiai 
letuviškai ir visada pabrėžia e- 
sąs lietuvis. Jo pamokslų turi
nys taip pat įdomus.
Kun. Ig. Albavičius ir kun. dr. 

J. Starkus
abu žinomi lietuvybės šulai šia
me krašte, vienas iš Čikagos, 
kitas iš Elizabeth. buvo atvy
kę trumpam laikui į Bostoną.

Kun. J. Klimas ir muz. J. 
Kačinskas su žmona išvyko au
tomobiliu visam liepos mėne
siui atostogų. Per tą laiką jie 
yra numatę aplankyti Kenne
bunk Port, Detroit, Chicago ir 
Canada.

Autobusų streikas, 
trukęs 126 dienas ir sudaręs 
daug nepatogumų Mass. gy
ventojams. galutinai baigtas 
liepos 14 d. Numatoma, kad 
bus pakelti tarifai, nes per 
streiką turėjo milijoninius nuo
stolius ir darbininkai ir kompa
nija.
Lietuviškos giesmės parapijos 

bažnyčioje giedamos dabar vi
sų žmonių. Vargonais groja se
selė Incarnata. pavaduojanti 
vargonininką.

| North Station nėra 
“streetcar’ių”

Dėl tilto remonto galima va
žiuoti tik ligi Broaduay Sta
tion. o iš ten reikia imti pože
minį traukinį Tas pats atgal— 
reikia važiuoti požeminiu ligi 
Broadvvay.

Sportinių moterų drabužių 
siuv yklai

REIKALINGOS
DARBININKĖS
Geros darbo sąlygos. Galima 
dirbti valandinį ir gabalinį 
< piecevvork > darbą.

1531 GATĖS AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Telef. HE 3-2188

Siuvykloje d rba ir lietuvių.
Darbo reikalu kreiptis i MRS.
BOHDAN MOROZ.

Vysk. Sheen'televizijos prog
rama bus matoma Bostone per 
VVNAC stotį kas sekmadienį 11 
vai. Ateinantį sekmadienį jau 
galėsime matyti šį labai pagar
sėjusį katalikų apaštalą.

Adv. A. J. Young-Jankaus- 
kas, Suffolk County prokuroro 
štabo narys. Liet. Piliečių Dr- 
jos prot. rašt. ir Katalikų Fe
deracijos skyriaus pirmininkas, 
pei-gyvenęs retą ir sunkią gal
vos operaciją miesto ligoninė
je, pilnai pasveikęs, praleido 
porą savaičių atostogų savo 
žmonos tėviškėje Hartford, 
Conn. Grįžęs su nauja energija 
tęsia savo darbą.

Trys autobusai
J Tėvų Marijonų ruoštą Lie

tuvių Dieną, liepos 4, Mariana- 
poly, iš Bostono išėjo trys pil
nutėliai autobusai Juos organi
zavo pp. Brazauskai.

Anicetas Simutis
iš Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke, lankėsi Bos
tone, įvairiose lietuvių įstaigo
se, savo ruošiamos knygos 
“Pasaulio Lietuvių Žinynas” 
reikalais.

Juzė Savickienė ir M. Benze- 
vičienė, lietuvių parapijinės 
mokyklos valgyklos vedėjos, 
vasarai yra išvykusios į Kenne
bunk Port, Maine, darbuotis 
TT. Pranciškonų vedamoje 
berniukų stovykloje ir svečių 
vasarnamy.

Inž. Vytautas Izbickas
su savo jauna žmona, buvu

sia montrealiete, Felicija Bag
donaite, grįžo iš povestuvinės 
kelionės Maine valst:, kurioje 
aplankė TT. Pranciškonų vie
nuolynus, Kennebunk Port ir 
Greene, Maine. Apsigyveno 
inž. Jono ir Bronės Vasiliauskų 
rezidencijoje, Jamaica Plain.

“Pilot” apie Lietuvos 
katalikus

Neseniai Londone paskelbta 
žinia, kad Lietuvos katalikai 
šiuo metu turi savo religijos 
laisvę ir kad Maskvos radijas 
paskelbė, jog parapijos kunigai 
turi net automobilius parapijos 
darbui. Ryšium su ta baisaus 
melo propaganda Bostono ar- 
kidiecezijos organas “Pilot” pa
duoda Vysk. Brizgio pareiški
mą apie faktiną Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje ir taip pat pri
mena Vatikano pernykštį pa
reiškimą, kad visi Lietuvos vy
skupai esą likviduoti ir kunigai 
labai persekiojami.

Vaikai galės važinėti už 5 
centus. Mass. atstovų butas ir 
senatas priėmė įstatymą, ku
riuo vaikai nuo 5 iki 14 metų 
amžiaus galės važinėti už 5 
centus Bostono transportacijos 
sistemoje MTA. Ligšiol tai ga
lėdavo daryti tik mokslo metu.- 
šiaip vartojant požeminius 
traukinius reikia mokėti po 15 
centų. MTA vadovybė priešino
si šiam mokesčių sumažinimui, 
nes tas padidinsiąs sistemos de
ficitą $1,200,000. Šiaip šiais 
metais deficitas sieksiąs apie 10 
mlijonų dolerių.

Leonas Radžiūnas Japonijo
je. Buvęs parapijos choro ir 
tautinių šokių grupės, vėliau 
Dainavos ansamblio, Chicagoj, 
narys, Amerikos kariuomenėje 
tapęs aviacijos mechaniku, jau 
perkeltas Japonijon. South 
Bostone gyvena jo tėveliai, 
brolis ir sesutė.

Povilas Miškinis likvidavęs 
savo krautuvę “Paul’s Varie- 
ty” šalia buvusio “sklepuko”, 
dabar atostogauja savo namuo
se. Jo vieton naują krautuvę į- 
sisteigė jaunas lietuvis, A. Kas- 
peras, vardu "Tony’s Variety”. 
Kaip pirmiau taip ir dabar čia 
galima gauti “Darbininką” pa
vieniais numeriais nusipirkti.

IšNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba į Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

Vytautas Dambrauskas, prieš 
kiek laiko atvykęs iš Vokieti
jos, kaip našlaitis, ir studijavęs 
Marianapoly, vėliau persikėlęs 
į Bostoną, dabar su Amerikos 
kariuomenės daliniu jau pasie
kė Korėją.

Romualdas Bričkus laimėjo 
pirmą vietą. Boston Chamber 
of Commerce (Vaizbos Buto) 
suruoštose saugaus automobi
lio vairavimo lenktynėse, mie
sto sode, kuriose dalyvavo Bo
stono apylinkės viešųjų ir para
pijinių aukštesnių mokyklų at
stovai, pirmą vietą laimėjo bu
vęs tremtinys Romualdas Brič
kus, 18 m. amžiaus, atstovavęs 
Boston Technical High School. 
Iškilmingas jam dovanos įtei
kimas buvo perduotas per tele
viziją. Čia jis turėjo pasakyti, 
kaip jis su tėveliu ir sesute tu
rėjo bėgti iš Lietuvos nuo ko
munistinio teroro.

Išdalino 90,000 ledą. Bosto
ne, Liepos 4 d. minėjimo įsigy
venusiu įpročiu, vaikams išda
linta dykai 90,000 kaušelių le
dų (ice cream) ir saldainių. 
Miestui tas kainavo apie $5,- 
475.00.

Mirė po šliubo
Allan MacDonald, 40 m. am
žiaus jaunikis, gyvenęs Everet- 
te, po šliubo, už trijų valandų 
mirė nuo širdies smūgio. Jau
noji, buvusi našlė, vėl liko naš
le.

Rolandas Martinkus, baigęs 
Wentworth Institute Industrial 
Electronics skyrių, dabar dir
ba, kaip civilinis, kariuomenės 
aviacijos eksperimentinių pa
būklų skyriuje.

Genevičių šeimą ištiko nelai
mė. Jono ir Marijonos Genevi- 
čių sūne4is Jonukas nuskendo 
savo šešto gimtadienio išvaka
rėse, liepos 6, kuomet visa šei
ma su krikšto tėvu buvo išvykę 
į Billerica sūnelio sukaktuvių 
švęsti. Nelaimė įvyko Tewks- 
bury upėje visiems besimau- 
dan. Pp. Genevičiai yra gerai 
žinomi ir populiarūs, Queen- 
cher Tavem savininkai.

Vincas Baliukonis, geras lie
tuvis sunkiai susirgo ir randa
si miesto lgoninėj.

DARBININKO RĖMĖJAI
Po $18: A. Masionis, Pater- 

son, N. J.
Po $12: Mrs. Z. Close, Brook

lyn, N. Y.
Po $8: Mrs Konst. Dumlis, 

Brooklyn, N. Y.
Po $6: B. Ramanauskas, 

Bronx, N. Y.
Po $5: E. Walters, Broolyn,

N. Y., A. Zizminskaitė, Ra- 
cine, Wisc.

Po $4: Mrs O. Sijevičienė, 
Brooklyn, N. Y., V. Zeman- 
tauskas, Richmond Hill, L. I„
N. Y„ K. Barzdukas Kearny,
N. J„ C. J. Krusinskas, Wood- 
haven, L. I., N. Y., Mrs. Silan- 
skienė, Haverhil, Mass., A. Ma- 
senu, Norristown, Pa., A. Ma- 
tulanezas, Pittsburgh, Pa.

Po $3: S. Kamaitis, Brook
lyn, N. Y., Mrs Batūras, Chi
cago, m, J. Girdvainis, Cicero,
III., F. Klonius, Raymond, 
Wash.

Po $2: V. Slikas, E. Karma
zinas, J. Nakulavicius, J. Cesai- 
tis, S. Ruginis, J. Gedvilis, J. 
Navickas, A. Butkus, E. Kašė
ta, M. Paliūtis, A. Kaunas, G. 
Jaksevičius, Miss R. Babarskai- 
tė, M .Mikalauskas, J. Saba
liauskas, M. Laukus, J. Dicpi- 
nigaitis, F. Zickus, A. Vikrikas, 
Miss N .Jasaitis, E. Leleiva, L. 
Wahrzis, M. Simulinas, M. Jan
kauskas, Mrs. A. Sniečkus, 
Mrs. O. Lukasevicienė, A. 
Landsbergis, A. Ploplis, T. Lu- 
ciunas, J. Zaveckas, Brooklyn; 
Mr. Zamauskas, Glendale; Mrs
S. Bugenis, Long Island City,; 
Mrs A. Lazaunik, Great Neck; 
Miss E. Lingvenytė, Port Wa- 
shington; Miss J. Rukaitė, 
Great Neck; V. K. Jonynas, 
Hollis, N. Y.; Mrs O. Ligmont, 
Ozone Park; V. Ramanauskas, 
J. Vaichus, Kearny; Miss L. 
Jankauskaitė, Mrs E. Prister- 
nik, Paterson; Mrs A, Scepo- 
nas, Glen Cove, N. Y., G. Ta- 
masauskas, Schenectady; Mrs

Į seselių susiartinimo šventą 
Putnam liepos 27 d. rengiasi 
vykti daug bostoniškių.

Radio žinios
Lietuvių Radio Korp., vado

vaujama Stepono ir Valentinos 
Minkų, nuoširdžiai dėkoja vi
siems dalyvavusiems jų meti
niam, milžiniškam piknike 
Brockton Fair Grounds, Brock- 
ton<^ pereitą sekmadienį. Kar
tu nuoširdžiai dėkojam visiems 
pikniko rengimo pagalbinin
kams.

Vincas ir Marcelė (Žukaus
kaitė) širkai, uolūs šios parapi
jos darbuotojai, persikėlė į 
gražius, nuosavus namus, 241 
L Street, South Bostone. Pp. 
Širkai keisdami adresą, atnau
jino savo mėgiamo laikraščio 
“Darbininko” prenumeratą net 
dviems metams.

Parapijos moterys išvažiuos 
į Mėlynuosius kalnus. Šv. Pet
ro parapijos Moterų ir Mer
gaičių Klubas ruošia savo me
tinį išvažiavimą, liepos 19, (šeš
tadienį) į Houghton’s Pond, 
Blue Hills. Automobiliai bei 
autobusai išeis 10 vai. ryte nuo 
parapijos salės, 492 E. Seventh 
St., Norinčios važiuoti užsisa
kykite sau vietas pas St. Aver- 
kienę, 555 E. Sixth St., tel. 
So 8-6029.

Adv. Zuzana šalnienė, perei
tą savaitę Statler viešbuty, Bo
stone, National Federation of 
Business & Profesional Wo- 
men’s Club atstovų dvimeti- 
niame seime pasakė pagrindi
nę kalbą. Dalyvavo iš Ameri
kos ir kitų pasaulio kraštų 2,- 
500 atstovių. Z. šalnienė yra 
tos organizacijos tarptautinių 
santykių komiteto pirmininkė. 
Jos kalbą visi Bostono dienraš
čiai citavo ryškiomis antraštė
mis.

Klierikas Antanas Benzevi- 
čius, iš šv. Jono seminarijos, 
praleidęs pora savaičių atosto
gų, pas savo tėvelius, kurių 
metu aplankė Tėvus Pranciško
nas, Kennebunk Port, Maine, 
liepos 7, išvyko j seminarijos 
vasarinę stovyklą, New Hamp- 
shire valstijoje.

t

Luiga, Elizabeth; S. Strazdas, 
Linden; K. Senkus, Bayonne; 
Mrs O. Grimalauskienė, Ne- 
wark; J. Kibartas. Amsterdam;
M. Giraitis, V. Kiele, J. Dau- 
ciunas, Worcester; A. Musick, 
P. Svirskas. Haverhill; F. P. 
Mankus, P. Edimtas, Camb
ridge; J. Kraucunas, J. Sniko- 
lis, Mrs. A. Romanofsky, So. 
Boston; Ch. Akscyn, Brockton: 
A. Pavilionis, Lawrence; Mrs 
J. Strazdas, Wes Nevvton; J. 
Liaudanskas, Westfield; A. 
Vincunas, Somerville; J. Vait- 
kunas, Canton; Mr. Sangas, 
Brighton; K. Jankūnas, Water- 
town; Mrs S. Mark, Z. Mika
lauskas, Rev. J. Paukštys, Che- 
ster; Mrs. E. Urbikienė, A. Sat- 
koski, VVilmerding; B. Porus, 
A. Kručas, Scranton; Mrs F. 
Marcian, A. Krupavičius, Pitts
burgh; Mr. & Mrs. F. Marcian, 
A. Krupavičius, Pittsburgh;

Naujas Lietuvos rekordas
Clevelande įvykusioje lietu

vių sportinėje olimpiadoje ži
noma bėgikė Elvyra šikšniutė 
pasiekė naują Lietuvos rekor
dą 60 metrų bėgime, šią dis
tanciją nubėgdama per 7.8 
sek. Tai pirmoji lietuvaitė, ku
ri 60 metrų bėgime peržengė 8 
sek. laiko ribą. Ši pasekmė tik
rai yra verta dėmesio. Jaunoji 
sportininkė tuo dar kartą aiš
kiai įrodė, kad ji šiuo metu be 
abejonės yra geriausia lietuvai
tė bėgikė; reikia tikėtis, kad 
progai pasitaikius E. šikšniutė 
sugebės pasirodyti kaip viena 
geresniųjų USA bėgikių, nes 
lyginant jos atsiektas pasek
mes su Amerikos meisterių re
zultatais skirtumo veik negali
ma matyti. Linkime jaunajai 
sportininkei ir toliau ryžtingai 
lavintis savo srityje ir tinka
mai reprezentuoti savo kraštą 
svetimtaučių akyse.

P. V.


