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PREZ. TRUMANAS BANDO
BAIGTI PLIENO STREIKU Demokratai vieningumo dar nepasiekė

Pietiečiai nenori sutikti su lojalumo reikalavimu
Washingtonas.— Prez. Tru- 

manas ėmėsi asmeniškai ban
dymo baigti plieno pramonės 
streiką. Jis tuo reikalu j Bal
tuosius Rūmus pasikvietė U.S. 
Steel Corp. prezidentą B. F. 
Fairless ir CIO pirm. Ph. Mur-

Sumner pasiekė prieš

Atvyko VLIKo 
atstovai

Paryžius. — čia atvyko Vil
ko delegacija vesti pasitarimą 
su Lietuvos diplomatiniais at
stovais dėl praktinio bendra
darbiavimo. Vliko delegaciją 
sudaro Dr. P. Karvelis, J. Nor- 
kaitis, Z. Ivinskis ir T. Šidiš
kis, o diplomatų — S. Lozorai
tis ir K. B. Balutis. Pasitarimai 
truks kelias dienas.

Pavergtyjy kraštu 
išlaisvinimo armija

Londonas. — Europos spau
da praneša, kad Londone posė
džiavo Rytų ir Vidurio Europos 
karių atstotvai ir priėmė rezo
liuciją, kurioje rekomenduoja 
tų kraštų karinius dalinius į- 
jungti j Europos armiją, šių 
tautinių dalinių atstovais “Iš
laisvinimo armijoj” numatomi 
generolai — Anders (Lenkija), 
Welczew (Bulgarija), Kudla- 
ček (Čekoslovakija), Žako 
(Vengrija), Petrescu (Rumu
nija) ir pulkininkai — Rebane 
(Estija), Silgailis (Latvija ir 
Lanskoranskis (Lietuva).

Feldmanio laiškas 
dėl liepos 23

New Yorkas. — J. Feldma- 
nis, Latvijos charge d’affaires 
Washingtone, paskelbė “The 
New York Times” laišką, ku
riame prisimindamas Valsty
bės pasekretoriaus
Welles 1940 m. liepos 23 d. de- 
kliaraciją, nurodęs jos morali
nę ir politinę reikšmę, pareiš
kia, kad latvių tauta aną dek
laraciją prisimena visada su 
dėkingumu.

VOKIEČIAI IR PRANCŪZAI 
KOVOJA DftL SAARO

Bonna. — Vokiečiai pasiryžę 
oficialiai kreiptis j susirenkan
čią rugsėjo mėnesį sesijai Eu
ropos Tarybą su skundu, kad 
Saaro krašto vyriausybė slo
pina ir pažeidžia demokratines 
teises. Skundas remiamas tuo, 
kad neleidžiama veikti toms 
politinėms grupėms, kurios pa
sisako už prisijungimą prie Vo
kietijos. Dėl Saaro, kuris gar
sus savo akmens anglies klo
dais, kovoja savo tarpe prancū
zai ir vokiečiai, ir vieni ir kiti 
norėdami šią pasienio sritį sau 
prsijungti arba bent turėti sa
vo įtakoj. Prancūzai sutarti
mis su Saaro krašto vyriausy
be ūkiškai Saarą yra jau pri
jungę prie Prancūzijos ūkio. 
Tačiau vokiečiai vis dar nenu
stoja vilties ją atgauti. įvairiais 
istorijos laikotarpiais Saaras y- 
ra priklausęs ir Prancūzijai ir 
Vokietijai.

BftGA “LIAUDIES POLI
CININKAI”

Berlynas. — Liepos 22 d. į 
vakarinius Berlyno sektorius 
viena diena atbėgo 18 rytinės 
Vokietijos zonos policininkų. Iš 
viso šį mėnesį į Vakarus jau 
pabėgo 115 Rylų Voiketijos po
licininkų.

ray. Abu pakviestieji pakvieti
mus priėmė.

Prezidento sekretorius J. 
Short pareiškė, jog preziden
tas svarsto įvairias galimybes, 
tarp kurių ir dalinį plieno pra
monės perėmimą vyriausybės 
žinion pagal karinės prievolės 
įstatymą.

Ligi šiol dėl streiko darbo 
jau neteko 2,000,000 darbinin
kų ir kraštas $4,000,000,000 

'vertės gamybos. Vienoms tik 
karo pajėgoms į mėnesį reikia 
885,000 tonų plieno, tačiau da
bartinė gamyba yra už šį kiekį 
10ę( mažesnė.

MAIŠTAS SOVIETŲ LAIVE

Neapolis. — Italų agentūros 
žiniomis, Sovietų laive “So- 
verg Flot”, pakeliui iš Graiki
jos į Neapolį, buvo kilęs maiš
tas. Tačiau kapitono įsakymu į 
maištaujančias jūrininkus bu
vo atidaryta šautuvų ugnis. Vi
sa eilė jūrininkų šio šaudymo 
metu buvę nukauti ir jų lavo
nai sumesti į jūrą. Po šio įvy
kio laivas Neapoly nesustojo ir 
plaukia tiesiai į Genua.

Mossadegh vėl 
valdžios kėdėje

Teheranas. — Dėl kruvinų 
neramumų, kurių metu žuvo 
nemaža žmonių, naujai paskir
tas Irano min. pirm. A. Qua- 
vam pasitraukė iš savo parei
gų ir nauju ministeriu pirmi
ninku parlamentas'vėl patvirti
no buvusį min. pirm. Mossa
degh. Taip liguistas ir fanatiš
kai užsispyręs Mossadegh su 
kraštutinių nacionalistų ir ko
munistų, kurie šiuo atveju na
cionalistus parėmė, pagalba vėl 
sugrįžo į valdžią. Tuo būdu jis 

savo politikos
priešininkus, aiškaus, nors ir iš 
smurto kilusio, laimėjimo. Ant
ro laimėjimo Mossadegh pasie
kė byloj su anglais Haagos 
Tarptautiniame Teisme, kuris 
pripažino, kad anglų bylą su I- 
ranu dėl naftos jis nėra kom
petentingas spręsti. Tačiau ne
žinia, kokių priemonių Mossa
degh imsis išvesti Iraną iš ban
kroto, į kurį savo politika yra 
įvedęs. Šioje srityje laimėjimo 
pasiekti Mossadegh labai ma
ža galimybių teturi. Dėl to, 
manoma, kad jį šiuo atveju dėl 
to parėmė ir komunistai, jog 
labai pageidauja, kad krašte 
vis didėtų sunkumai ir silpnėtų 
tvarka.

LAISVŲJŲ KONGRESAS 
VOKIETIJOJ

Du<*sseldorfas. — čia įvyko 
trijų dienų “laisvųjų tautų 
kongresas,” kuriame dalyvavo 
atstovai Sovietų pavergtų tau
tų ir antinacinės bei antifašis
tinės rezistencijos. Pastaroji 
buvo kongreso iniciatorė. Kon
greso tikslas J— sudaryti ben
drą frontą prieš totalizmą. Da
lyvavo rezistencijos atstovai iš 
Belgijos, Prancūzijos, Italijos. 
Vokietijos, egzilinių grupių at
stovai iš Rusijos, Ukrainos, Če
koslovakijos, Slovėnijos. Ru- 
muni-'os, Armėnijos, Baltijos 
kraštų ir Sudetų.

Vakarų Berlyno “kovos gru
pė prieš nežmoniškumą” pa
siūlė sudaryti “šaltojo karo ge
neralinį štabą” prieš sovietinę 
agresiją.

Chicaga. — Demokratų par
tijos konventas vyksta gana į- 
temptoj atmosferoj. Programi
nės rinkimų platformos komi
sija dar tebetęsia savo darbą, 
stengdamosi pasiekti visus pa
tenkinančių formų lavimų. 
Daug ginčų keliąs pilietinių tei
sių klausimas, atrodo, pavyko 
išspręsti kompromiso būdu, ta
čiau priimtoji formulė dar ne
paskelbta. Spaudos atstovai bu
vo supažindinti tik su užsienio 
politiką ir darbininkų klaasi- 
mą liečiančiais programos 
punktais, bet nieko nebuvo 
jiems pasakyta apie pasiektą 
kompromisą pilietinių teisių ir 
kitais klausimais.

Didelis dar nesutarimas 
viešpatauja dėl vadinamos lo
jalumo priesaikos, kurioje rei
kalaujama. kad delegacijos pa
sižadėtų laikytis daugumos nu
tarimų. Tuo norima baigti ne
sutarimas tarp pietiečių ir šiau
riečių. Tačiau Virginijos, Loui- 
sianos ir South Carolinos de
legacijos nenori nei su kom
promisiniu sprendimu sutikti. 
Galimas dalykas, kad lojalu
mo pareiškimo nepadariusios 

Kai 1940 m. liepos 21 d. Sovietai surežisavo Lietuvos įjun 
girną į Sovietų Sąjungą, JAV pirmoji pareišk' nepripažinsianti į- 
vyfcdyto smurto tpadaiinių. Prisimindami t? t'AV vyriausybės žy
gį,’ kartojame didžiąją dalį 1940 m. liepos 23 d. Valstybės Depar
tamento pareiškimo dėl Baltijos valstybių okupacijos ir aneksijos:

...“Nuo momento, kai šių Respublikų tautos gavo savo ne
priklausomo ir demokratinio valdymosi sistemą. Jungtinės Vals
tybės stebėjo su simpatijom ir giliu susidomėjimu jų nuostabią 
nepriklausomo gyvenimo pažangą.

“Ši Vyriausybės politika yra visuotinai žinoma. Jungtinių 
Valstybių tauta yra priešinga visokiam grobuoniškam veiksmui, 
kuris būtų vykdomas prievarta ar prievartos grėsmėje.

“Ji taip pat priešinga visokioms formoms kitos valstybės, 
kad ir kokia būtų jos jėga, kišimuisi į vidaus reikalus kitos nepri
klausomos valstybės, kad ir kažin kaip ji būtų silpna.

...“Jungtinės Valstybės šių savo principų laikysis toliau, nes 
amerikiečių tauta yra įsitikinus, kad doktrina, kurioje šie prin
cipai paniekinti. — netvarko santykių tarp tautų, ir proto, teisin
gumo bei lygybės viešpatavimas, kitais žodžiais, pačias modernio
sios civilizacijos pagrindai, nebus išlaikyti.”

Pakartoti amaa savo pergalę 1949 m. olimpiadoj. Mal UTiitfield. 
Columbus. O„ Ir Helsinky laimėjo MOO metru bėgimo varžybas. Jo lai
kas 1:49,2.

delegacijog. negalės konvente 
balsuoti. Tuo tarpu stengiama
si nuomonių skirtumas išlygin
ti.

Tarp besivaržančių dėl no
minacijos kandidatų vis dau
giau iškyla gubern. Adlai Ste- 
venson, tačiau ir kitit dar iš 
varžybų nesitraukia, išskyrus 
viceprezidentą Barkley. Pagal 
surinktus duomenis balsai šiuo 
tarpu taip esą pasiskirstę: už

KORĖJOJ TEBESITĘSIA SMARKIOS 
KOVOS

Seulas. — Korėjos fronte 
jau savaitę laiko tęsiasi smar
kios kovos dėl vadinamos 
“Old Baldy” aukštumos, kuri 
per tą laiką kelis kartus ėjo iš 
rankų į rankas. Iš abiejų pusių 
panaudojama stipri artilerijos 
ugnis ir tankai. Taip pat priešo 
pozicijas Jungt. Tautų oro pa
jėgos apmetė sprogstamomis ir 
padegamomis bombomis. Prie
šo nuostoliai šiose kovose ver
tinami 1,300 vyrų. Washingto- 
ne paskelbta, jog praėjusios sa- 

Kefauver 262, Russel 165. Ste- 
venson 157, Harriman 107, 
Kerr 46, už kitus kandidatus 
240, nenustatyti 252.

Prez. Trumanas ligi šiol ne
pareiškia, už kurį kandidatą jis 
stovi. Tautinio demokratų par
tijos komiteto pirm. McKinney 
tik pareiškė, kad nominuotą 
kandidatą prez. pristatys kon
ventui. Nominacija numatoma 
ketvirtadienį.

vaitės būvy JAV nuostoliai pa
didėjo 83 užmuštais ir 440 su
žeistų.

Jungt. Tautų oro pajėgos te
betęsia priešo užnugario naiki
nimą. Smarkiai buvo pultas 
priešo aprūpinimo punktas 
Osan. Puolimuose dalyvavę 200 
bombonešių čia numetė 125 
tonas bombų ir 400 raketų. Su
naikinta municijos ir skysto 
kuro sandėliai ir apie 100 kitų 
sandėlių ir barakų. Susirėmi
me su priešo oro pajėgomis su
žalotas vienas priešo naikintu
vas.

Derybos stovi vietoje
Paliaubų derybose nieko nau

jo nepasiekta ir, nors posėdžiai 
.jteftevyksU- maža, t . turima il
ties, kad susitarimo pavyks pa
siekti. Tebediskutuojama be
laisviais pasikeitimo klausimu.

VfcL SKRAIDANČIOS
LĖKŠTES

Bashingtonas. — JAV oro 
pajėgos oficialiai paskelbė, jog 
“nuo septynių ligi dešimties 
nežinomų objektų” buvo paste
bėta skraidant prie VVashing- 
ton National aerodromo. Tie 
neišaiškinti dalykai skraidė 
maždaug 100-130 mylių greičiu 
į valandą.

Iš Clevelando Hopkins aero
dromo stebėtojai taip pat pra
nešė matę skraidant tokius še
šis “vaidinuoklius”, kurie pra
žuvę į tą sritį įskridus dide
liam keleiviniam lėktuvui. Ten 
pastebėti nežinomos rūšies 
skraidantieji dalykai skridę 
greičiau už bet kokį lėktuvą.

SU NETIKRAIS DOKUMEN
TAIS IŠLAISVINO Iš 

KALĖJIMO

Berlynas. — Vokiečių ko
mitetas kovai su totallstine 
sauvale pranešė, kad jam pa
vyko iš sovietinio kalėjimo iš
vaduoti du vokiečių pramoni
ninkus. Kaliniai buvę paleisti, 
įteikus kalėjimo vadovybei su
klastotus dokumentus.

Šiam komitetui vadovauja 
Margarita Buber - Neumann. 
kuri anksčiau yra buvusi uoli 
komunistė ir vokiečių komunis
tų partijoj vaidino vadovaujan
tį vaidmenį. Tačiau 1937 m. 
buvo Sovietuose suimta ir ilgai 
kalinama, o paskui išduota hit
lerininkams ir vėl ilgai buvo 
laikoma nacinė j koncentracijos 
stovykloj.

NAUJA LENKIJOS 
KONSTITUCIJA

Varšuva. — Komunistinės 
Lenkijos "parlamentas” vienu 
balsu priėmė nairą Lenkijos 
konstituciją, kuri sudaryta pa
gal Sovietų 1936 m konstituci
ją ir jau aiškiai veda į visišką 
Lenkijos sovietizaciją.

Po žemės drebėjimo Kalifornijoj karo policija saugoia apgriautus 
namus. Žemės drebėjimas apėmė plota nuo San Francisco ligi Meksi
kos sienos. Žino vienuolika asmenų ir daug sužeista.

EGIPTE KARINIS PERVERSMAS
Kaires. — Liepos 23 d. nak

tį generolas Mohammed Na
guib įvykdė karinį perversmą 
ir valdžią paėmė j savo ran
kas. Gyventojams tebemie
gant, Naguib pasiskelbė vy
riausiu kariuomenės vadu, ka
raliaus rūnn'Js bę? vr'aines j- 
staigas apstatė karinėmis; sar
gybomis ir suėmė eilę aukštų 
karininkų. Neseniai sudaryta 
N. Hilaly Pašos vyriausybė bu
vo priversta pasitraukti ir. Mo
hammed Naguib reikalaujant, 
ministeriu pirmininku paskir
tas jau anksčiau šiose pareigo
se buvęs Aly Maher Paša.

Naguib pareiškė, jog per-

ALGER IIISS SAVO BV I > 
ATNAUJINTI NEPAVYKO

New Yorkas. — Už paslap 
čių Sovietams išdavimą penke 
riems metams kalėijmo nuteis
tasis Alger Hiss bandė atnau
jinti savo bylą, iškeldamas, jog 
kai kurie byloj svarbios reikš
mės turėję dokumentai esą bu
vę suklastoti. Tačiau teismas, 
dalyką išnagrinėjęs, nerado pa
kankamo pagrindo Hisso teigi
mą priimti ir bylą atnaujinti. 

ŽINIOJ
• Popiežius išleido naują encikliką, kurioje rusų tauta ragina

ma nusigrįžti nuo bedieviškojo komunizmo ir grįžti prie krikščio
nybės mokslo. Taip pat enciklikoj atremiami komunistų puoli
mai. kad Kat. Bažnyčia esanti karo šalininkė.

• Eidami prie tpilnos Rytų Vokietijos sovietizacijos, komu
nistai pradėjo naikinti paskirų provincijų savarankiškumą. Pir
moj eilėj panaikinta savivaldybė Brandenburgo. Mecklenburgo, 
Saksonijos, Sachsen-Anhalt ir Tiuringijos. ,

• Komunistinė Čekoslovakijos vyriausybė pradėjo Pragoj or
ganizuoti priešlėktuvinę apsaugą. Tai gyventojų tarpe sukėlė su
judimą. nes Laikoma tai galimo karo ženklu.

• Gen. Eisenhoueris savo rinkiminės kampanijos vedėju pa
skyrė gubom. Sh. Adams. Jis bus ryšininkas tarp respublikonų 
partijos komiteto ir Eisenhouerio rinkiminio štabo.

• Tarp Kinijos ir Formozos salos JAV’ laivynas pradėjo pla
taus masto manevrus, kuriuose dalyvauja ir du lėktuvnešiai. Oro 
pratybos matomos ir iš Kinijos kranto. Stebėtojų nuomone, ma
nevrai primena karinę demonstraciją.

• J Graikiją atvyko Atlanto sąjungos karo jėgų Europoje vvr. 
vadas gen. Ridguay. Jis veda pasikalbėjimus su graikų kariniais 
atstovais dėl Graikijos gynimo komunistinės agresijos atveju.

• Pasitraukęs iš pareigų JAV’ aukštasis komisaras Vokietijai 
J. J. McClov jau perdavė savo pareigas ir išvyko j JAV.

• Gen. M. \V. Clark pareiškė, jog. išnaudodami derybų laiko
tarpį. komunistai Korėjoj labai žymiai sustiprino savo pajėgas.Ta
čiau generolas pažymi, kad Jungt. Tautų pajėgos yra pilnai pasi
ruošusios atremti bet kokią jų ofensyvą.

versmo tikslas pašalinti krašte 
korupciją, laiduoti tvarką bei 
saugumą ir atstatyti pažeistas 
konstitucines teises. Kaip daly
kai toliau vystysis, dar nėra 
paaškėję. Tačiau laikoma, jog 
kraštas atsidūrė rimtoj padė
ty.

DRAMBLIAI GRIAUJA 
K ALMI S

Be m basa, Kenija. — Dėl 
sausrų, kurios siaučia šioje Af
rikos dalyje, laukiniai gyvuliai 
nebeteko kur atsigerti ir pra
dėjo veržtis į žmonių gyvena
mas vietoves. Iš sausros ištiktų 
sričių traukdama ieškoti van
dens. apie 300 dramblių kaime
nė įsiveržė į kaimus į šiaurę 
nuo Monbasa ir padarė gyven
tojams daug žalos.

SABOTAŽAS KANADOS 
AVIACIJOJ

llalifav. — Greenvvood. N. 
S.. licmbonešių aerodrome iš
kilo aikštėn sabotažas. Lėktuvų 
motoruose rasta prikišta skli
dimą ir metalo laužo. Dalykas 
iškilo aikštėn, kai vienas lėk
tuvas pakilęs buvo priverstas 
grįžti į aerodromą ir nusileisti. 
Nusikaltėliai dar neišaiškinti.
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sroo melu, rugpjūčio 2-3 
d.. Klaipėdos krašto vokie
čiai rengimai minėti Klaipė- 
dos niieMo flMl melu su
kaktis. Jų šūkiai: Klaipėda 
esanti nuo amžių ju žeme, 
kuri buvusi vokiška ir vo
kiška turinti pasitikti, kai 
kurie vokietininkai, buvę 
atsiusti •’ Klaipėdą iš Vokie
tijos. puola sa\ o \ y riausy 
bę, savąsias organizacijas 
ir santarvininkus, kad jie 
pasisakė už 1931 metu sie
nas, išjungdami tuo būdu 
Klaipėdą iš Vokietijos ri
bų.

(Laiškas iš Vokietijos)

Klaipėdos krašte ir inkste 
likę lietuviai, taip pat nedide:Ls 
kiekis vokiečių, kuriuos romie
čių pabėgėlių kai kurie laikraš
čiai. kaip “Memeler Dampf- 
boot". "Die Stirnine (kr Ver- 
triebenen'. skelbia esant pr.e- 
varta sulietuvintus. tksiog kaip 
svajonę mini senąsias geras 
dienius, kai prie lietuvių buvo 
visko: ir duonos. i. drabužių, 
ir pinigų. Dabar kitas gyveni
mo vaizdas. J. j a ryškina nau
jausios žinios, gauio.-, sunkiais 
keliais, ir akivaizdu-, įvykiu .iž
dininkai.

Klaipėdos miesto apie •>, 
sunaikinta. Vite visai 
ta Atstatyta gal k, .<> treėda'is 
sugriautų Klaipėdo.- namų. At
statyta dabar Klaipėdos -toli-. 
Rusų karininkams p.si ity:j 
gyvenamieji namai pritš i- 
sj “Preussischer Hof".

Civilinių gyventojų Kini: - 
doj maža. Visur pilna kariuo
menės. Rusai, atvykę į Lietu
vą. turi Teisę čia apsigy venti, 
aprūpinami butu ii dar’. u. J- 
STaigŲ V 11 Urv
gatvių šlavėjų viršininkas turi 
būti rasas.’ Karo invalidai rusai 
turi teisę eiti naktimis-sargy
bas su ginklu ; rie krautuvių, 
šiaip rusai gyvena daugiau.-ia 
izoliuotai ir lietuvių nemėgsta. 
Net vokiečiai rusams mielesni, 
nes jie Besigina. tyli, o lietu
viai protestuoja, ar kitaip gina 
savo teises.

Aplink Klaipėdą k •r‘a miš
kus. Dabar vykstant iš Gi- 
ru.ių j Klaipėdą jau matyti ko
pos. kurias anksčiau uždengda
vo miškai.

Kol kas pats pelninga: ilsias 
amatas y ra žv ejy ba.

5 ra žv - ų. •/dirbančių iki 
2<XX» rublių, nors šiaip žvejas 
gauna vidutiniškai 25o-4oo 
rublių. Tačiau bent poros tūk
stančių rublių reikia norint 
bent įmanomai išgyventi, ži
nom*. trūkstamų reikmių pii- 
siperkant yiodojc.j rinkoj, šiuo 
molu Klaipėdos mieste ir uos
te žvejybos darbų- atlieka apie 
4O laivų, bet ir uose lietuvių 
— albai mažai, daugiau—ne- 
oent žemesnio personalo.

ra li’-tuMO un»nazij» Sim. iatvvj..."

’v S

Įeiti kūlimai reikaiiugi

Nemeizatos miške iki Palan
gos. už s km esančiame Palan
gos aerodrome. Klaipėdoj Mol- 
tkės rajone. Strandviloj su at
statytu švyturiu, taip pat visoj 
Neringoj S! .Juodkrante ir Ni
da Neringoj leidimus duoda 
tik sa Vilai: us NKVD: čia lei
dimų reikalaujama net iš par
tijos narių. Toli ui — visu pa
jūriu. išskyrus 3ou metrų 
krimto liniją pirmojoj Melne- 
ragėj ir liek pat Giruliuose.

Daug rusų kariuomenės su
koncentruota ypač Nemerža- 
toj. kur y ra raud. armijos va- 
saios stovykla su daugybe ar- 
liėiijos. pabūklų ir autoveži* 
mių. M. i.ieragės I vietovė iki 
Sti pr, c. užimta jurininkų ir jų 
šeimų. Klaipėdoj stovi taip pat. 
be pėstininkų. dar jūrininkų 
dailinai. Meineragėj, Karkli
ninkuose — pakrančių bateri
jos. Pačioj Klaipėdoj ir prie 
šventosios yra kuro aerodro
mų ir aviacijos dalinių, jų taip 
pat yra ir Palangoj.

Ypač •tvirtinta Neringa, kur 
•ukruuti milžiniški karo amu
nicijos ir Įvairių pabūklų san
dėliai.

Susisiel imas K. upedoj už— 
kimštas. Tenka kartais po va
landą laukti, kol patenki j au- 
• • - F a k . : erpildyti
komardirio'ųių. Klaipėdoj jau 
vyrauja rusiški užrašai, nors 
Vilniui — jų daugiau dar lietu-
viškų .ir iš viso

Vilnius atrodo lietuviškesnis už 
Klaipėdą.

Iš Klaipėdos elektra aprūpi
nama Kretinga. Palanga. 
"Dangoraižy” ties Dange yra 
NI£.VD įstaiga ir antipartizuū- 

,nk.i dAiinių <entris. prieš buv. 
Raudonojo Kry žiaus namus — 
MGB namai su kalinių celėmis 
rūsys*. o pievų aikštėj —pasie
nio dalinių štabas. Kaimų mili- 

labar yi a tiesioginėj NK
VD žinioj ir einu pareigas dau
giausia n» uniformuota. kad 
ne taip lengvai ją atpažintų 
partizanai. Rusifikacija eina vis 
smarkesniu tempu. Kai Vilnius 
via daugiau europiškai rusiško 
veido. Klaipėda atrodo jau aziš- 
kai rusiško.

Klaipėdos apylinkėse — labai 
daug dirvonu. Kur seniau liū
liavo javai, dabar veik perdėm 
dirionai.

Būdinga, jog Klaipėdoj yra 
plačiai išsiskleidusi spekuliacija 
obuoliais Rusu obuoliai Kiai- 
P’ėd"! spekulantų pardavinėja
mi 10 karių brangiau nei Ru
sijoj. Ir iš viso

Lietuva; v:i:ia‘ daug branges
ni c g : Ka ij »j. bet. nepaisant 
to. vi. tiek oficialiai skelbiama, 
k: I “i. etava ei; pertuoju vai

sias i Kusi r j’

N r - ką turguje parduoti 
gi u i tingaus policijos už 1G 
ribai’ t m. tikslui bilietą. Dar 
vien s būdingas bruožas — jei 
k; s at Įtinka Vakaruose, tai 
Klaipėdoj tekino au pajunta
mas maisto trūkumas.

Nesugriauta per karą vad. 
angai bažnyčia Malkų gatvėje 
pav •. - ta sandėliu, iš jos zakris
tijos į adarytas restoran is. de
šinė — įrengta pirtis. Sugriau
to.- per karą Johanneskirche. 
u formatų bažny čia, katalikų 
— Puodžių gatvėj. Evangelikų 
ir katalikų reikalams veikia 
bendrai netoli Puodžių gatvės 
buv. baptistų koplytėlė, o ka
pinėse koplyčia paversta pra
voslavų bažnyčia. Pamaldų me
tu ties bažnyčia nuolatos suka
liojasi civiliškai apsitaisę mili
cininkai ir MVD agentai, kurie 
visus seka. pvz. pareigūnai, pa
stebėti lankant bažnyčias, at
leidžiami. be to. atsižvelgiama 
j tai. ar kas lanko bažnyčias

1935 m. birželio 25 d. rumu
nų žandaras Belderov Bukareš
to priemiesty pašovė Ana Pau
ker. Tada tik du komunistų a- 
gentai turėjo supratimą, koks 
uždavinys skirtas šiai mote
riai. Rumunų siguranca (slap
toji policijai suuodė, kad slafe 
tame- komuyfistų pAsedy’ itktįp- 
viai dalyvauja ir Ana Pauker. 
Šita moteriškė, pamačiusi po
liciją. šoko pro langą ir pasilei
do bėgti, bet trys Belderov re
volverio šūviai bėgikę sulaikė.

Anai Pauker ši kartą nepasi
sekė. Uždavinį Maskva jai sky
rė gana pavojingą. Ana Pauker 
veiklos plotas apėmė Paryžių. 
Berlyną. Vieną ir Bukareštą. 
Maskva ir Paryžius jai buvo to
ki pat namai kaip ir Bukareš
tas. Prancūzijos komunistų va
das .Maurice Thorez buvo di
džiausias Ana Pauker draugas 
ir vieno jos vaiko tėvas. Bet 
šį kartą Rumunijos kariuome
nes teismas Ana Pauker nu
baudžia dešimtį melų kalėji
mo.

Ana Pauker. tada buvusi 41 
metų amžiaus, laiką pralei
džia keliuose Rumunijos kalė- 

jimuose, kol 1940 metais. Mo

$

Kaip ji deltai*
a t r o <1 o

ar ne. sudarant ir i iismt inius 
deportuotinų sąrašus.
Kunigai ir kiti dvasininkui ofi
cialiai laikomi sptk::l ant.iis ir 
už viską turi brangiau mokė

ti, net už butą — avigubaL

Klaipėdos miestui valdžia o- 
fieialiai paskyrė evangeliką pa
storių Baltriną.

Prieš kiną “Kaplio!" yra bib
lioteka. Veikia du kinai: “Ka- 
pitcl". o buv. “Kamnieispiele” 
dabar pavadintas "Tėvyne.” 
Raud. Armijos gatvėj. ’>uvu- 
siuese šaulių namuose, yr i ru
sų karininkų ramovė s.i atski
lų jiems kinu. įrengia nauja 
sporto aikštė. Klaipėdoj buvo 
pernai pale:sti gandai, kad j 
Bt rly na pabėgęs pasižymėjęs 
lietuvis boksininkas. Yra lietu- 
tuvių gimnazija Sim. Dacho 
gatvėj su mokytojų seminari
ja. ten. kur buvo Vytauto Di
džiojo Gimnaizja.' Rusų gimna
zija ir mokytojų seminarija v- 
la prie stoties, buv. Klaipėdos 
krašto mokytojų seminarijos 
rūmuose. Buv. Luisės gimnazi
joj įkurdinta pradžios mokyk
la. Kanto gatvėj, kur seniau 
buvo vokiečių moky kla, dabar 

ATIDUOK DABAR GALV j, DRAUGE!
Stalino jiuni vietini y likimas

lotovui reikalaujant, iš kalėji
mo paleidžiama. Ana Pauker 
dabar numatoma svarbiam 
Balkanų uždaviniui Žinoma, 
kalėjimai užkortMervavo Ana 
Pauker politinį ir ideologinį iš
tikimumą Stalinui, kuriam .ji 
su dėkingumu ftiolė po kouų. 
Reikia pasakytl*ltSd jos vyrą 
Marcei! Pauker Maskva 1938 
m. likvidavo. Vis dėlto Ana 
Pauker Stalino pasitikėjimą ir 
meilę įsigijo. Bet šitas Stalino 
pasitikėjimas buvo trumpas.

Ana Pauker dabar gauna ru
munų savanorių organizavimo 
uždavinį Sovietų Rusijoje. 1944 
m. su .šita brigada Ana Pauker 
Sovietų Rusijos pulkininko uni
formoje grįžta į Rumuniją. Da
bar ji tampa Rumunijos komu
nistų partijos generaliniu sek
retorium. užsienių reikalų mi- 
nisteriu. ministerio pirmininko 
pavaduotoju ir 1.1. Šita Balka
nų politikė užtikrina Kremliui 
linijos aiškumą. Tito atkriti
mas sustiprina Ana Pauker ga
lią. Ant Pauker likviduoja Ru
munijos monarchi ją ir politines 
partijas. Likvidavimo aukomis 
krenta draugai ir priešai. Da
bar ji pasidaro tikras Maskvos 
prokonsulas. Stalino palanku
mo saulė sudaro Ana Pauker 
stiprybės šaltinį, šita "raudo
noji carienė”. vieno Amerikos 
korespondento apibudinimu, 
"šalta kaip žiemos Dunojus, 
negailestinga kaip dalgis .javų 
lauke”.

Ana Pauker. žydų rabino 
duktė, išduodama sunaikinimui 
sevo senus draugus ir Stalino 
režimo priešus, buvo užgrūdin
ta ir ištikima Stalino draugė ir 
tikras jo įrankis.

Dabar Anna Pauker nuvers
ta. Paskutiniais metais ji nuk
rypo nuo Stalino linijos. Tai 
pagrindinė jos virtimo priežas
tis.' Stalinui šita tarnaitė dabar 
nereikalinga.

Sunku dabar pasakyti, ar A- 
na Pauker tyliai dings, ar bus 
surežisuotas tariamasis teismo 
procesas ir ji apkaltinta kontr- 
revoiiucija, krašto išdavimu, 
nukrypimu nuo proletarinio gy- 
vtnimo stiliaus špionažu Vaka
rų kapitalistams ir 1.1.

Anna Pauker yra valymų 
auka, kurių Stalinas daug su
rengia kiekvienais metais. 
Draugas ne draugas — Stalino 
piautuvas visiems lygus: ritasi 

kišusiam k o m u n i s t u i, 

yra jūrininkų mokykla, ruo
šianti aukštesnį laivų persona
lą. kadetų pobūdžio; ten vaikai 
pradedami mokyti nuo 12 m. 
amžiaus. Tačiau lietuvių jūri
ninkų mokykloje yra labai ma
ža. o laivų kapitonų — nė vie
no: vienas buvo areštuotas, o 
paskutinis, L. Kublickas, kurio 
būt taip pat sulaukęs toks li
kimas, pabėgo į Švediją.

Giruliuose ruošiamos rūsy ka
rininkų vadavau 'amas pionie
rių stovyklos, kur vaikai apmo
komi kariškai — net iki gra

natų svaidymo.

Ten ypač daug rusų ir žydų 
vaikų, jie — visi be išimčių 
priklauso prie komjaunuolių. 
Rusai Klaipėdoj sudarys jau a- 
pie 60 proc., o rusų kontingen
to gal kokią penktąją dalį su
daro žydai. Daug kur šokami 
jau ir ne savi tautiniai šokiai, 
bet sovietiniai. dainuojamos 
sovietinės dainos, o ypač rusiš
kai keikiamasi. Daug klaipė
diečių ištremta į Sibirą, o kai 
kurie (pvz. klaipė d. Pakalniš
kis) —net į Kinijos pasienį. 
Klaipėdos krašto gyventojai, 
ypač lietuviai, dažna savo tar
pe šneka: o. kad kas paskelbtų 
visam laisvajam pasauliui, ko
kiose iš tikro skurdžiose gyve
nimo sąlygose tenka jiems gy
venti. A. R.

kuris kiek daugiau iškyla ir 
laiku nenusilenkia, nukrypsta 
nuo Stalino saulės, parodo sa
varankiškumo ir valios, tuoj 
nukertama galva. Taip daro 
Stalinas, kuris nori didžiulę 
vergų imperiją valdyti vienas. 
Stalinas pakenčia tik politinius 
nulius, kuriais gali būti ‘ tech
niški ekspertai, fanatiški jo įsa
kymų vykdytojai, bevaliai įran
kiai, — šiaip daugiau nieko. Ši
tokia sistema sudaro ‘staliniz
mo" pagrindą. šito kruvino 
mechanizmo istorija prasideda 
Trockio laikais. Paskutinė šito 
mechanizmo auka yra jo išti
kimoji draugė Ana Pauker. 
Laikotarpis tarp Trockio ir A- 
na Pauker nusėtas nesuskaito
momis aukomis, kurių didelė 
dalis yra komunizmo įžymybės.

Trockio, tikro Lenino įpėdi
nio. pašalinimui Stalinas susi
dėjo su komunizmo pionieriais 
Zinovjevu ir Kamenevu. ši
tiems pašalinti Stalinas susidė
jo su Bucharinu. Rvkovu ir 
Tomskiu. Po Zinovjevo ir Ka- 
menevo atėjo ir Bucharino. 
Rykovo ir Tomskio eilė — jie 
buvo Stalino nužudyti. Taip 
pat buvo nužudyta ištisa eilė 
bolševizmo kūrėjų, revoliucijos 
vadų, generolų, maršalų, ko
misarų ir 1.1. Daugiau kaip de
šimtį metų GPU valdė didžiau
sias niekšas ir žmonių pabaisa 
Stalino patikėtinis Jagoda, ku
ris 1938 m. buvo apkaltintas 
užsienių agentu ir likviduotas. 
Po .jo sekė GPU šefas Ježovas. 
Bet Stalino piautuvas likvida
vo ir jį.

Stalino piautuvas kerta ir sa
telitų komunistams galvas. De
šimtys tūkstančių mažesnių 
komunizmo vadų tyliai dingsta 
kacetuose. Tik stambios žuvys 
iškyla iš kraujo ir ašarų jūros. 
Mažesnieji dėmesio nesukelia, 
šeši satelitai — Albanija. Bul
garija. Čekoslovakija, Vengri
ja, Lenkija ir Rumunija neteko 
keturių ministerio pirmininko 
pavaduotojų. 100 komunistinių 
generolų, tame tarpe Lenkija 
vieno maršalo, daugiau kaip 
1000 aukštų valdininkų ir par
tijos pareigūnų. Štai keli pavyz
džiai. paimti iš kruvino sąrašo:

Albanijos komunistų parti
jos steigėa.js ir vadas Kotschi 
Dsodso nužudytas 1949 m. ge
gužės mėnesį.

Generalinis Bulgarijos ko
munistu partijos sekretorius 
ministerio piriminnko pavaduo-

--------  --- ■ * fcy '■ 1 . a .

" tkEČIŪSlOS JĖGOS
Drauge liepos 15 d. J. Stepo

naitis palietė svarbų klausimą 
— tarp dviejų kovojančių jėgų 
trečiosios sudarymą. Tas kovo
jančias jėgas jis vadina nevie
nodais vardais: komunizmas— 
kapitalizmas, Rytai — Vaka
rai. Autorius siūlo: “Europa 
turėtų būti neutrali kapitaliz
mo - komunizmo kare”...’ ‘‘ji tu
rėtų sudaryti tą trečiąją jėgą, 
kuri Vakarų-Rytų konflikte tu
rėtų būti neutralizatoriumi ”. 
Arba dar aiškiau: Kadangi jų 
dviejų konflikte einama į cha
osą, tai “pastarajam išvengti ir 
yra reikalinga trečioji jėga — 
neutralizuota Europa, kurios 
moralinis, medžiaginis bei kari
nis potencialas galėtų atstatyti 
pasauliui prarastą lygsvarą ir 
pasidaryti ta didžiąja Vakarų- 
Rytų sinteze, be kurios žmonija 
vargu a» išvengs katastrofos.”

Mintys svarios. įdomios, bet 
neatsargiai išdėstytos ir dėlto 
pavojingos. Jose klaida neiš
vengiama, jeigu nebus išskirtos 
dvi sritys — politinė ir morali
nė. Kai vartojami terminai — 
neutralumas, neutralizuota Eu
ropa, trečioji jėga, tai europinė
je spaudoje jie turi tik politinę 

Liepos 8 d. Detroite mirusi m. 
amžiaus Emma Schuknecht, kaip 
dabar paaiškėjo, yra palikusi apie 
pusės milijono dolerių palikimą. 
Vertybiniai popieriai ir gryni pini
gai rasti suslėpti senose dėžėse ir į- 

vairiuose buto užkampiuose.

tojas Kostow pakartas 1949 m. 
grudžio mėnesį.

Čekoslovakijos užsienių rei
kalų ministeris Vladas Clemen- 
tis suimtas 1951 m. Po jo tuo 
pačiu keliu ėjo generalinis par
tijos sekretorius Slansky.

Laszlo Rajk, politbiūro na
rys, Vengrijos vidaus ir užsien. 
reikalų ministeris, nužudytas 
1949 m. spalio mėnesį.

Vengrijos respublikos prezi
dentas Arpad Szakasits suim
tas 1950 m. Vengrijos užsienių 
reikalų ministeris Kaliai suim
tas 1951 m.

Lenkijos komunistų partijos 
gen. sekretorius dingo 1950 m. 
Lenkijos krašto apsaugos mi
nisteris suimtas 1950 m.

Patrascanu, Rumunijos tei
singumo ministeris ir politbiu- 
ro narys, likviduotas 1950 m. 
gale.

Natūrali mirtis kiekvienam 
komuinstui pre daug ilgas ke
lias. Stalino piautuvas nukerta 
galvas ir prieš laiką.

Mūsų ‘prezidentas" Justinas 
Paleckis dvilinkas šluosto dul
kes nuo kruvinų Stalino batų. 
Šitas nulis yra klusniausias 
Stalino ir jo bernų tarnas. Gal 
būt. vieną gražią dieną Stalino 
piautuvas užkabins ir jam 
sprandą. ...

Tik sienų užminavimas. sar
gybos ir šunes sulaiko žmones 
nuo bėgimo iš “rojąųs", kuris 
jau 30 metų plūsta kraujuose ir 
ašarose.

V. Vilkaviškis 

prasmę, politinę kovą tarp Ry
tų ir Vakarų, konkrečiai tarp 
Maskvos ir Vašingtono.

Kas dėl tokio Beutraiumo ir 
neutralizuotos Europos tenka 
galvoti .'—O gi, idėja sudaryti 
iš Europos trečią politinę jėgą, 
kuri turėtų išlaikyti pusiasvyrą 
tarp Rusijos ir Amerikos, nėra 
nauja. Prieš porą metų su ja 
nešiojosi Europoje prancūzų 
socialistas Philips. Ją šiandien 
stipriai teberemia kiti Europos 
socialistai. Vokietijoje jai pri
taria net tokie CDU šulai kaip 
ministeris Kaiseris, FDP atsto
vas Pfleidereris, norėdami ne
utralizuotos Vokietijos, šit t 
idėją iš pasalų remia ir bolše
vikai.

Pirmieji stoja už ją. norėda
mi pateisinti savo nepajėgumą 
imti gyvenimą už ragų ir jį 
veikti, o iš kitos pusės negalė
dami atsižadėti ambicijos vai
dinti vieną iš lemiamųjų rolių 
pasaulio likime, nors nėra “pa
rako” tokiai misijai. Bolševikai 
remia europinio savarankišku
mo ambicijas, norėdami suskal
dyti Vakarų frontą ir nusilp
ninti tokiu būdu prieš Sovietų 
Sąjungą nukreiptą Amerikos 
jėgą. Taigi tiems, kuriems rūpi 
bolševizmo žlugimas, pavergtų 
tautų išlaisvinimas, Europos 
kultūros išgelbėjimas— su "ne- 
utralizuota Europa”, su “tre
čiąja .jėga”, neutralizuojančia 
katastrofą^ nepakeliui.

Kitas reikalas, kada kalba
ma apie moralinę socialinę sri
tį. kurioje eina konfliktas tarp 
komunizmo ir kapitalizmo. Čia 
galima sutikti su teigimu, kad 
nei kapitalizmas nei komuniz
mas nėra išganymas. Tačiau 
jei tarp kapitalizmo ir komu
nizmo norėsim turėti trečią jė
gą, tai be reikalo vadinsim ją 
europine trečiąja jėga. Ji yra iš 
tikrųjų ne. kas kita, kaip uni
versaline krikščioniškoji jėga. 
Ją lokalizuoti Europoje šian
dien jau neatsargu. Viena, to 
idėjingumo, kurį galima būtų 
pastatyti prieš bolševizmo idė
ją. Europa seniai nebeturi.

Nors skaudu tai pripažinti, 
bet Europa yra toji, kuri savo 
veikimą remia oportunizmu, 
praktine nauda. Tad laukti iš 
Europos trečiosios jėgos, yra 
tiek pat, kaip laukti jėgos iš be
jėgio. Tuo tarpu į Europą tega
lime žiūrėti kaip į tokią “jėgą”, 
kuri ne skatina, ne uždega, ne 
sudinamina, bet kuri virsta 
stabdžiu.

Prieš komunizmo ir kapita
lizmo ideologinius bei sociali
nius kraštutinumus tegalim pa
statyti krikščionybės socialinę 
ir moralinę doktriną, kaip uni
versalinę jėgą, skirta visam 
pasauliui, ne vienai Europai. Ir 
negalim dar pasakyti, kas tos 
trečiosios jėgos idealus geriau 
įvykdys: Europa ar kiti kon
tinentai?

DRĄSIAUSI 1951 METAIS

Prezidentas Trumanas bir
želio 24 d. apdovanojo "Jau
nosios Amerikos drąsumo me
daliu" šešiolikmetę Margarct 

Galassi iš Springfieldo. Vienos 
šeimos tėvai, išvykdami į dar
bą, buvo palikę septynis vai
kus jai saugoti. Staiga kilo 
namuose gaisras, kuris apėmė 
visus namus. Mergaitė du kar
tu jbėgo į degančius namus ir 
visus vaikus išnešiojo. Tą p;»! 
dieną prezidentas apdovano.įo 
ir dešimtmetį Parket E. Stratt. 
kuris išgelbėjo devynmetę mer
gaitę nuo krokodilo. .Jis pama 
tė. kaip ant kranto krokodilas 
pagavo mergaitę ir jau b’.no 
įsitraukęs į vandenį. Narsus 
berniukas puolėsi ir ištraukė 
auką krokodilui iš nasrų.
Tai pirmas tokio ordeno sutei

kimas. Ordeną įsteigė kongre 
sas ir nustatė, kad .juo būtų 
kasmet apdovanojamas .jauni
mas už didžiausius pasiaukoji
mo žygius. Minėti a įsitikimai 
pripažinti drąsiausi 1951 m.
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LIEPOS MELAS
BIRŽELIO tragediją—okupaciją ir deportacijas — giliai lai

kom širdy. Bet ir liepa nelinksmesnė. Liepos 12 d. bolševikai pra
dėjo masiškai suiminėti vadovaujančius asmenis. Po to ėjo didžio
jo melo — lietuvių tautos valios klastojimo — dienos.

Liepos 14-15 d. buvo tariamai rinktas tariamas “liaudies” sei
mas.” Liepos 21 d. “liaudies seimo” vardu buvo prašoma priimti 
Lietuvą j Sovietų Sąjungą. Vadinas, buvo atsisakoma nuo to, dėl 
ko lietuvių tauta šimtus metų kovojo — nepriklausomybės. Am
žius trukusią lietuvių valią staiga pakeisti! Ne, tai neįmanoma. 
Tai galėjo būti tik valios klastojimas. Maskvos surežisuotame ir 
jos emisarų Dekanozovo ir Pozdniakovo suvaidintame melo spek
taklyje lietuviai tebuvo lėlės, kuriom rankas ir liežuvius tampė 
Maskvos meisteris.

*

Angliškoje knygoje “Even Now” jos autorius duoda žinių, J. 
Stanio, Kauno radijo direktoriaus, tuo metu rengusio perdavimą 
iš teatro. Dėl blogo oro —pasakoja — susivėlino iš Maskvos lėk
tuvas, kuris vežė “seimui” programą ir kalbas. Tik pristačius 
Maskvos patvirtintus raštus galima buvo posėdį pavėlintai pra
dėti. Užkulisiuose ir net po prezidiumo stalu, iki žemės užtiestu 
gelumbe, lindėjo ginkluoti NKVD-istai.

♦

To “seimo” narys rašytojas Dovydėnas per “Amerikos Bal
są” pasakojo, “seimo” išvakarėse užėjęs j “Pažangos” rūmus ir 
radęs susodintus apie 100 vaikinų. Kompartijos propagandistas 
Šumauskas mokė juos choru kartoti: “Tegyvuoja liaudies seimas, 
lietuvių tautos valios reiškėjas”, “Tegyvuoja didysis ir tikrasis 
žmonijos mokytojas Stalinas”. Lietuviškų šūkių buvo išmokyti ir 
apie 100 enkavedistų iš Maskvos. Susirepetavusius juos liepos 21 
d. atgabeno į teatrą. Teatre — pasakoja Dovydėnas — jam iš vie
nos pusės sėdėjo penkiolikametis žydukas iš Vilijampolės ir po 
kiekvieno pirmininko pasiūlymo šaukė “valio”, o iš kitos briu- 
netas, kuris vis kartojo: “Tegyvoji levdis seimą”. Išaaiškėjo, kad 
jis ne iš Lietuvos. Dovydėno klausiamas, kaip jis supranta pirmi
ninko nurodymus, šypsodamasis atsakė: “A čto tam ne poniat... 
Vied eto vsio očen prosto, goiubčik.”

*

Liepos 21 d. vaidinimą minėsim su neapykanta bolševizmui, 
kuris kelią į pasaulį skinasi melu ir prievarta. Jau aną liepos 21 
pro melą prasiveržė tiesos ruoželis: “seimo” dekliaracijoje prisi
pažino, kad visa ta komedija atlikta okupanto prievartoje — 
“Raudonajai Armijai padedant”; apgaudinėti buvo pasiryžę ir to
liau, bolševikiškai atsižegnodami to, ką buvo pasiryžę vykdyti — 
busimųjų kolchozų.

Veltui šiandien bolševizmas melo skraiste dar stengiasi pri
sidengti. Melas krinta, ir pasaulis mato nemeluotą bolševizmą— 
moderniųjų laikų giltinę su kūju ir pjautuvu, naikinančią valsty
bes, tautas, žmones su stachanovišku tempu ir mastu. Bet jam 
lieka antras neišmuštas ir vis aštrinamas jo ginklas prievarta.

Anksčiau minėti dalykai aki
vaizdžiai rodo, jog mūsų diplo
matų užsimojimuose ir žygiuo
se vis ryškiau pradeda iškilti 
visa eilė neigiamų reiškinių, 
kurie žalingi Lietuvos lai
svinimo bylai, tiek apskritai 
lietuvių tautos reikalams. Iš 
vienos pusės žymi mūsų diplo
matų dalis savo darbe rodo jau 
nepateisinamai maža veiklu
mo. Iš antros — savo tiesiginio 
darbo srity neparodydami ne 
tik pageidautinos, bet ir priva
lomos energijos, jie veržiasi į 
nepriklausančias jiems sritis, 
nors yra institucijos jomis rū
pintis, tuo tik sukeldami pai
niavą, ginčus ir tuo savo užsi
mojimu iš vienos pusės truk
dydami patį darbą, o iš antros 
skaldydami visuomenę ir kel
dami joje nesantaiką.

Atsižvelgiant j padėtį, kurio
je yra šiandien Lietuva ir lie
tuvių tauta, bei tuos uždavi
nius, kurie turi būti šiandieni
nėj likiminėj lietuvių tautos ko
voj atliekami, tokia padėtis 
negali toliau tęstis ir būti to
leruojama. Tie žalingi reiški
niai turi būti kuo skubiausiai 
pašalinti ir įeita į darnaus bei 
pozityvaus darbo vagą.

Pirmas ir neatidėliotinas už
davinys, kad
kiekvienas atsistotų savo vietoj 
ir dirbtų savo darbą, nekelda
mas jokių nepagrįstų preten
zijų ir jų kėlimu netrukdyda
mas viso Lietuvos laisvinimo 

darbo.

A. Mankūnas
Šalpos darbus jau eilę metų at
liekas Balfas. Kiekvienai šių 
institucijų ir palikime tą dar
bo sritį, kuri jai priklauso, o iš 
antros pusės jos pačios privalo 
taip pat apsiriboti joms skirtais 
uždaviniais ir nesiveržti prie 
svetimų.

Apsistodami šiuo atveju tik 
prie politinių mūsų institucijų, 
pirmiausia turime pabrėžti, kad 
jos ir privalo pasilikti politinėj 
plotmėj ir kiekviena savo už
davinių ribose. Tačiau tai ne 
visuomet išlaikoma. Neseniai 
‘Tėviškės Žiburiuose” G. Gal
va iškėlė tos rūšies būdingą 
pavyzdį, kaip į įvairiausias ki
toms institucijoms skirtas sritis 
bando išplėsti savo veiklą Pa
tariamoji Grupė. Tą patį reiš
kinį matome ir tarp mūsų dip
lomatų. Bet laikas tokius reiš
kinius pradėti šalinti.

Pirmiausia turi liautis “vi
suomeninės organizacijos” so
fistika apie Vliką ir turi būti 
jam pripažinta ta vieta, kuri 
jam priklauso, bei tos funkci
jos, kurioms jis buvo sukur
tas. Vliko prigimtis ir funkcijos 
buvo nustatytos 1944 m. va
sario 16 d. deklaracijoj, vėles
niuose jį sudarančių grupių su
sitarimuose ir Vliko susitarime 
su krašto rezistencijos atsto
vais. Toje tad plotmėje jis ir 
turi būti suprantamas visos lie
tuvių visuomenės bei lietuviš

kųjų institucijų, įskaitant ir 
diplomatus. Tiesiog nesupran
tama, kad kai kurie diplomatai 
bando kurti savą Vliko koncep- 
riją, nors net paskutiniuoju 
metu visos Vliką sudarančios 
grupės, atstovaujančios visoms 
patriotinėms lietuvių politi
nėms partijoms ir rezistencinės 
kovos organizacijoms, įsak
miai diplomatams pareiškė, ko
kia prasme jos Vliką supranta. 
Demokratinėj visuomenėj vi
suotinai pripažinta tiesa, kad 
politinę tautos valią išreiškia 
jos politiniai sambūriai, o ne 
valdininkai. Ir jeigu visi tautos 
politiniai susigrupavimai parei
škia, jog Vlikas yra įkurtas ir 
įgaliotas reikšti lietuvių tautos 
politinei valiai bei vadovauti 
Lietuvos išlaisvinimo kovai, tai 
kokia teise gali keli Lietuvos 
valdininkai savo nuožiūra skir
ti jam kitą prasmę ir kitas 
funkcijas? Tai grynai totalis- 
tinės užmačios, kur biurokratai 
yra pasisavinę sau teisę kalbėti 
tautos vardu, niekad jos valios 
nesiklausdami ir ją ignoruo
dami.’ Bet mes turime visiško 
pagrindo reikalauti, kad mūsų 
diplomatai tokio kelio atsisa
kytų, nes demokratinei lietu
vių visuomenei jis visiškai sve
timas ir nepriimtinas.

Trumpai tariant, Vlikui turi 
būti pripažinta, kad jis yra po
litinės lietuvių tautos valios

Reikia pastebėti, jog ne tik 
diplomatai, bet ir kitos mūsų 
institucijos ne kartą į savo dar
bų planą linkusios traukti vi
sus uždavinius, kurie tik mū
sų viešajame gyvenime išky
la, ir būtinai veržtis iš savo 
paskirties bei uždavinių ploto. 
Iš to paskui atsiranda tik ne
reikalingo darbo paralelizmo, 
ginčų dėl kompetencijų ir 
tarpusavio varžybų dėl įvai
rių uždavinių vykdymo. Bet 
toks į svetimas sritis veržima
sis yra didžiausias kiekvieno 
sklandaus ir našaus darbo prie
šas. Tad jis pirmoj eilėj ir turi 
būti pašalintas.’

Bendriesiems lietuvių tautos 
tikslams siekti ir uždaviniams 
vykdyti turime eilę institucijų. 
Politiniams — Vliką, Altą, dip
lomatus ir paskiausiai susida
riusią Patariamąją Grupę prie 
Laisvosios Europos Komiteto. 
Lietuvybės išlaikymo ir tauti
nės kultūros puoselėjimo reika
lams baigia organizuotis Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė.

A. .—.n

SOVIETAI PRISIPAŽINO
“Dabar liaudis, GALINGOSIOS RAUDONOSIOS AR

MIJOS PADEDAMA, nuvertė smetoninių pavergėjų jun
gą ir įsteigė savo valstybėje sovietų valdžią.”

(Iš “Lietuvos įstojimo į Sovietų Soc'alistinių Kespub 
iikų Sąjungos sudėtį dek Ha ra ei jos” j
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“Misų liaudies priešai skleidė ir skleidžia visokius gan
dus, uesųmoaes ir melus apie Liaudies Vyriausybės suma
nymas bai siektos. Jie tikino, kkd Sovietiška Valdžia » ūki
ninkų atims žemę ir pavers juos bernais.”

“Aš siūlau Liaudies Seimui patvirtinti iškilmingo e 
Seimo deklaracijoje, kad asmenine valstiečių nuosavybė, 
jų trobesiai, gyvuliai, gyvasis ir negyvasis inventorius, jų 
ūkio gaminiai ir .įvairūs namų apyvokos daiktai bus verti
nami ir apsaugojami ateityje, kaip neliečiama nuosavybė, o 
visokie pasikėsinimai prieš šią valstiečių nuosavybę bus 
baudžiami visu įstatymu griežtumu (ptolmai).”

“Ne tik niekas nesirengia varyti valstiečių į kolchozus, 
bet visokie bandymai versti valstiečius prieš jų valią burtis - 
į kolchozus bus vertinami kaip kenksmingi provokaciniai 
žygiai, nukreipti prieš Sovietų Valdžios ir darbo žmonių in
teresus.”

(Iš "Seimo atstovo Žemės Ckio Ministerio kalbos” 
“seimo” posėdyje 1940. 7. 22).

reiškėjas ir jis vadovauja Lie
tuvos išlaisvinimo kovai, o taip 
pat laikomasi su pačiais diplo
matais savo laiku pasiekto išsi
aiškinimo, kad Vlikas vykdo 
seimo, o Vykdomoji Taryba 
vyriausybės funkcijas.

Altas yra JAV piliečių orga
nizacija Lietuvos bylai ginti ir 
jos laisvinimo akcijai remti, ši 
institucija ligi šiol nesiveržė į 
svetimų uždavinių sritį, bet 
dirbo savo darbą, todėl ir yra 
žymią vagą išvariusi. Reikia 
tikėtis, kad ji savo uždavinį ir 
toliau sėkmingai vykdys. Iš jos 
galima būtų pageidauti tik, kad 
dar daugiau savo darbą inten
syvintų. Patariamoji Grupė iš 
tikro turėtų apsiriboti savo pa
tariamosiomis funkcijomis, ku
rioms ji buvo įkurta. Esame į- 
sitikintę, jog ji turės pakanka
mai darbo, jei rimtai rūpinsis, 
kad kiekvienu atveju galėtų pa
teikti iš jos pareikalautų įvai
rių duomenų ir pareikšti įvai
riais klausimais pilnai pagrįsta 
nuomonę, kai tokią nuomonę 
jai tenka pareikšti. Atitinka
mos medžiagos rinkimo, tvarky
mo ir studijavimo plotas jai y- 
ra labai platus. Diplomatams 
gi lieka reikšmingas uždavinys 
atstovauti ir ginti Lietuvos rei
kalus savo tarnybinių įgalioji
mų ribose ten, kur jie paskirti. 
Jei jie dar pasiims sau parei
gą talkinti Vlikui, kur jų talka 
reikalinga, tai esame tikri, jog 
jiems pilnai pakaks darbo ir iš
nyks dabartiniai neklandumai.

Pastebėtina, jog diplomatai 
būtinai privalo išvengti įsiki
šimo į grupių vidaus santykius 
ir bet kokio išskirtinio ryšio su 
viena kuria politine grupe, kaip 
jau pradeda vienas kitas daryti. 
Diplomatas, susidėjęs su kuria 
nors politine grupe tam tikrai 
politikai pravesti, iš tikro 
jau nėra vaktyhės pareigūnas, 
kuris vykdo kompetentingų 
institucijų nustatytą pofitiką, 
bet yra partijos agentas tos 

partijos politikai pravesti.
O tuo pačiu jis netenka ir 

teisės kalbėti kaip valstybės 
pareigūnas, bet turi kalbėti 
kaip vienos ar kitos politinės 
partijos atstovas. Jei, pvz., pre
tenduojantis į diplomatų šefą 
p. S. Lozoraitis prieš derybas 
su Vliku konferuoja net ne su 
diplomatais, kurių vardu jis de
dasi kalbąs, bet su Rezistenci
nės Santarvės atstovais ir pa
galiau į derybas jų atstovą atsi
veža, tai aišku, kad jis stovi jau 
ne bendrojo darbo plotmėj, bet 
veikia kaip tos politinės gru

pės atstovas. Jei kitas mūsų 
diplomatas bando savo tarny
biniu autoritetu paremti tą pa
čią grupę net JAV valdinėse į- 
staigose, tai jis atsistoja taip 
pat nebe valstybės pareigūno, 
bet partinio veikėjo vaidmeny. 
O mes turime pabrėžti, jog 
jokiu būdu neįeina į diplomati
nių misijų funkcijas rūpintis 
kurios nors paskiros partijos 

reikalais ir jos rėmimu.
Besivaržant dėl pareigų ir 

funkcijų, nukenčia pats darbas. 
Negalima būtų sakyti, jog vi
sos minėtos mūsų politinės in
stitucijos turėtų kokį vieningą 
visų gerai apgalvotą, išdisku
tuotą ir priimtą Lietuvos lais
vinimo kovos planą. Kiekviena 
veikia paskirai ir viena su kita 
nesuderintai. Bet lietuviai iš tų 
savo institucijų laukia ne ko
kių Korėjos derybas primenan
čių nepabaigiamų derybų vie
nos su kita, o darbo. Ir darbo 
planingo, nuolatinio bei sude
rinto. Tokie reiškiniai, kaip bė
giojimas kelių institucijų at
stovų į Vokietijos vyriausybės 
įstaigas, kai kurių net su aiš
kiu tikslu užbėgti kitai — pir
miau jau pradėjusiai — už a- 
kių, turėtų būti pirmi ir pas
kutiniai. Nereikia būti jokiu di
deliu politiku, kad suprastume, 
kaip svetimiems atrodo tokie 
mūsų tarpe reiškiniai.

Vietoj vedę lyg kokie dvie
jų kariaujančių kraštų delega
tai savo tarpe labai formalias 
derybas, tų visų institucijų at
stovai daug geriau padarytų su 
tinkamu atsidėjimu apsvarstę, 
kokių žygių reikia padaryti 
mūsų bylos reikalu pas sveti
mas vyriausybes ir Jungt. Tau
tose. į kokius tarptautinius 
sambūrius mums reikia įeiti ir 
ko ten siekti, kaip išlaikyti tarp 
išsisklaidžiusių po pasaulį lie
tuvių dideliame pavojuje atsi
dūrusią lietuvybę, kad būtų iš
laikytas tautinis potencialas, 
kokius darbus reikia jau da
bar atlikti, ruošiantis Lietuvos 
atstatymui ir t.t.

Dabar ne vienas veržiasi prie 
įvairių pareigų su labai toli 
siekiančiais planais. Kai Vliko 
pirm. prel. M. Krupavičius sa
vo kalboj į okupuotą Lietuvą 
per Amerikos Balsą pareiškė, 
jog Vlikas savo darbą baigs 
ant išlaisvintos Lietuvos ribos, 
o Lietuvos ateities santvarką 
ir kam bus patikėta ją vykdy
ti nuspręs laisvais rinkimais 
pati tauta, Romos lietuviai tu
rėjo progos išgirsti iš p. S. 
Lozoraičio būstinės didelio pa
sipiktinimo žodį. Tai esąs ne
leistinas pareiškimas, nuverti
nąs dabar užsieny dirbančiuo
sius ir ypatingai nusipelniusius 

(Nukelta į 4 psl.)

MARIJA
Marija Elzbieta buvo dar 

maža mergaitė.’ Ji buvo netur
tinga, ji buvo nešvari, ji buvo 
alkana, ji buvo apiplyšusi. Ji 
neturėjo namų, nei tėvų, nei 
pinigų, nei ko pavalgyti, ji ne
buvo net pusryčiavusi. Iš tik
rųjų, ji nieko neturėjo, išsky
rus tą rausvą suknelytę, jai 
per didelę ir jau apdriskusią, 
seną vilnonę skarą ir guminius 
batukus, kurie jai buvo keliais 
numeriais didoki.

Tą dieną jai buvo labai šal
ta, ji buvo visai alkana ir mir
tinai išvargusi. Ji slankiojo gat
vėmis, tikėdamos, kad kas nors 
iš praeivių rasis toks gailestin
gas, ir duos jai kelis penus 
duonos plutai nusipirkti. Ji 
maldavo labai jau švelniai, nes 
Marija Elzbieta buvo tikrai 
mandagi ir švelni mergaitė. 
Bet praeiviai arba labai sku
bėjo, užimti savo reikalais, ar
ba bėgo susitraukę nuo šalčio, 
arba buvo jai pikti, arba tie
siog nekreipė į ją jokio dėme
sio.

Klaidžiodama gatvėmis ji 
pagaliau išėjo į vieną plačią ir 
gerai nušviestą gatvę. Ji priar

ELZBIETA
K vienos anglą chrestomatijos. 
Autorius nenurodytai

tėjo prie vieno namo, kuris bu
vo daug labiau už kitus nuš 
viestas, tiesiai tvaskėjo spin
desy, ir ėmė dairytis pro di
džiulį jo langą. Viduje buvo 
matyti labai jau ištaigus kam
barys, pilnas rūkančių, valgan
čių ir laikraščius skaitančių. 
“Vaje”, pagalvojo Marija Elz
bieta, taip ramiai ir švelniai, 
kaip ji buvo papratusi, “kiek 
daug ten galėtų būti pietums 
patiekalų. Gal būt, tarp tokios 
daugumos galėtų rastis ir vie
nas viršaus mažai mergaitei.”

Aš negalėčiau pasakyti, ar 
durų tarnas buvo kur pasišali
nęs, ar per kvaišas atkreipti 
dėmesiui į tą mažą mergaitę, 
ar kitaip dar ten nutiko, bet 
Marija Elzbieta įėjo į priean
gį, iš jo pateko į didžiulę salę, 
o iš ten — į ištaigų kambarį, 
kur sėdėjo tie džentelmenai. 
Ji ten atrodė tikrai keistai, ta 
mažutė figūrėlė su apdriskusiu 
kakliniu ir dideliais guminiais 
batais, kurie jai beveik smuko 
nuo kojų.’ Bet niekas į ją ne
kreipė ir dėmesio. Visi ponai 
buvo užsiėmę savo valgymu ir 
laikraščių skaitymu.

Marija Elzbieta pasijuto ne
jaukiai, buvo net kiek įsibaugi
nusi, tačiau ji buvo ir labai la
bai alkana. Po valandėlės žen
gė kelis žingsnius į priekį ir iš
tiesė savo mažutę, purviną ir 
nuo šalčio paraudusią rankutę. 
Vienas ponas, pakėlęs akis nuo 
laikraščio, linktelėjo jai prieiti. 
Kai ji greitai ir ramiai pribė
go, jis įspaudė jai į ranką pen
kis centus ir tarė: “bėk iš čia 
greičiau.” Jis atrodė, tarytum 
būtų susigėdęs savo suminkš
tėjusios širdies. Marija Elzbie
ta tada priėjo prie kito pono, 
bet šis šiurkščiai ją pavarė: 
“Eik lauk, tu čia neprivalai 
būti.” Marija Elzbieta pasijuto 
labai nesmagiai ir prislėgtai. Ji 
jautė, kad jei tuojau nepasiša
lins, tai ką nors nugriebs ir 
dums pro duris.

Tuo tarpu ji pastebėjo kam
pe vieną vyrą. Jis buvo jaunes
nis už visus kitus. Galvą jis 
buvo pasidėjęs ant rankų, su- 
kriiubęs, ir dėl to negalėjai nie
ko kito matyti, kaip tik jo ru
das garbanas. “Gal būt, jis yra 
taip pat nelaimingas”, pagalvo
jo mažutė Marija Elžbieta, ‘jei 
taip, tai esu tikra, kad jis ma
ne supras, kaip esu alkana.” Ji 
priėjo arčiau ir savo nešvaria 
rankute ramiai jo prisilietė. 
Jaunas vyras pakėlė galvą. 
Koks liūdnas išrodė jo veidas- 
Kitados jto turėjo būti gana 

dailus. Dievas jį buvo sutvėręs 
gražiu žmogumi, bet dabar jis 
buvo išpurtęs, sakytumei, išti
nęs nuo to savaitinio gėrimo. 
Jo akys buvo klaikios, žvilgs
niai buki ir niūrūs. Vis dėlto 
Marija Elzbieta jo nėsibaugino, 
nes ją buvo apėmusi labai dide
lė neviltis.

“Prašau, — kreipėsi ji į tą 
jaunuolį, — prašau duoti man 
ko nors užkąsti, aš esu labai 
alkana.” “Nešdinkis lauk”, su 
maurojo tas jaunas vyras, “aš 
tavęs nenoriu matyti.” “Aš 
esu labai labai alkana”, atsakė 
Marija Elzbieta, ”aš dar neval
giau pusryčių, aš visą dieną 
dar nieko burnoje neturėjau”. 
Kai ji tai kalbėjo, jos balsas 
pradėjo drebėti. “O aš jau tre
čią dieną nieko nesu valgęs”, 
pasakė tas jaunas vyras, ir jo 
galva vėl nusviro ant rankų.

Marija Elzbieta ramiai tebe
stovėjo. "Trys dienos”, galyojo 
ji sau viena, “trys dienos be 
maisto — tai gali būti dar 
alkanesnis už mane.” Jos gera 
širdis neleido jai pagalvoti, kad 
jis bus gėręs jau tris dienas bei 
naktis, ir dėl to nieko nevalgęs. 
Ji tik tiek težinojo, kad tris 
dienas išbūti nevalgius, yra jau 
didesnė kančia, negu tik vieną 
dieną nieko burnoj neturėti. Ji 
taip stovėjo ir galvojo, žiūrėda
ma j tą penktuką, kurį jai ge

ras ponas buvo j ranką įsprau

dęs. Ji pasvyravo vieną ar dvi 
minutes. Paskui priėjo arčiau 
to jauno vyro, pažiūrėjo dar 
kartą į penkis centus, prispau
dė juos prie lūpų, tarsi atsi
sveikindama, ir ryžtingai palie
tė to jauno vyro petį.

Dideliame kambaryje įsivieš
patavo tyla. Visi metė skaitę 
laikraščius. Įėjęs tarnas norėjo 
Mariją Elžbietą išvesti, bet vie
nas vyras jam mostelėjo, kad 
neliestų. Marija Elzbieta turėjo 
gryną, aiškų balselį, tai kiek
vienas jos žodis nuskambėjo per 
visą kambarį, kai ji prabilo: 
“Prašau, prašau imti tuos pen
kis centus. Jums turi būti blo
giau negu man. Aš esu tik vie
ną dieną nieko nevalgiusi, ir 
man jau taip sunku, jums turi 
būti prasčiau. Prašau imti tą 
pinigą. Jūs už jį galėsite ką 
nors gauti Aš tikrai noriu 
jums jį duoti. Gal būt, vėliau iš 
ko nors gausiu kitą. Aš nebega
liu čia ilgiau palikti. Prašau!” 

Jaunas vyras pakėlė galvą. 
Jo veidą užliejo rausvumas iŠ 
gėdos. Jis pagriebė į rankas 
Mariją Elzbietą, purviną ir ap
drikusią, kaip ji tada atrodė 
“Ponai”, šūktelėjo jis ant viso 
kambario, “ji mane sugėdino 
prieš jus visus, ji ir mane patį 
susarmatijo. Duok Dieve, kad 
po šios pamokos tapčiau ge
resnis.” Po to jis kreipėsi į Ma

riją Elzbietą klausdamas: “ 

tu esi ir kur gyveni? Ar turi 
motiną?”

“Ne, pone, ji mirė.” “O ko
kia liga ji mirė? “Pasigėrusi, 
pone.” “O tėvas”. “Jis taip pat 
miręs; jis pasimirė ligoninėje, 
taip pat nuo gėrimo. Aš gyve
nu su seserim Juze. Mes gyve
name karvių tvarte. Ponia 
Flyntienė yra tokia gera, kad 
ji mums leidžia žiemą ten pra
miegoti, nes karvėms yra per 
šalta.”

Marija Elzbieta dabar pasi
darė gana šneki. Kai tas jau
nas vyras jos užklausė, ką ji 
veikianti, ji pasakė: “Aš elge
tauju. Aš galvoju, kad geriau 
yra elgetauti negu vogti. Ma
no gi sesuo galvoja, kad yra 
geriau vogti.”

Marija Elzbieta dabar galvo
jo, kad ji tikrai gausianti vaka
rienei ko nors užkąsti. Ji pa
siskundė: “Aš esu tikrai labai 
alkana.” Didžiajame kambary
je visi girdėjo tą liūdną jos is
toriją. Tada tas jaunas vyras 
su išpampusiu veidu, bet jau 
ne tokiu apsiblaususiu, pakilo 
ir tarė: “Taip, aš suprantu. Pa
žiūrėsime, ką galime gauti va
karienei.” Jis pasiėmė savo 
kepurę, įmetė į ją tuos penkis 
centus, paskui dar kiek pridėjo 
ir dar įmetė, kas jau nebe
skambėjo kaip penki centai. 
Paskui su kepure jis apėjo vi- 

Kiekvienas Kas sus susirinkusius.

šį tą metė į kepurę, ir kai tas 
jaunas vyras grįžo prie savo 
staliuko, kepurėje buvo ketu- 
riasdešimts dolerių. Keturias- 
dešimts dolerių! Marija Elzbie
ta niekada dar nebuvo mačiusi 
tiek pinigų! “Tai yra jūsų pini
gai”, pasakė tas jaunas vyras, 
“mes juos įduosime anam po
nui. kuris turi žmoną, nusima
nančią, ką daryti su mažomis 
mergytėmis.” Jis parodė į tą 
gailestingą žmogų, kuris buvo 
jai davęs pirmuosius penkis 
centus. “O dabar sėskis, mudu 
pavakarieniausime. Ko norė
tum?”

Marija Elzbieta atsakė, kad 
ji norėtų truputį pieno, o prie 
jo būtų gerai ir plutelė duonos. 
Ji negalėjo suprasti, kodėl iš tų 
jos žodžių visi skaniai nusi
juokė. O tas jaunas vyras už
sakė jai sriubos, gruzdintos 
duonos, sviesto, sūrio pyragai
čių, vaisių, torto, ir Marija Elz 
bieta visa tai suvalgė. Kaip ji 
po to nesusirgo, aš negalėčiau 
pasakyti. Bet ji nesusirgo.

Jaunas vyras dar pasakė: 
“Ji man davė tokį gerą pamok
slą, kokio aš dar nebuvau nie
kada girdėjęs. Aš linkėčiau, 
kad pasaulyje daugiau rastus 
tokių žmonių, kaip ji; jis pasi
darytų daug geresnis.”

Išklausęs tos istorijos, aš ly
giai tą patį pagalvojau.
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LIETUVIAI AMŽINAM MIESTE
Pasikalbėjimas su Dr. J. Vaišnora

Atvykęs i Jungt. Amerikos 
Valstybes, kun. dr. J. Vaišno
ra. MIC. Marijonų Vienuolijos 
Generalinės Tarybos narys. 
PLSS Vyr. dvasios vadovas, 
Balfo įgaliotinis Italijoje, ap
lankė "Darbininko" redakciją 
ir sutiko atsakyti j kelis klausi
mus. kuriuos čia pateikiame 
mūsų skaiytojams.

Ką galite pasakyti apie savo 
kelionę?

Dariau žygių pasiekti JAV 
.jau nuo 1946 m. Amerikos Tė
vu Marijonų vadovybė kelis 
kartus tam reikalui atsiuntė 
kvietimą, bet pareigos, iš kar
to kapelionaujant Landshuto 
lietuvių stovykloje. paskui 
Tautinėje Delegatūroje Kirch- 
heime. neleido mano norams į- 
vykti. 1949 m. gale buvau pa
kviestas į Romą iš karto gene
ralinio ekonomo pareigoms, o 
vėliau —generalinio tarvbinin- 
ko. Tatai sutrukdė mano pla
nus. Tik dabar, gavęs iš Vie
nuolijos Generolo leidimą ir 
pritarimą. išsirengiau plaukti 
per Atlantą. Svarbiausia norė
jau pasiekti JAV’ dėl to. kad čia 
įsikūrė PLSS Vyr. Tarybos Pir- 
mija. kurios nariu esu. Skau
tams persiorganizuojant ir per
sitvarkant naujuose kraštuo
se. jaučiau, kad mano asmeniš
kas kontaktas su centrine va
dovybe būtų naudingas.

Prieš išvykdamas iš Romos, 
dar aplankiau Austriją ir Vo
kietiją. kur norėjau susitikti 
su Balfo pirmininku kan. dr. J. 
Končium ir aptarti su juo Bal
fo reikalus Italijoje. Mat, kan.

DftL MŪSŲ DIPIZ1MATĮ...
k ’Ooimmomc

bei kvalifikuotus tvarkyti iš
laisvintą Lietuvą. O iš tokio 
pasipiktinimo aiškiai kyšo vil
tis. jog kas dabar pajėgs prie 
tam tikrų pareigų bei funkcijų 
prisiveržti. tai Lietuvos išlais
vinimo atveju jau grįš į Lietu
vą kaip vyriausybė ir galės pa
imti į savo rankas .jos tvarky
mą. Tačiau mes esame kitos 
nuomonės. Ten bus pirmiau pa
klausta. ką Lietuvos išvadavi
mui padarei.’ Ir esame tikri, jog 
nebus į nuopelnus įskaityta vi
sokios varžybos dėl pareigų ir 
funkcijų.

Končius, dėl daugybės darbų 
Vokietijoje, savo vizitą Italijai 
atidėjo iki rudens. Ta proga 
susipažinau su Vokietijoje li
kusių lietuvių vargais ir prob
lemomis. Pakeliui trumpam 
laikui sustojau Londone, kur 
nesu buvęs nuo 1935 m. Ap
lankiau ten gyvenančius mari
jonus. neperseniai įsigytus na
mus “Marian House”. kuriuose 
veikia marijonų rytų apeigų 
misija. Lietuvių Namus. Pasta
rieji yra ryškus įrodymas kiek, 
kad ir neturtingi, mūsų tautie
čiai. vieningumo ir sąmoningu
mo dėka, gali padaryti. Lietu
vių Namai yra lietuviška sala 
didžiulėje Britanijos sostinėje. 
Juose viskas dvelkia lietuviška 
dvasia. Pasijunti lyg Kaune ko
kios nors organizacijos centre, 
kur verda darbas, skamba lie
tuviškas žodis. Nenuostabu 
tad. kad kai kurie lietuviai at
vyksta iš plačios Britanijos 
praleisti atostogų lietuviškoje 
pastogėje. Garbė Didž. Britani
jos lietuviams, .jų vadams: sek
tinas pavyzdys visiems ki
tiems.

Kiek yra Italijoje lietuviu?

Registruotų lietuvių 1952 m. 
pavasaryje Italijoje buvo 126 
asmenys. Iš jų 66 kunigai ir 
vienuoliai. Likusieji yra pasau
liečiai. nenorėję ar negalėję e- 
migruoti. Iš jų psich. ligonių 3. 
senelių 6. šiaip ligonių 3. Turi
me keletą savotiškų lietuvių: 
tai italės, ištekėjusios už lietu
vių vyrų arba lietuvaitės ište
kėjusios už italų. Pasitaiko, 
kad mūsų tautietis pameta 
žmoną italę ir emigruoja, o ta. 
pagal įstatymus Lietuvos pilie
tė, glaudžiasi prie lietuvių, pra
šydama pašalpos. Bet yra ir to
kių atsitikimų, kad italas pa
metė savo žmoną lietuvaitę, o 
toji su vaikais tikrai atsiduria 
skurde.' Negalėjusieji emigruo
ti yra daugiausia tie. kurie at
vyko į Italiją prieš 1939 m. ar
ba dėl sveikatos ir senatvės. 
Žinant .kad Italijoje pragyve
nimas yra brangus, darbo sun
ku rasti. Balfui tenka nuolat 
rūpintis apie 70 asmenų. Nors 
Balfo centras neturėjo pakan
kamų išteklių pilniau paremti 
Italijoje vargstančius lietu
vius. bet vistik šis tas gauta ir 
užtai Italijos lietuviai Balfui y

ra dėkingi. Balfas šiandie lie
ka vinintelė viltis visų Europo
je pasilikusių lietuvių. Tenka 
priminti, kad ir CARE organi
zacija efektyviai sušelpė Itali
jos lietuvius maisto paketais.

Kaip su Bendruomenės 
organizavimu?

Kai 1950 m. Romoje lankėsi 
Vliko delegacija, prel. M. Kru
pavičius pavedė Lietuvių Komi
tetui Italijoje eiti LOKo parei
gas. Šiam Komitetui dabar va
dovauja St. Lozoraitis jr. Ta
čiau LOKas iki šiol L. T. Ben
druomenės dar nesuorganiza
vo. L. T. Bendruomenė turėtų 
apimti visus lietuvius. Tačiau 
Romoje, nors lietuvių yra ne
daug. betgi yra psichologinių ir 
kitų priežasčių, kurios neveda 
visų vienybėm Juk turime 
Romoje veiksnių, kurie savo 
veikla išeina už Romos bend
ruomenės ribų.’ Kai didieji 
veiksniai nesutaria, tai ir peri
ferijose. arba tų veiksnių būsti
nėse atsiranda žmonių, kurie 
palaiko tai vieną, tai antrą pu
sę. Sujungti tokius į vieną ben
druomenę yra gana sunku. Sa
vaime suprantama, kad libera
lams vis ramstantis min. St. 
Lozoraičiu. Romos lietuvių dva- 
siškija pasijunta nesmagioje 
padėtyje. ■ kada reikia bendra
me darbe susitikti.

Ką veikia Romos lietuviai?

Didelė jų dalis yra šv. Ka
zimiero Lietuvių Kolegijos gy
ventojai — kunigai ir klierikai, 
studijuoją Romos universite
tuose. Reikia pasidžiaugti, kad 
jie šalia tiesioginio darbo, stu
dijų. aktyviai dirba ir kituose 
baruose: veikia Kunigų Sąjun
gos skyrius. Ateitininkų Drau
govė. veikliai dalyvauja spau
doje. Vatikano radijo progra
moje ir pan. Pagirtini Romos 
lietuviai studentai už tai. kad 
savo disertacijoms temas daž
niausia renkasi tokias, kurios 
yra susiję su Lietuvos gyveni
mo problemomis. Jau turime 
keletą rimtų darbų, kuriais pa
garsinamas ir Lietuvos vardas. 
Betgi žymiausias darbininkas 
yra prof. dr. Z. Ivinskis, besi
rausiąs po Romos archyvus ir 
renkąs medžiagą Lietuvos ir jos 
kultūros istorijai. Kiek teko iš 
šalies pastebėti, jo iki šiol su

rinktai medžiagai ištirti darbo 
užtektų daugeliui istorikų. Va
tikano archyve prof. Ivinskis 
renka jokiuose šaltinių rinki
niuose dar nespausdintą ir ne
žinomą medžiagą. Jam bene 
pirmajam pasisekė įeiti į Jėzui
tų centrinį archyvą. kur išla- 
siojo Lietuvą liečiančią me
džiagą. Dirbo taip pat ir Tikėji
mui Platinti Kongregacijos (De 
Propaganda Fide) archyve. Be 
to. prof. Ivinskis yra suuodęs, 
kad ir italų valstybiniuose ar
chyvuose. į kuriuos pateko pri
vatiniai didikų šeimų ir atskirų 
popiežių archyvai, yra daug 
medžiagos ir apie Lietuvą.’ Lin
kėtina. kad jis greičiau atsipa- 
laidotų nuo politinio darbo ir 
vėl grįžtų prie mokslinio, ku
rio niekas kitas neatliks.

Kun. K. Senkus užsimojęs 
kitam darbui — surinkti lietu
vių senųjų giesmių melodijas, 
jas išnagrinėti ir ateityje duoti 
giesmyną su originaliomis lie
tuviškomis melodijomis. Kiek 
pastebėjau, jo darbus sugriaus 
iki šiol daugelio kartotą klaidą 
— esą mes lietuviai pasiskolinę 
giesmių tekstus ir melodijas iš 
lenkų. Tiesą, vėlesniais laikais 
tokių skolinių buvo, tačiau se
nosios giesmės yra originalios, 
lietuvių sukurtos, ir joms savos 
melodijos sudėtos. Kai kurios 
melodijos yra tiesiog pritaiky
tos giesmei liaudies dainų me
lodijos. Kun. Senkaus studijos 
atskleis ir kitą įdomų faktą: y- 
ra giesmių ir melodijų, kurias 
per Vilnių lenkai pasisavino iš 
lietuvių... Reikia pažymėti, kad 
kun. Senkus šiam darbui turi 
gerą teorinį pasiruošimą ir dar
bo meilę.

Koks šiandie yra italu vyriau
sybės nusistatymas Lietuvos 

atžvilgiu?

Po karo Itali.ja. kaip nuga
lėtas kraštas, negalėjo turėti 
visiškai savarankiškos politi
kos. O ji. kaip žinome, prieš ke
lis metus nebuvo palanki Lie
tuvos reikalui. Šiandie jau kas 
kita. Jei Lietuvos vardas ir jos 
reikalai skamba pasaulio spau
doje ir politikų lūpuose. tai ir 
Italijoje jaučiama palankumo 
bei simpatijos Lietuvai. Jei se
niau patalpinti į italų spaudą 
straipsnį apie Lietuvą reikėjo 
pažinčių ir rekomendacijų, tai 
šiandie jau pati spauda ieško 
ir prašo informacijų apie Lie
tuvą. Ne tik sostinės, bet ir 
provincijos spaudoje dažnai pa
sirodo straipsnių, ir jau ne vien 
lietuvių parašytų, kuriuose pa
lankiai svarstoma mūsų reika
lai ir kova už laisvę. Italijos 

vyriausybei ir demokratinėms 
partijoms vedant sunkią kovą 
su komunizmu, Lietuva jiems 
yra ryškus pavyzdys komuni
stinio smurto.' šis pavyzdys 
nuolat rodomas italų visuome
nei. pabrėžiant, kas atsitinka, 
kai ramus ir katalikiškas kraš
tas patenka komunizmo vergi- 
jon. Ypačiai rinkiminėje kam
panijoje Lietuvos vardas pla
katuose .vaizduose buvo plačiai 
panaudotas. Būtų naudinga, 
kad Vliko Informacinė Tarny
ba paskirtų Romoje savo atsto
vą, kuris galėtų sėkmingai in
formuoti žinių apie Lietuvą 
ieškančius italus. Italų vyriau
sybės palankumo ženklas yra 
ir leidimas lietuviškų translia
cijų per Romos radiją.

Užsiminėte apie radiją. Norė
tųsi išgrįsti jo atsiradimo 

istorija?
Pastangų gauti lietuviškas 

transliacijas per Romos radiją 
buvo daroma jau iš seniau. Tuo 
reikalu klibino ir Vliko delega
cija 1950 m. Buvo vis atsakinė
jama. kad dėl tam tikrų prie
žasčių šis reikalas dar atide
damas vėlesniam laikui. Da
bar. rodos, pati radijo vadovy
bė pasiūlė imtis organizuoti lie
tuvišką transliaciją. Tas pa
siūlymas buvo padarytas Pa
siuntinybei prie Šv. Sosto, 
vadovybėje transliacijos ir yra, 
pakvietus šiam darbui Dr. J. 
Gailių. Pasiuntinybės bendra
darbį. Lietuviškai per Romos 
radiją kalbama kasdien po 15 
min. Reikia manyti, kad su lai
ku. pritraukus daugiau bendra
darbių. pajvairės ir programa. 
Betgi patsai faktas jau yra di
delis italų valdižos mums pa
lankumo ženklas. Kovoje su 
komunizmu italai laiko mus 
naudingais bendradarbiais. b.d.

Jos 'jos

Protestai prieš baktereolo- 
ginį karą

Suradę naują propagandos 
arkliuką, komunistai dabar už
sakė visiems kolektyvams su

šaukti savo susirinkimus ir 
pasmerkti “amerikiečių Korė
joj vedamą baktereologinį ka
rą.” J tos rūšies mitingus va
romi darbininkai. rašytojai, 
moterys, teatralai ir kitų sri
čių darbuotojai. Kauno teatro 
aktoriai savo mitinge jau nebe- 
pasitenkino bet kokiom baci
lom ir paskelbė, kad ten ame
rikiečių mėtomos choleros, šil
tinės ir panašių baisių ligų ba
cilos. Liko tik neišaiškinta.

BAŽNYČIA IR PASAULIS
»je kunigystės šven-

timus gavo Škotijos lietuvis 
Šimkus į Jo tėvai gyvena vie
name Škotijos angliakasių mie
ste. Naujas kunigas drauge su 
savo tėvu yra ilgai dirbęs ang
lių kasyklose ir kurį laiką yra 
buvęs to miesto burmistru. 
Kun. Šimkus gerai kalba lietu
viškai ir yra susipratęs lietu
vis.

• Beatifikacijos byla Romoje 
užvesta arkivyskupui Cieplia- 
kui. kuris 1923 m.' buvo bol
ševikų areštuotas ir pacmei':- 
tas mirti. Le.ikijes vyirar y': ?s 
išgelbėtas, ^is buvo išvy ki į 
JA Valstyb? ;, kur 1926 melai; 
ir’rū P.’z'i pat ;mrt; buvo pa
rkertas Vil iaus vyskupu ir Vil
niau; ka'cdroje palaidotas.

• Kieijajė komunistai katali
kams uždraudė melstis už po
piežių, o skelbia, kad ten yra 
religijos ir sąžinės laisvė.

• Rytų Vokietijoje komunis
tai išleido naujus, mokykloms 
privalomus vadovėlius, kuriuo
se rašoma: “Mokslas yra įro
dęs, kad Kristaus nebuvo.” 
Protestantams ir katalikams 
užprotestavus dėl tokio istori-

kreipimo, buvo leista mo
kiniams paaiškinti: “Senais 
laikais tautose išsivystė Jėzaus 
Kristaus mitas. Kristus, sako
ma. buvęs Dievas - žmogus, 
kuris mokęs, kad reikia kant
riai kentėti visas kančias, šis 
mitas susikūrė kitų mitų įtako
je.” Tai yra senos ateistų pa
sakos, kurias komunistai da
bar prievarta bruka kitiems j 
galvas. Jie judošiams stato 
paminklus, o Kristaus nepri
pažįsta. Judas Iskarijotas juk 

PAVERGTOJE LIETUVOJE
kodėl ligi šiol tokiose blogose 
sanitarinėse sąlygose esančių 
Šiaurės Korėjos ir komunisti
nės Kinijos karių neišsmatigė 
cholera.

Vilnius apstatomas bolševiki
niais stabais

Komunistinės spaudos žinio
mis. Vilniuje tikrai stachano- 
vietišku tempu pradėta įvairio
se miesto dalyse ant paaukšti
nimų kelti visokie bolševikiniai 
stabai. Geležinkelio stoties 
aikštėje parioglintas Stalino 
paminklas. “Tarybinėj aikštėj” 
statomas paminklas Leninui. 
Trečioj vietoj Stovi gen. Čer

bučiavo tikrąjį Kristų, o ne jo
tinį.

• Bulgarijoje stačiatikių 
vyskupai (14 prieš 4) pasisakė 
prieš komunistinės vyriausybės 
įkurtą “popų lygą.” Ji turėtų 
tvarkyti Bažnyčios reikalus 
taip, kaip bolševikinė valdžia 
nori. Komunistų laikraščiai 
smarkiai vyskupus puola. Ne
klusnieji būsią “sutvarkyti.”

• Jugoslavijos komunistinis 
diktatorius Tito nuteisė il
giems metams kalėti penkis 
pranciškonų kunigus. Jie ap
kaltinti “kontrarevoliucijai dir
bę”. Kaltinimas nepagrįstas. 
Jis rodo, kad Tito koks buvo, 
toks ir paliko — piktas tikėji
mo priešas.

• Neaarke, N. J.’, Angelų 
Karalienės parapija per 22 me
tus iš 63 parapijiečių išaugo į 
7,500.

• San Francisco mieste įvy
ko kinų katalikų knogresas. 
Atstovai dalyvavo iš visų kraš
tų, kurie yra prie Ramiojo van
denyno. Korigresan buvo atvy
kęs Australijos kardinolas Gil- 
roy ir San Francisco arkivys
kupas John J. Mitty.

• Vengrijos komunistų parti
ja ir visos valdžios įstaigos 
Vengrijos karalių šv. Steponą 
vadina ne “šventuoju”, o tik 
Steponu I. Tuo skaudžiai įžei
džiami vengrų tikinčiųjų jaus
mai, nes Stepono vardas visuo
met buvo jungiamas su “Šven
tojo Karaliaus” titulu, iškeliant 
jo, kaip vengrų valstybės orga
nizatoriaus ir kaip didžiojo 
krikščionybės apaštalo, nuo
pelnus.

niachovskio statula. O dar nu 
matyta pastatyti paminklus 
Cvirkai, S. Neriai, M. Mėlriin- 
kaitei it kitiems bolševikų tar
nams.

Naujas teisme pirmininkas
Lietuvoje “aukšiausiojo teis

mo pirmininku” paskirtas, nors 
viešai paskelbta, kad “išrink
tas”, Karolis Didžiulis.

Stinga cukratis ir druskos
Vokietijoje gautas laiškas 

vienos vilnietės lenkės, pabė
gusios į Rytų Vokietiją. Tarp 
kitko ji rašo, kad Vilniuje sun- 
kaiusai yra gauti cukraus ir 
druskos.

1
II I IIIM f r-r r *

Šiemet visi važiuoja į vėsti miškingąjį Maine! Visi vasaros keliai veda tiktai į Kennebunk Port, Maine!
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Deimantinis karas
W. Churchillis išėjo laimėtoju

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS

Karų būna visokių. Kartais 
“susikauna” karaliai kortose, 
kartais susikerta gaidžiai kie
me. Dažniausia vis dėlto kovo
ja žmones: dėl valdžios, dėl že- 
fhės, dėl garbės ir dėl pinigo. 
Šių metų pradžioje buvo susi
kauta dėl deimantų. Nei viena 
pusė neturėjo užmuštų ar su
žeistų, bet buvo didelis pavo
jus likti sužeistam Britanijos 
svarui. Paskutinį momentą įsi
kišo ir laimėjo dabartinis Bri
tanijos premjeras Winstonas 
Churchillis.

Kaip ten is tikrųjų buvo, 
prašome pasiskaityti.

Du “deimantiniai” milžinai

Pačioje Afrikos' širdyje, Tan- 
ganaikoje, jau keturiolikti me
tai gyvena kanadietis Dr. John 
Wiliamsonas. Jis dabar yra jau 
45 metų vyras, su juoda barz
dele .trumpoms kelnaitėms ir 
apvalia džiunglių medžiotojų 
kepure. Dailus yra tas vyras ir 
turtingas, toks turtingas dei
mantais, kad galėtų užversti 
krautuves brangakmenių krū
va ir jie nukristų per puse arba 
net daugiau. Koks tada pasi
darytų sąmyšis juvelirų krau
tuvėse ir koks džiaugsmas mo
terų!

Bet ką tai turi bendro su 
Britanijos svaru? — paklausi
te.

Yra. matote, Afrikoje dar ir 
antras “deimantinis karalius”. 
Jis daug senesnis už pirmąjį, 
tai Sir Ernest Oppenheimeris, 
(72 metų), kuris turi monopo
lį visų kitų deimanto kasyk
lų. Jis yra galva firmos “De 
Beers”. o ta firma turi ryšį su 
Britanijos iždu. Jei tik kristų 
deimantų kainos, tai nusmuk
tų ir anglų svaras.’ Sir Emest 
Oppenheimer stengiasi to iš
vengti — išlaikyti aukštas dei
mantų kainas. Jo konkurentas 
yra Dr. John Williamsonas. Jis 
galėtų kiekvienu metu savo 
priešinink-ą parblokšti ir sukrė
sti visą Britaniją.

Kaip jis ten Afrikoje atsira
do?

Kaip iš 1 pasidaro 40,000?

Kai Dr. John Wililamsonas 
iš Kanados atvyko į Afriką.— 
tai buvo prieš pat praėjusį ka
rą, — ten visos deimantų ka- 
sykos buvo vienos firmos ran
kose. Dar daugiau. “De Beers” 
firma, kurios centras yra Jo- 
hannesburge, valdė beveik viso 
pasaulio deimantų prekybą (90 
proc.). Aukštos kainos buvo 
palaikomos tuo būdu, kad par
duoti buvo leidžiama tik aprėž
tas skaičius deimantų. Čia tik
ru diktatorium buvo Sir Er
nest Oppenheimeris.

Vieną dieną prieš jo akis iš
niro jaunas mokslininkas (geo
logas) iš Kanados. Jo tikslas 
buvo patyrinėti Afrikos žemės 
šluogsnius. Deimantų jis nebu
vo atvykęs ieškoti. Bet kai su
sipažino su deimantų kasyk
loms, tai jis pareiškė, kad čia 
krapštomas! tiktai po pašalius. 

JAUNUOLIAI,
Norį pasišvęsti Dievo garbei ir lietuvių tautos gerovei, 

kviečiami stoti į

Lietuviu Pranciškonu Vienuolyną
KENNEBUNK PORT, MAINE

1 KLIERIKUS PRIIMAMI
lietuvių šeimų sūnūs, baigę bent 8 skyrių pradžios mokyklą. 
Kandidatai, baigusieji pradžios mokyklą, 4 metus mokinasi 
Mažojoje Seminarijoje Lovvell, 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 VAŠKAS, O.F.M. 
Kennebunk Port, Maine.

Afrikos gilumoje turėtų būti 
deimantų gyslos, iš kurių čia 
tie dailūs akmenėliai yra atsi
radę. Iš jo buvo pasijuokta, 
kaip iš svajotojo, o jis užsispy
rė ieškoti ir pats vienas dingo 
Afrikos džiunglėse.

Vėliau paaiškėjo, kad jis pa
siekė Viktorijos ežerus, kur dar 
niekas deimantų neieškojo. Ten 
jis krapštėsi ir sirgo visokiau
sioms ligoms, gyveno su juo
dukais, vargo ir alpo, kol vieną 
dieną rado jį užmigusį duon
medžio paunksmėje su žibančiu 
deimantu delne. Jis buvo apti
kęs deimantų gyslas.

Po to jis įkūrė bendrovę dei
mantams rinkti.’ Pavadino ją 
“Williamson - Diamond - Mine 
Co.” Pats pasiliko 299 akcijas 
(shares), broliui davė 100, o 
vieną pasiūlė kitiems pirkti. 
Viena akcija kainavo vieną 
anglišką svarš. Taigi visą kapi
talą sudarė 400 svarų. Po vie- 
nerių metj tas kapitalas pakilo 
į 1,6 milijono. Vadinasi, vienas 
svaras išaugo į 40.000. Ar ka
da kas nors tiek uždirbo "ant 
šėrų”?
Moterims džiaugsmas — ang

lams rūpestis

Kai John Williamsonas pa-- 
leido į rinkų krūvą deimantų, 
tie brangūs žibučiai pradėjo 
pigti. Dauguma moterų apsi
džiaugė, kad dabar galės ne 
tiktai pakarti žibutį po ausim, 
bet užsidėti ir ant kojos piršto. 
Tik anglams nebuvo jokio 
džiaugsmo, kad moterys žibės, 
nes pradėjo svaras temti. Ma
žesnės pasidarė pajamos iš “De 
Beers” deimantų kasyklos. Jų 
karalius Sir Ernest Oppen
heimeris pasiūlė savo konku
rentui 20 milijonų svarų ster
lingų, jei jis prisijungs prie jo 
firmos. John Williamsonas to
kia “dovana” nesusigundė. Jis 
į dieną uždirbdavo 40,000 sva
rų. Bet ir to jam nereikėjo. Te
begyveno džiunglėse, dėvėjo 
trumpas kelnes ir atlapus mar
škinius, skaitė knygas ir rašė. 
Noro grįžti į miestą ir išstai- 
gingai gyventi neturėjo jokio. 
Neturėjo nei jokio noro atsaki
nėti į moterų pasisūlvmus būti 
jo “deimantine pačia?’ Tokių 
pasipiršimų per metus jis susi
laukia iki 20.000! Kažin, ar ku
ris kitas vyras galėjo kada nors 
iš tiek panų rinktis žmoną? 
Bet jis nesirenka nei vienos.

Vieną vis dėlto apdovanojo, 
bet ta jau buvo vedusi. Dabar 
yra ir karalienė. Tai Elzbieta 
II? Dar ji buvo princesė, kai jos 
gimimo dieną John Williamso- 
nas nusiuntė jai rožinį deiman
tą 54 karatų... Jei princesė ir 
džiaugėsi, tai Anglijos vyriau
sybė raukėsi. Darbiečiai buvo 
pasiryžę John Williamsono dei
mantų kasyklas nusavinti. Ta
da įsikišo feldmaršalas Lordas 
Wavellis. Jis kitados taip pat 
mėgo deimantus medžioti. Jam 
pavyko ‘deimantų karalius” su
taikyti. John Wiliamsonas pa
sižadėjo per ketverius metus 

krauti atsargas, o j moterų pa
saulį leisti tik 6 procentus vi
sos deimantų produkcijos. Ir jis 
savo žodį išlaikė iki šių metų 
sausio mėn. 1 d. Po to prasi
dėjo “karas.”
ChurchilUui nuslenka akmuo 

nuo širdies
Deimantinis karas jau buvo 

pradėjęs “įsiliepsnoti”. John 
Williamsonas atidarė savo at
sargas ir pradėjo deimantus 
siųsti į juvelirų krautuves be 
“De Beers” firmos žinios. Sir 
Ernest Oppenheimeriui jis pa
reiškė. kad sutartį atnaujins 
tik tada, jei gaus į metus vieną 
milijoną svarų sterlingų priedo 
ir teisę didesnį procentą dei
mantų pardavinėti iš savo 
Mwaidu kasyklų. Oppenheime
ris su tokiomis sąlygomis ne
norėjo sutikti. Turėdamas di
desnę įtaką pas deimantų pir
klius Londone ir Nevv Yorke, 
jis pradėjo juos kurstyti ir pa
pirkinėti, kad neimtų Wiiliam- 
sono deimantų. Bet gera prekė 
pati siūlosi, ypač kai kainos 
krinta. Deimantinis karas Ang
lijos svarui pasidarė pavojin
gas. Nemalonu darėsi ir tai, 
kad Oppenheimeris jau ruošė
si griebtis jėgos ir savo konku
rentą už pakarpos čiupti ir iš
mesti iš Afrikos, nors jam ir 
kaulai subįrėtų.’

Britanijos premjeras Chur- 
chilis griebėsi tarpininkauti. 
Jis pasiuntė į Afriką kolonijų 
ministerį Sir Oliver Lytie’toną. 
Pasiuntė asmeniškai pas Dr. 
J. Williamsoną ir jam kuždėjo:

"Esi juk Didžiosios Britani
jos sūnus. Negi leisi svarui 
smukti, kad amerikiečiai 
džiaugtųsi.”

Ir Williamsonas nusileido. Jo 
nepalaužė nei auksas nei mote
rų meilūs laiškai; Įveikė jį išti
kimybė Britanijos imperijos 
vainikui, į kurį jis įsegė aną ro
žinį deimantą. O Churchilliui 
nuo širdies nuslinko deimanti
nis rūpestis. L. Kn.

Ne taip jau seniai Pero mui
tinėje, prie Atėnų, buvo įvyk
dyta stambi vagystė. Darbas 
atliktas gana švariai. Prityręs 
pinigų lošėjas sugundė vieną 
muitinės valdininką laimę pa
mėginti. Žinoma, prakišo stam
bias sumas? Neturdamas iš ko 
sumokėti, čiuptelėjo už valdžios 
pinigų. Pasisavino keliolika mi
lijonų drachmų ir kartu su lo
šėju. trijų banko valdininkų 
padedami, graikiškus pinigus 
išsiekeitė į užsienio valiutas ir 
visi penki dingo be jokiu pėd
sakų. Visas reikalas būtu atsi
dūręs graikų policijos archyve 
ir nusikaltėliai būtu likę ne
bausti. jei nebūtų pranešta vie
nai mažai kam žinomai Pary
žiaus įstaigai. Už poros mene
sių suktas lošėjas buvo suim
tas Teherane (Irane), du ban
ko tarnautojai — Šveicarijoje 
v i e n a s — Pietinėj Af
rikoje. . o pats muitininkas — 
Venecueloje.

Nusikaltėlius surado TNTER- 
POL — tarptautinės policijos 
centrinė įstaiga Paryžiuje. Jai 
priklauso daugumos valstybių 
policijos agentūros: Amerikos 
“Federal Bureau of Investiga- 
tion”. prancūzų — “Surete 
Nationale”. anglų — “Scotland 
Yard”. italų “Sųuadra Mobile” 
ir kt. ši centrinė, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitų 
kraštų policija, nusikaltėliui 
neduoda ramybės visame pa
saulyje.

INTERPOL įstaiga yra pri
siglaudusi prancūzų Vidaus 
Reikalų Ministerijos rūmuose. 
Jos vadovybė, neturėdama tei
sinių galių sveimoje valstybėje 
areštuoti .tardyti bei kitas rei
kalingas operacijas atlikinėti.

Anglijos karalienė Elzbieta dalyvavo iškilmėse Hemel Hempstea- 
<le. kur buvo dedamas akmuo naujam pastatui. Ten karalienė karš- 
ėiu metu sutiko mergaite Zuzana, “pasirėdžiusia” taip, kaip Anglijos 
papročiai neleidžia karalienės akivaizdoje rodytis. Bet Elzbietai labai 
patiko tas mergaitės "nemandagumas.”

' PRANEŠIMAS VISIEMS

Jungtinėse Valstybėse ir ki
tuose kraštuose leidžiamuos? 
mokyklų vadovėliuose, enciklo
pedijose. šiaip leidiniuose ar že
mėlapiuose pasitaiko kreivų 
teigimų apie Lietuvos praeitį 
ar dabartį.

Patariamoji Lietuvių Grupė 
dėl visų tokių netikslumų pasi
ryžusi daryti žygių, kad jie 
būtų pataisyti, kad bent nau
jose laidose nebūtų kartojami. 
Tačiau pačiai Grupei į rankas 
tokių su klaidomis apie Lietu
vą leidinių bei žemėlapių retai 

TARPTAUTINĖS RANKOS *
• Per 30 metu sutvarkyta 

daugiau kaip 100.000 nusikal
tėlių. • Penkių pasaulio žemynų 

31 valstybė priklauso prie IN
TERPOL • Lš Paryžiaus diriguo 

atskirų valstybių policijai.

pasitenkina tik ryšiu ir teiki
mu žinių vietinei policijai.

Gana įdomu, kaip buvo pa
gautas minėtas muitininkas. 
INTERPOL greitai išsiuntinė
jo visoms valstybėms smulkiau
sias informacijas apie vagį ir 
prašė visų uostų polili.ją sekti 
ir pranešinėti davinius. Pirmo
ji žinia atėjo iš Italijos. Genu 
vos. kur buvęs pastebėtas nu
rodytų žymių vyriškis. Laivai 
.jau buvo išplaukę Prancūzijon, 
Anglijon ir New Yorkan. Ten 
pirmiausia ir buvo paprašyta 
vagį "iškilmingai” sutikti. De
ja. jo ten nerasta. Sekimas bu
vo sukoncentruotas vėl Italijoje 
ir ne veltui. Buvo pastebėtas į- 
tartinas žmogus Neapolyje, 
bet spėjo dingti. Iš visų davi
nių atrodė, kad galėjo paspruk
ti į P. Ameriką. INTERPOL 
nusivijo ten. Po kelių dienų, 
kai vagis jautėsi visai saugus 
ir manė patogiai Venecueloje 
įsikurti, buvo suimtas ir grą
žintas į Graikiją?

Paryžiaus INTERPOL cent- 
ralinė dirba dieną ir naktį. Iš 
viso pasaulio plaukia informa
cijos radijo bangomis. šifro 
tomis telegramomis ir kitomis 
priemonėmis; vieni prašo in
formacijų, kiti duoda. Štai, iš 
Šveicarijos praneša, kad kaž
koks įtartinas daktaras renka 
jaunas mergaites slaugėms 
naujai Alžyro ligoninei. IN

tepatenka. Todėl Grupė malo
niai prašo visus, kam tenka su
sidurti su leidiniu ar žemėla
piu. kuriuose būtų klaidingų 
teigimų apie Lietuvą, tuojau 
parašyti Grupei. 16 West 58th 
St.. New York 19. New York. 
pranešant leidimo ar žemėlapio 
payadinimą, kada, keno ir kur 
išleistas, kas jame neteisinga 
apie Lietuvos praeitį ar dabar
tį-

Visiems tokiems lietuviško 
reikalo talkininkams Grupe iš 
anksto dėkoja.

TERPOL susekė, kad renka
mos “slaugės" būtų patekusios 
į Kairo miestą. Egipte, visiškai 
kitokiam darbui.

Sudėtingą įstaigos darbą at
lieka nedidelis būrys, vos 20 
žmonių, bet visi yra prityrę ir 
kiekvienas dirba savo srityje. 
Organizacijos vadas yra belgas
F. E. Elouvvage. bet visą opera
cinį darbą atlieka generalinis 
sekretorius Louis Ducloux, 
prancūzų saugumo inspekto
rius. “Turėdamas 70 metų 
amžiaus”, — sakosi Dtieloux. 
— “galėčiau ir pasitraukti iš 
šių pareigų, bet dar jaučiu ma
lonumą klupdyti pasaulinio 
masto nusikaltėlius.”

Ši organizacija įstengė likvi
duoti tarptautinio masto netik
rų pinigų dirbėjus. Prieš ko
kius metus .jie buvo užvertę Eu 
ropos rinką. Nors pinigai buvo 
pagaminti įvairių valstybių ir 
platinami tuo pačiu laiku ke
liose valstybėse, bet»INTER
POL nustatė, kad visi netikri 
pinigai paeina iš tos pačios ga
myklos. Po ilgesnio kantraus 
sekimo pačiame Paryžiuje su
rado spaustuvę ir vieną valan
dą buvo surinkti visi 120 as
menų su dviem milijonais ver
tės netikrų dolerių, vokiečių 
markių, italų lirų, anglų sva
rų ir kt. Net vienas iš pačių 
dirbėjų nustebęs išsitarė: “Kad 
pagaus iš mūsų vieną, du. tris ar 
dešimt, mes tikėjomės. Bet 
visus iš karto—tai jau per 
daug. INTERPOL! Tegul eina 
į pragarą, kas .ją sugalvojo!”

Bet ji eina gera darydama: 
gaudydama tarptautinius kri
minalistus. Viena tiktai Sovie
tų Rusi .ja su satelitais prie to 
darbo neprisideda. t. m.

OŽKOS “PAS1TARNAVI- 
MAS” MOKSLUI

1947 m. neturtingi beduinų 
piemenys praganė vieną ožką. 
Leidosi jos ieškoti. Tai buvo 
prie Raudonosios jūros vakari
niame krante. Jie netikėtai ap
tiko slaptą olą, kurioje apsidai
rę rado dar netikėtesnius daly
kus — senus rankraščius. 
Rankraščiai, per kelias rankas 
eidami, buvo įduoti ištirti ame
rikiečių Schools of Oriental 
Research. čia buvo nustatyta, 
kad tai 2000 metų senumo 
rankraščiai, taigi visu 1000 
metų senesni už lig šiol žino
mus Senojo Testamento rank
raščius. Radinys esąs Jesajo 
rašytas ir liečia vėlyvąją žydų 
tautos istoriją bei religija Ty
rinėtojai nustebinti, kad rank
raščių turinys labai tiksliai su
taria su lig šiol žinomomis S. 
Testamento knygomis. O Nau
jam Testamentui jie esą svar
būs tuo. kad duoda nau jos 
šviesos, kurios aplinkoj yra N. 
Testamentas išaugęs.

Arabams susipykus su žy
dais ir JTO Palestiną jiems da
limis perskyras, atsitiktinai ir 
rankraščiai buvo padalyti. Vie
na dalis yra pas Sirijos metro
politą Jeruzalėje, kita dalis 
žydų universitete Jeruzalėje.
PO 2000 METU MEDICINA 
NUSTATĖ MIRTIES PRIE 

ŽASTĮ
Vokietijoje prie Bad Ztvische- 

nahn 1922 m. balose buvo su
rastas vienuolikos metų ber
niuko lavonas. Jis buvo gamtos 
muziejuje padėtas it mumija. 
Dabar teismo medicina, norė
dama pritaikyti modernius ty
rinėjimus praeičiai, šitą lavoną 
apžiūrėjo ir nustatė, kad jis 
maždaug Kristaus laikais nu
žudytas peiliu.

Jo vidaus organai išsilaikė 
gana gerai, ypač kepenys, šir
dis visai sunykusi, bet aplinki
nius organus dar galimaa tyri
nėti. Toliau moksliniai tyrimari 
atlikti skrandyje ir žarnose. 
Rastas ir peilio piūvis ir gerai 
preparuotas.

Oldenburgo gamtos prors- 
torės muzieju je yra ir daugiau 
iš tos pačios balos ištrauktų 
mumijų.' šis lavonas pasirink
tas todėl, kad jis buvo beveik 
nepasikeitęs per 30 metų, kada 
.jį surado. Jis tiko moderniems 
medicinos preparatams.

_________ KAS KA SAKE
Reikia pagalvoti apie ateitį
Paleckis ir Gedvilas lankė į- 

vairias įstaigas Vilniuje. Apžiu
rėjo jie kalėjimą. Kalėjimo di
rektorius skundėsi, kad jis tu
rįs įvairių sunkumų ir mažai 
tegalįs pagelbėti kaliniams. Pa 
leckis parašė 200.000 rublių 
čekį ir jį atidavė kalėjimo di
rektoriui.

Po to jie aplanke vaikų dar 
želį. Vedėja vėl skundėsi įvai
riais trūkumais, ir prezidentas 
Paleckis padare duosnų mos
tą. Jis ištraukė knygufų ir pa 
davė 25 ra bliu čekį.

Kai jie buvo lauko, tuoj ne
kantrus Gedvilas paklausė, ko
dėl .jis taip pasielgęs.

— Ir tu nesupranti, drauge, 
tarė Paleckis Gedvilui. — Rei
kia pagalvoti apie savo ateitį. 
Ar tu tiki, kad mes kada vėl 
būsime vaikais?"

Priešingybė tėveliui
Paulina padeda rengti pamo

kas savo jauniausiam sūnui. 
Mažiukas skaito: Kupranugaris 
gali negerdamas 10 dienų dirb
ti.

Paulina atsiduso:
— Tai tikra priešingybė ta

vo tėveliui.

Kokia laimė?
Vienas žmogus grįžta vėlų 

vakarą namo tamsiomis gatvė
mis. Iš kampo išniro kitas žmo
gus. Pirmasis paklausė.

— Atsiprašau, gal galit pasa

SKRAIDANČIU LĖKŠTELIU 
PASLAPTIS

Su pagarsėjusiomis skrai
dančiomis lėkštelėmis išėjo pa
našiai kaip prieš keleris metus 
su Airijos vandenyse pastebėta 
pabaisa, apie kurią keleris me
tus sušneko tada visas pasau
lis. Žurnalistas paskiau prisipa
žinęs. kad norėjęs tik pažiūrė
ti, kaip žmonės reaguos!

Bet lėkštelės tikresnis daly
kas. Brazilijos korespondentai 
jas nufotografavo, o daugelis 
žmonių ir savo akimis jas ma
tė. Taip korespondentai nufoto
grafavę, ir amerikiečių aviaci
jos atache Brazilijoje esą apie 
porą tūkstančių dolerių jiems 
už tas foto sumokėjęs. Buvo 
aiškinta, kad jos gali būti iš 
Mai-so pasiųstos, bet gali būti ir 
iš šios žemės kamuolio iš prie- 
o pusės.

Dr. D H. Menzel. Harvardo 
universiteto astrofizikas, sako, 
kad. visa tai apgaulė. Spauda 
sumini, jng tie korespondentai 
patys pasidirbę lėkštelę iš se
nos duonos gabalo, ją išmetę į 
orą ir nufotografavę. O kad 
daugelis patys yra lėkšteles 
matę, tai Menzel pripažįsta, 
kad tikrai galėjo matyti. Bet 
tai esąs tik akių apsigavimas, 
optinė apgaulė. Skrendančios 
lėkštelės esančios tiek pat re
alios. kaip ir vaivorykštė. Jis 
primena, kad visi šoferiai yra 
pastebėję ne sykį, kaip staiga 
prieš .juos už kelių šimtų met
rų nuo mašinos kelias pasirodo 
prilytas, nors iš tiesų jis sau
sas. Bet jis blizga kaip nulytas 
dėl to. kad viršum jo yra susi
daręs plonas karšto oro sluogs- 
nis, kuriame atsispindi dangus.

Fata morgana dykumose e- 
sąs tas pats reiškinys, šilto oro 
srovėj, kuri yra apsupta šaltos 
nio oro kraštais, atsispindi mė
nuo, saulė ar bet kas kitas.

Su tokiais skraidančių lakš
telių reiškiniais susiduria balio
nai. kurie leidžiami į orą orui 
matuoti. Bet kai tik jie priar
tėja prie lėkštelių, jie įsinerta 
tik į šilto oro srovelę.

Toks reiškinys esąs senas 
dalykas, ir senuose japonų 
mokykliniuose vadovėliuose 
minimas, o amerikiečių pereito 
amžiaus laikraščiuose Mengelis 
esąs aptikęs tokių sensacingi! 
pranešimų taip pat.

kyti, kelinta dabar valanda.
Paklaustasis nepasitikėdamas 

pasižiūrėjo į žmogelį, rėžė ) 
ausį ir pasakė: Pirma!

Kai nugriuvęs pasikėlė, su
šuko:

— Dėkui, dėkui! Kokia lai
mė, kad aš laiko nepaklausiau 
12 valandą.

Ir tokių dalykų pasitaiko

• Dicatur, Ga. gydytojų gru- 
|m* kreipėsi į miesto vadovybę 
prašydama, kad būtų pakeistas 
gatvės vardas, nes dabartinė 
gatvė, kurioje baigiama staty
ti didžiulė ligoninė, vadinasi 
Kapinių gatve, o toks vardas 
neigiamai atsiliepiąs ligonių sa
vijautai.

• Savotiška vagystė įvyko 
praeitą savaitę Prancūzijoje. 
Le Havre, ir dar reikalas neiš
aiškintas. Naktį dingo iš mies
to parko 1 pirmojo pasaulinio 
karo vokiečių artilerijos pa
būklai. kurie stovėjo prie žuvu
sio kario paminklo. Kiekvienas 
pabūklas svėrė daugiau kaip 5 
tonus.

• Nevv Yorko valstybės vie
no miestelio laikraštyje tilpo 
tokio turinio skelbimas: — 
'Brangusis George, prašau ta 
vęs greitai grįžti į namus. Vai
kai tavęs pasiilgo, žolė paau 
go ir ją būtinai reikia nuplau
ti. Ir mūsų sodelis yra reika
lingas tokio kirmino, kaip tu. 
Tavo mylimoji žmona Mabel.”



T AB P AMERIKOS LIETUVIŲ
PIIILADELPHIA, PA.

KAI ŽEME DREBCJO PO LOVA...
KUN. L. JANKIS

Los Angeles. Cal.

praeitą 
Dariaus

• Amerikos Balsas 
savaitgalį, minėdamas
Girėno sukakties iškilmes Chi
cagoje. perdavė įspūdingą prel. 
Briškos 
konsulo 
kurioje

jo adresas:
Los An-

maldą už tėvynę ir 
Daužvardžio kalbą, 
jis prisiminė 1920 m. 

liepos 12 d. pasirašytą Lietuvos
sutartį su Sov. Sąjunga. Tada 
Sov. Sąjunga garantavo nelie- 
sianti Lietuvos, bet tai buvo tik 
propaganda.

• Kun. Longinas Jankus iš 
Santa Barbara. Cal.. perkeltas 
į Los Angeles asistentu prie 
Prisikėlimo parapijos (nelietu
vių ). Dabartinis
1124 So. Lorena St.. 
gėlės 23. Cal.

• Įstojo į pranciškonu vie
nuolyną B. Lukoševičius iš 
Chicagos ir A. Jankauskas iš 
Brooklyno. baigę Pranciškonų 
Mažąją Seminariją Loveli. 
Mass.. įstojo į naujokyną Troy. 
N. Y. Jvilktuvių iškilmėse lie
pos 14 d. dalyvavo provinciolas 
T. Justinas Taškys. OFM. Bo
naventūra Tamoliūnas. OFM. 
ir Alg. Jankausko motina ir se
suo. Naujokyną pradėjo viso 
20 jaunuolių. Br. Aloyzas-Bole- 
slovas Lukoševičius ir Br. Ka
zimieras — Algirdas Jankaus
kas priklauso prie lietuvių 
pranciškonų šv. Kazimiero pro
vincijos. Po metų, baigę naujo
kyną .abu klierikai vyks studi
juoti filosofiją į Pranciškonų 
seminariją Loveli. Mass. Pa
taisęs sveikatą. į naujokyną iš
vyks ir trečias lietuvis klieri
kas Sigitas Simanavičius.

• Kun. J. Jusevičius, lietuvių 
parapijos klebonas Omahoje. 
Nebr.. atšventė 25 metų kuni
gystės sukaktį, kuri sutapo su 
jo 20 metų klebonavimo Oma-
•hc" sukaktim. Jis yra kilęs iš 
Kalesnykų parap.. Lydos apsk.. 
Vilniaus krašto.

• Kun. Titas Narbutas iš 
Grand Rapids. Mich. Karmeli- 
č’ų kapelionas ir meksikiečių 
parapijos klebonas visą liepos 
mėnesį atostogauja. Jį pava
duoja J

Nuotaikinga išvyka
Ateitininkų metinė išvyka- 

gegužinė liepos 20 d. Raven 
Hill Academy buvo labai geros 
nuotaikos Pamaldas laikė ir a- 
titinkamą pamokslą pasakė 
kun. V. Vežis.' Giedojo solistė 
J. Augaitytė ir L. Kaulinio cho
ras. Pietų metu pasikeista svei
kinimo žodžiu ir peržvelgta nu
veikti darbai. Visi dalyviai tu
rėjo labai gražios progos at
silsėti ir pasilinksminti. Diena 
buvo nepaprastai graži, karšta 
kaip Lietuvoj.

40 vai. atlaidai
Vilioję Joseph Marie liepos 

20-22 d. buvo metiniai atladai. 
Visos seserys kazimierietės iš 
apylinkės ir nemaža apylinkės 
lietuvių kunigų dalyvavo pa
maldose.

Viešnia Iš Chicagos
Emilija Skladaitytė savo ato

stogų dalį praleido Philadelphi- 
joj. Ji iš Chicagos atvyko ap
lankyti tėvelių \Vaterbury ir 
brolio šeimos Philadelphijoje. 
Philadelphija jai patiko ir žada 
prie progos čia ilgiau pagy
venti.

PADĖKA RENGĖJAMS IR 
DALYVAVUSIEMS

Venckus. S. J.

Petras 
seserės 
kuri ligi 1938 metų gyveno pas 
Potkomarowskius Brooklynė. 
Kreiptis į P. Šotulis. 6936 S. 
Maplevvood Avė.. Chicago 29. 
11.

Šotulis ieško savo pus-
Aleksandros Devak.
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Juozas Janulaitis,
buvęs vyčių pirmininkas, 

tik grįžo iš karo tarnybos 
vėl pradėjo dirbti Philadelhijoj
ir stojo su vyčiais toliau varyti 
jaunimo veiklos vagą. Sveikini
mai nepailstamam jaunuoliui. 
Jis jau pirmame susirinkime 
papasakos iš savo kelionių po 
Europą.

Rengiasi vedyboms
Vyčių pirmininkas Al Stan

kus susižiedavo su vyte Pran
ciška Nasutavičiūte; sutuoktu
vės įvyks rugpiūčio pabaigoje. 
Tai bus nauja lietuviška, kata
likiška šeima.' Vyčių kuopa 
rengiasi ypatingu būdu tai at
žymėti.

Iš Vyčių veiklos
Vyčių 3-čioji kuopa ruošia 

naujo sezono veikimo planus. 
Šiemet kuopos veikimas pagy
vės. nes darban stoja uolus vy
tis Juozas Janulaitis. Visa val
dyba yra gana veikli ir išjudins 
mūsų jaunimo vyriškiems ide
alams.

Trys metai prabėgo belau
kiant to žemės drebėjimo, a- 
pie kurį nemažai buvo čia kal
bama. 1906 m. žemės drebėji
mas gerokai sunaikino San 
Francisco. 1926 m. nukentėjo 
Santa Barbara. 1932 kliuvo 
Long Beach. Dabar pajudėjo 
žemė po kojomis ir Los Ange
lėse. Kaip atrodo tas garsusis 
žemės drebėjimas pirmą kartą 
jį juntant?

Berods, per tris metus jau du 
kartu čia drebėjo žemė, bet a- 
pie tai sužinodavau tik po įvy
kio. Šią naktį pats pajutau.

Vos grįžau iš atostogų. Ketu
riolikos valandų kelionė lėktu
vu gerokai priūžė ausis. Kai 
liepos 21 d. ankstų rytą (apie 
4 vai. 52 min.) pradėjo suptis 
lova, pamaniau, kad sapnuoju 
arba dar kelionė lėktuvu vai
denasi. Rodėsi pradėjau lėkti 
oru su visu kambariu ir lova, 
kaip būna laive, kai jis užbėga 
ant stipresnių bangų. Supra
tau, kad žemė dreba,
pakilau ir išslinkau į korido
rių. Čia visiems žinoma, kad 
žemės drebėjimo metu geriau 
išeiti į tarpdurį, arba net lau-

Greitai

kan. Mat. gali lubos griūti. Aš 
tik norėjau pažiūrėti, ką daro 
kiti namo gyventojai.

Snaudulys, nelaiku pakilus, 
greitai pranyko, kai pamačiau, 
kad geriamasis vanduo korido
riuje pradėjo virte virti ir 
banguoti, tarsi jį kas stipriai 
skalautų. Po to pasigirdo leng
vas. bet gana aiškus varpų 
skambėjimas. Žemė drebėdama 
judino visą bažnyčią, o labiau
siai jos bokštą su varpais. Kle
bonijos namas pavirto į tikrą 
laivą. Per langus pradėjo Myk
čioti žaibai, elektros laidams 
susilietus. Gatvėse pasigirdo 
pirmosios pagelbos sirenos.'

Apie dešimt minučių teko 
“maloniai” pasisupti nuosavam 
kambary. Po to. dar valandai 
atsigulus, drebėjimas pasika ro
tojo kelis kartus, bet žymiai 
silpniau. Pirmasis įspūdis visai 
pranyko, ir miegas buvo ra
mus. Pagalvojau, kad tai bene 
bus eilinis įvykis, nevertas dė
mesio. Pagaliau, šį tą mačius ir 
išgyvenus karo metu, lyg ir 
patogu buvo jaudintis.

Tačiau pasirodo, kad tai 
buvo eilinis įvvkis net ir

Grupė lietuvių tremtiniu, dirbančių Nevv Vork Cenrta! geležinke
liu kompanijoj: J. Baibotan. St. Barzdukas. Bajorūnas. J. Brazauskas. 
V. Bakūnas. S. I^iniauskas. J. Laimonas. O. Liutkus. V. I.ukavičius. A. 
Masiiionis. Mėlynauskas. M. Mickevičius. A. Tamulionis. V. Tijūnėlis. 
Z. Ragauskas. J. Šiupinys ir kt.

niems gyventojams. Radijas ir 
televizija tuojaus pradėjo gau
dyti faktus. Laikraščiai išleido 
specialias laidas.. Žinia lėkė į 
pasaulį: Kalifornijoj įvyko stip
rus žemės drebėjimas, padary
ta tiek ir tiek nuostolių, sužei
sta ar žuvo tiek tai žmonių...

Patį tą faktą išgyvendamas, 
nieko baisaus nepatyriau. Gal 
mano nervai šaltesni, gal dėl

maldose, 
kai ne-

Šv Pranciškaus Seserys yra 
giliai dėkingos visiems rengė
jams. aukotojams, svečiams ir 
ypatingai pasitarnavusiems rė
mėjams Vienuolyno naudai su
rengtame piknike liepos 4 d. 
Akademijos darže. Pittsburg- 
h'e. Savo maldose Seserys pa
veda Dievui visų geradarių in
tencijas ir linki jiems atlygini
mo. kurį tik Dievas gali pilnai 
išpildyti ir suteikti.

Diena buvo graži, svečių su
sirinko daug iš įvairių Pitts- 
burgh’o apylinkių, o rengėjų 
pastangos davė gražaus pelno 
naujos koplyčios statymui.

Seserys dėkoja gerb. kun. 
klebonams už apsilankymą ir 
už pakvietimą savo parapijie
čių dalyvauti parengime ir vie
nuoles paremti. Per 30 metų 
Pittsburgh'o diecezijos lietuviai 
ir jų serh. klebonai yra parode 
Seserims daug geros valios ir 
pasidėję prie įstaigos progreso.

Dar kartą ačiū, ir Dievo pa
laimos savo geradariams visų 
Seserų vardu

PUTNAM, CONN.

DIENOS IŠKILMIŲ TVARKA:

i

Lietuvaitės Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne

ŠVENTE
Septintoji lietuviu susiartinimo

PIKNIKAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ, LIEPOS 27 DIENA

11:00 vai. šv. Mišios 
1:00 vai. Lietuviški pietūs

5:00 vaJ. Iškilmingas mergaičių stovyklos užbaigimas.

PROGRAMOJE DALYVAUS 100 LIETUVAIČIU
*

to. kad ti* ką buvau skridęs 
lėktuvu. Ten truputį labiau jau
dina. Tačiau ir žemės drebėsi
mas yra gana baisus daiktas. 
Juk neveltui yra specialus pra
šymas suplikacijų 
Nemalonus jausmas,
tenki jokio pagrindo po kojo
mis. Junti, kad viskas juda, su
pasi. svyruoja ir nėra į ką at
siremti. Tarsi būtumei laive 
audros metu arba lėktuve, kai 
skrendi per oro duobes. Dar 
blogiau, kad nežinai, kuo vis
kas baigsis, kuo pasikliauti, ko 
griebtis.’ Vien Dievulio ranka 
belieka! Mat .visko gali būti.

Pirmiausiai, didelis pavojus, 
kad namai gali sugriūti. Ypač, 
jei jie yra mūriniai ir nevy
kusiai pastatyti. Iš tokių namų 
reikia skubiai pasišalinti. Ka
lifornijoj namai žemės drebėji
mams yra pritaikinti: daugu
moje vienaukščiai ir mediniai. 
Mūsų klebonija, nors ir dviejų 
aukštų, bet lanksti, kaip jau
namartė. arba kaip iš gumos. 
Tada lieka kitas pavojus: gali 
kristi lubos ar kokie daiktai. 
Nuo to saugomasi stojant tarp
duryje. Daug kur trūksta elek
tros laidai ir kyla gaisras. Kiek 
pavojingiau, kai trūksta dujų 
vamzdžiai. Artimoje apylinkėje 
dabar to nepasitaikė. Radijas 
rytą skelbė, kad kai kur taip 
buvo. Žemės drebėjimo 
pavojinga liesti elektros 
ar degti ugnį.

Pirmosios žinois sakė,
pastarasis žemės drebėjimas 
padarė per pusę milijono dole
rių nuostolio. Galėjo būti ir 
blogiau, .jei drebėjimo centras 
būtų buvęs pats Los Angeles 
miestas.

Apie smulkmenas lietuviai 
paskaitys kituose laikraščiuo
se. Čia tik norėjau pasidalinti 
asmeniškais išgyvenimais. Jie 
nėra jau taip baisūs ir kas 
mano vykti ir apsigyventi Kali
fornijoj. tegul nekreipia dėme
sio į žemės drebėjimus. Di
džiausios jų dalies nei nepaste
bės. pramiegos, o jei kokį ir pa
tirs. vis bus įdomiau.

metu 
laidus

kad

KEARNY IR HARRISON, 
N. J. EMIGRACIJA J KANADĄ Cleveland. Ohio

Tikrai dėkinga.
Motina M. Lovola

-:«• -:«• -:«• <«- <«• <«•

Lietuvos Vyčių Radi jo 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 LITHUANIA W L O A 
BRADDOCK, PA.
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Dievo Motinos Sopulingosios 
parapija Kearny ir Harrison. 
N J. rengia ketvirtą metinį 
pikniką, sekmadienį, liepos 27 
d.. Lindbergh Park. Sicomac 
Road. North Haledon. N. J. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Įžanga į parką 75 c.

Klebonas kun. L. Voicekaus- 
kas. kun. D. Pocius ir visas ko
mitetas kviečia visus parapijie
čius ir draugus 
kolonijų 
linksmai 
gamintų 
gėrimų.
Chords orkestras. Visas pelnas 
skiriamas naujos bažnyčios fon
dui.

iš aplinkinių 
dalyvauti ir praleisti 
dieną. Bus namie pa- 
skanių užkandžių ir 
Šokiams gros Mel-

Seranton. Pa.
-se- :• -3K- -38- -3K- -35- -35 •»> <«•

STONY BROOK LODGE

Vedėja Pr. Lapiene

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gamta, 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY BROOK 
IzODGE, STONY BROOK. LONG ISLAND. <ia ideali 
vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant MRS. P. LAPĖ, 
STONY BROOK. L. I., N. Y. Telef. Stony Brook 7-0536

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keiiu: arba iš 
Jamaica stoties Long Island traukiniu j Stony Brook. 
St' tyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

z
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Liepos 21 d. Pranas Šimkevi- 
čius, kaip USA karys, laivu iš
plaukė Vokietijon, iš kurios 
prieš 3 metus, kaip tremtinys 
kartu su savo tėveliais ir bro
liais .atvyko Amerikon. Juos 
čia gražiai priėmė ir įkurdino 
geras dėdė ir dėdienė Walter ir 
Sally Shimkus. susipratę lietu- 
vai ir pavyzdingi biznieriai. 
Jaunajam Amerikos kariui lin
kime visur garbingai atstovau
ti lietuvio vardą, didvyriškai 
pralaužti geležinę uždangą ir 
išlaisvinti kenčiančią Lietuvą ir 
kitus pavergtus kraštus.

Žvainys

• Anglijoje lėktuvo nelaimė
je žuvo čikagietis lietuvis kpt. 
A. F. Venskus. Jo kūnas par
vežtas ir palaidotas Čikagoje. 
Prie duobės asistavo Dariaus 
Girėno posto dalinys.

BALF pirmininkas kan. dr. 
J. B.' Končius Europoj liku
siems lietuviams, norintiems ir 
galintiems iš Europos išvykti, 
pataria be Amerikos, rinktis 
Kanadą.

Emigracija į Kanadą dabar 
galima. Centrinė įstaiga Vokie
tijai ir Austrijai yra — Karls- 
ruhe, Rodtenbacherstr, 11. 
(Tel. 4225). Kalbėdamas su į- 
staigos viršininku Mr. J. R. 
Rabillar BALF pirmininkas pa
tyrė. kad:

1. Kad iki 1952 m. pabaigai 
dar jie tikisi išduoti vizas vyk
ti į Kanadą 20.000 asmenų: su
prantama dauguma bus vokie
čiai. bet pirmenybe teikiama 
tremtiniams.

2. Ūkininkams vykstantiems 
j Kanadą iki liepos pabaigos, 
jūros kelionę apmoka valdžia. 
Namų ruošos asmenims, vyks
tantiems j Kanadą, laivakortę 
išpirks PICMME, tarpininkau
jant Balfui. ir nuvykus j Kana
dą, šią sumą per metus ar dve
jus reikės grąžinti.

Vėlesniems pabėgėliams, 
pradedant 1945 m. birželio 1 d., 
kelionės išlaidas apmokės 
specialus fondas ir grąžinti 
reikės.

US
ne-

visi 
(ūkio dar- 
Pirmenybė

3. Vykti j Kanadą gali 
iki 50 m. amžiaus 
bams ir senesni I 
teikiama namų statybos spe
cialistams. Jei šeimoje randasi 
2 ar 3 gal; dirbti, su jais, gali 
vykti ir jų tėveliai, nors je

būtų ir 70 ar daugiau metų. 
Reikia, kad kas nors iš Kana
dos kviestų, parūpindamas bu
tą ir pagelbėdamas surasti dar
bą.

Jei kas Europoje būdamas 
neturėtų pažįstamų ar giminių 
Kanadoj, o į tne norėtų vykti. 
BALF tarpininkauja surasti 
geradarius.

5. Inžinieriai, mechanikai ir 
kiti specialistai gali įsiregis
truoti net neturėdami ryšių su 
Kanada, ieškančiosios tokių 
žmonių įmonės garantuos.

6. US DP komisijos atmestie
ji pagal S 13 vykti į Ameriką, 
šiuo metu Kanados misijos lei
džiami vykti į Kanadą. Kana
diečiai patys tikrins. Visų 
mestųjų į Ameriką prašus 
žinias kanadiečiai turi, tad 
sas žinias reikia pateikti
pačias ir dabar Kan. Končius 
nurodė, kad 95 G atmestų pa
gal S 13 į Ameriką, yra netei
singai atmesti. Kanados komi
sija atkreips dėmesį.

ALT-o piknikas
Š. m. liepos 27 d. 3 v. 

pietų Cleevlando ALTas ruošia 
25000 Euclid Avė. didelį meti
nį pikniką. Puiki vieta, graži 
gamta. Grieš geras orkestras. 
Bus daug įvairių pramogų.

ALT-as tikisi, kad piknike 
apsilankys visi Clevelando bei 
jo apylinkių lietuviai ir tuo pa
rems taurų tėvynės laisvinimo 
darbą.

Nuvažiuoti galima ir auto
busu arba tramvajum: Euclid 
Avė. ligi paskutinės sustojimo 
vietos, toliau — užmiesčio au
tobusu ligi 242 sustojimo vie
tos arba paėjėti pėsčiam.

Ks.

po

w
at- 
ir

Vi
tas

Tėvas B. Mikalauskas, OFM, 
pavadavęs šv. Jurgio parapijos 
kunigus B. Ivanauską ir K. Šir
vaitį .jų atostogų metu, vėl grį- 

Bridgevillę prie Pittsbur- 
Pa. Liepos 20 d. jis Ian- 
ir tremtinių gegužinėje, 

susitiko seniai nematytų

Balfo Centras

žo į 
gho.
kėši 
kur
mokslo draugų iš Lietuvos bei 
kitų pažįstamų. Pasirodė esąs 
mėgėjas traukti ir lietuvišką 
dainą.

M I C H A E L P A P E C K 5 S.

67 metų amžiaus, gyvenęs 621 Centrai Avo„ Springrie]'. 
Ohio. mirė šių metų liepos - July 11 d. Palaidotas iš .-v. Juo
zapo bažnyčios liepos July 15 d. Cal vary kapinėse. Dayton. 
Ohio.

Liko žmona Mrs. Anna Papeckis ir dukterys Mrs. Ada 
Sinkuitz ir Mrs. Alice Petkus Daytone. Ohio.

ATsia\(nimA1
RADIO VALANDOS 

Šeštadieniais 
14:45- 

5‘-3O™

I IBOK-l<>;.-> M

JACKJSTUKAS
OI RF K TORIUS

1264 WHITE ST. 
HILLSIDE.N. J

■ TEL.
VVAVERLY
6 5525

l
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SPORTAS Į REAL ESTATE Į
• Iš teniso pasaulio: Rytinės 

Amerikos teniso pirmenybėse 
pirmą vietą laimėjo Vic Sei- 
xas, finale nugalėdamas Clark 
per 3 setus. Vakarinių kraštų 
teniso turnyrą, kuris įvyko In- 
dianapoly^e, laimėjo Larsen, 
netikėtai nugalėjęs Diek Savitt 
per 4 setus. Duesseldorfe —
Vokietijoje pravestame tarp

tautiniame teniso turnyre nu
galėtojo vardą išsikovojo ame
rikietis Herb Flamm, finale 
nugalėjęs čekoslovaką tremtinį 
Drobny per 5 setus. Muenche- 
ne susitiko Vokietijos ir Aus
tralijos atstovai teniso rungty
nėse. Australija laimėjo visus 
12 susitikimų.

• Reikia stebėtis, kad tarp
tautinis olimpinis komitetas 
nutarė priimti nacionalistinės 
ir komunistinės Kinijos atsto
vus. Nacionalistinės Kinijos at
stovai, išgirdę tokį sprendimą, 
atsisakė dalyvauit olimpiniuo
se žaidimuose ir Formozoje lei
džiami laikraščiai, boikotuoda-

mi žaidimus, atsisakė spausdin
ti žinias ir aprašymus apie šią 
didingą sporto šventę. Rytų 
Vokietijos atstovų minėtas ko
mitetas dar nepriėmė, tačiau 
nutarė tą klausimą vėliau svar
styti.

• Iš futbolo pasaulio: Vo
kietijos futbolo meisteriu šiais 
metais tapo VfB Suttgart, ku
ris finalinėse rungtynėse nuga
lėjo Iį FC Saarbruecken 3:2. 
Vokietijos mėgėjų futbolo mei
steriu tapo VfR Schwenningen. I 
Austriojs futbolo meisteru šiais 
metais tapo Rapid Wien. Dėl 
žaidėjų papirkimo bei nelegalių 
veiksmų iš vokiečių pirmos ly
gos pašalinti TSV Eintracht 
Braunschvveig ir Victoria Ham- 
burg.

• Italas Fausto Coppi šiais
metais laimėjo Tour de France 
dviračių lenktynes. Tai žy
miausios dviračių lenktynės 
pasaulyje, šiais metais daly
viai turėjo nuvažiuoti 2.885 
mylias. P. V.
r

NEW HYDE PARK

Kaina 8114»9
Naujas penkių kambarių, du 
miegamieji, modernus vasarna
mis. Geroje vietoje, geras susi
siekimas. arti krautuvių, netoli 
nuo mokyklos. 604-llth Avė.

kamba- 
namai

Dviejų aukštų, šešių 
rių (trys miegamieji) 
nuo 814,899 iki $17.899. Akme
niniai ir asbesto plytelių namai, 
alyva apšildomi, arti susisieki
mo. krautuvių ir mokyklų. Pui
ki proga įsigyti. Teirautis: Tel. 
Florai Park 4-9967

VIŠČIUKŲ FARMA, N. Y.
Tarp Liberty ir Monticello. Pilnai 

įrengti, žibalu (oil) apšildomi 3 pa
statai su modernišku gyvenamu na
mu iš 4į,2 kambarių. 140 pėdų iš
gręžtas šalttinio šulinys, elektrinis 
gręžtas šaltinio šulinys, plotas žemės 
farmos reikalams.

Rašyti arba telefonu kreiptis i
P R I M A C K .

54-17 I8th Ąve.. Brooklyn, N. Y.
DE 9-5151 — BE 6-1700 —

Liberty 439 M2

i:

Š A C H M A T A I
— Veda K. Merkis —

prie Kanados.Prisidėkime ir mes
FIDE's fondo, tikslu pasiųsti Kana
dos meisteri Povilą Vaitoni i tarpzo- 
nines rungtynes Saltzjobadene. Šve
dijoje. Tose rungtynėse dalyvaus 20 
atrinktų ši viso pasaulio meisterių, 
jų tarpe. Lietuvos ir Kanados meis
teris Povilas Vaitonis. Taigi, su P. 
Vaitonio dalyvavimu netiesioginiai 
bus atstovaujama ir Lietuva, nes 
Vaitonio, kaip Lietuvos meisterio 
vardas nuo seno yra žinomas pasau
lio komandinėse pirmenybėse. Vaito
nis dalyvavo nuo 1933-1839 m. Fol- 
kesttono. Varšuvos.
Stockholmo ir Buenos 
nybėse.

ChesK Life. liepos 5. rašo apie Chi
cago City rungtynes, kurias laimėjo 
A. Kaufman su 5-1 taškų, ukrainie
tis Fedan 41/2—H/». toliau: F. Neu- 
gebayer, A. Zujus a Lithuanian arri- 
val ir Venesaar <t. b. estas’ po 4-2.

Mirė E. Bogo'iubovav Prieš mė
nesi (birželio 17) Vokietijoje mirė 
nuo širdies smūgio žinomas didmeis- 
teris Bogoliubovas. sulaukęs 65 m. 
amžiaus.

Muencheno. 
Aires pirme-

iš Montrealio 
...būtų gera, kad 

iš visur prisidėtų.

Vytautas Sinydas, 
rašo šiuo reikalu: 
ir lietuviai iš visur prisidėtų. nes 
kelionėn įeina ir Lietuvos garbė.”

Aukos siunčiamos: D. A. MacAd- 
am, 2084 Decarie Blvdr.. Montreal. 
Que.

Larry E vatu, triumfuoja JAV open 
pirmenybėse, kurios vyksta šiuo me
tu Tampa, Florida. Po 6 ratų L. Ev- 
ans turi 6-0 taškų. Byrne 5-1. Santa- 
siere. Sherwin. Arturito Pomar 
(Ispanija) ir kt. po 41/2—11...

Ignas Žalys iš Montrealio daly
vauja JAV open pirmenybėse. Po 5 
ratų jis turėjo 2^2—21/,. Iš lietuvių 
jis vienintelis šiose

Chicagos Perkūno 
iškovoję Chicagos

Bostoniškiai atsiliepia j šį fondą, 
skirdami: A. Keturakis. J. Starins- 
k?~. K. Merkis po $5, V. Kubilius $3 
ir P. Kontautas $2.

ĮVAIRENYBES

Tai bent rungtynės
San Sebastiano mieste Ispa

nijoje. viename restorane, susi
tiko du ėdikai rungtis pasauli
nio čampijonato titului: ame
rikietis aviacijos karys L. Pat- 
terson, iš Prancūzijoj stovinčių 
dalinių, ir ispanas karys Edu
ardo Medina, tarnaująs pa
sienio sargybos daliniuose.

Amerikietis suvalgė: 7 sva
rus makaronų. 5 svarus virtos 
mėsos su bulvėmis ir saloto
mis. 1 keptą vištą, 6 dešreles. 
244 bananus, didelę porciją le
dų, 1 puoduką kavos ir 6 litrus 
alaus išgėrė. Ispanas: 36 kiau
šinius, 3 svarus bulvių, 3 sva
rus asparagų, 2 svarus švie
žios žuvies, 5 svarus mėsos. 2 
litru vyno, 6 apelsinus, 5 stik
liukus konjako.

Teisėjai, nustebę ir trauky
dami pečiais, rungtynes pas
kelbė pasibaigusias lygiomis.

pirmenybėse.

šachmatini akai, 
miesto lygos

rungtynėse pirmą vietą, buvo pa
gerbti per "Margučio" pikniką, lie
pos 20 d.

Amerikiečių kariai iš Fort De- 
vers. Mass. lie(>os 20 d. sulošė So. 
Bostone draugiškas rungtynes su 
vietos lietuviais. Laimėjo Bostono 
lietuviai 3i/į—U .,.

K. Merkis—Cpl. D. Hurst 1/,
A.
J.
V.
P.

V**
Keturakis—Cpt. V. F. Kelly 1-0 
Starinskas—Pfc. D. Trotter
Kubilius—Sgt. I. Cooney 0-1 
Kontautas — Pfc. Norcia

i-o

i-o

MEN’S SlITS

ė Slightly used. famous makes.
3 Some custom made—up to $100. 
š Priced from $12.75 up. LOITS
| SANDERS. 1541 Ist Avė. — 
? N. Y. C. (hetw. 89-811 Re 4-5943
" VVHITE DRESS SHIRT FREE 

WITH THIS AD.

1-2-3-4 ROOM APTsi.
228 Beach. 122nd St. 

BELLE HARBOR. L. I.
Ali conveniences. near EVERYTHING

Gali Belleharbor 5-2165\V

THE BELLE HARBOR 
SIS Beach J?9th SU 

Rackaway Beark, N. V.
Room and Board. Week or Season. 
Tel. NE 4-7836. Ask for M r. Thomas

l« - FAM. $11.500
IMM. POSS. 3 APTS.
144 EAST Ž7th ST.

10 5 Rms. apts — baths. steam heat. 
NEWLY decorated. Ideal set-up for 

furnished Rooming House. Really 
can be appreciated if seen. Owner 
on premises 10 AM—3 PM.

Call Fl 8-5735

į FOR SALE

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D

j

564 EAST BROADTOAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletakaa 
Graboriai ir Balsam uo tojai 

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-9815

SOuth Boston 8-2909

VAITKUS
FUNERAL HOME

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIV, AUSY. NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 39 East 60th Street, Sew Yerk City. penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. Ml’ 8-8677 

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

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

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. FOrcst 8212

S. Ankudas (Ankuda virius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRl'RGAS

910 W. Lombard Street, Baltimnre 23, Maryland

Priėmimo valandos: 10—12 ir 7—9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimų.

< ►

Bostone ir apylinkėse
...»

S. Bansevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

♦

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

JOSEPH BARASEVTČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

Tek SOuth Boston 8-2590 
AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

PRANAS WAITKUS
Laidot u v ių Direktorius 

ir Balsamuotoja* 
NOTARY PUBLIC

-

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

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 9-9434

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE

nerviškų

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

galvos skaudėjimų,
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.

Prisiunčiam į namus.
ALENANDER’S CO.

414 West Broadvvay, 
South Boston 27, Mass.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence SL, Brockton, Mass.

Local and Long Distance Movert

I

Lithuanian 
Fiimitiire Co. 

MOVERS- 
SO 84618 

INSURED and BONDED

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

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garMngaa laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai

LA1DOTVV1U DIREKTORIAI: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. vinriaia 7-4499

S

UPSTATE BROKER OFFERS 
FOR SALE

PAIKY & POPLTRY FARMS.
Tourists Homes. Cabin Courts. Road 
Stands. Gas Stations. Restaurants- 
Bars-Hotels. large and small, New 
Car Agencies. Low Tax Retiromont 
Countrv Homes and Colrages. Many 
others.

SPECIAL
19 year old established. electrical 
Store. Contractor located in lively 
village on Main Route vvishes to re- 
tire. Real set-up. income from ren
tai $130 per month, plūs ovvners 
store, totai price $15.500. For de- 
tails call Hempstead 2-2412. Note 
for convenience at our Branc-h of
fice 250 Fulton Avė.. Hempstead. 
N. Y. Every Sun. & Mon. To show 
photos and descriptions.

BAGNARDI R F. A I.T Y
210 Main St. Oneonta, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

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

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

Wm. Kincheloe. Tel. EVergreen 4*2142

; Telefonas: EVergreen 4-8934

I

i

PARAMOUNT BAR & GRILL ■ 
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS ! 

SAVININKAI 
LfetuvHka Užeiga, kur visi myH užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ; 
Importuoti konjakai • VškaaAMai • TakMtyja • Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampu UrIor Avė. BROOKLYN, N. Y.

■ »9eMM8M898e986889M99e9M996MMM98MMM»998*»

I
Tel. EV 4-9672 Namų tel. E?7. 4-1912

LIETUVIU AMERIKOS PIUECIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t

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

Tel. 189
4

A
JOHN DERUHA, M. D.

Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

j with Vfyeaf

PARDUODAMI NAMAI
FIGOS, 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.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Me.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

3225 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
TeL AP. 7-2799

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

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
M - 08 VV AREHAM PU 

JAMAJCA, N. T.
Tel. JAmaica 8-7722

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

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. poleminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Redford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhavcn. Rirhnvnd 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi Isnuomuojame 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

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

Help AA'anted Malė Help Wanted Malė

INTERNATIONAL
IIARVESTER CO.

MOTOK TKUCK ENGINEERING DIVISION

NEKDS AT ONCE

CIIVSSIS BODY
i;m;ixe iayoct mi:\

LONG RANGE RODY

EM ’FLLFNT OPPORTIMTY

M<»i;M\(. C()\I)il IOVS IX % NEW MODEKN

VIK < OXI»ITIO\EI» ENGINEERING DEPAKTMENT

ŪKITE OK CALL
E.MHLOYMENT OFFICE

INTERN VFION \l,
IIARVESTER CO.
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ET. WAYNE. INDIAN A
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Specialūs autobusai į Kenne- 
bunk Port I

1>Ė1. DARIAI S IR GIRĖNO MINĖJIMO IR PAMINKLO

NAUJIENOS. A U

Angelų Karalienės
par. metinis piknikas Klasčiau* 
Parke sutraukė daug parapijie
čių ir svečių. 8 vai. vakare 
buvo paskelbti laimėjimų rezul
tatai. 200 dol. piniginę dova
ną laimėjo Pr. Kupraitis. 100 
dol. — Pr. Samanka. 50 dol.— 
B. Samanka ir 25 dol. — A. 
Pažereckienė ir Singer. Kara
liškon šeimon išrinkti: kara
lium Pranas Kizis. karalienė—

—Ag-
Vasiliauskaitė ir karalai- 

— Juozas Milius.
Šaunią gegužinę 

sekmadienį, liepos 27 d..
ruošia Nevv 

Draugija.

Liepos 18 d. Dariaus ir Girė
no Paminklo Komitetas Pilie
čių Klu!x? suruošė lakūnų tra
giško žuvimo 19 metų sukak
ties minėjimą. Programą pra
vedė pirm. J. šaltvs.Apie mūsų 
transatlantinių lakūnų didvy
rišką žygį kalbėjo Juozas Gin
kus ir inž. A. Novickis.

Pirmasis kalbėtojas, gal per 
nesusipratimą, buvo Gilmo-

Mildred Dulkė, karalaite 
nes 
ei u

S’
Klasčiau* parke 
Yorko Tremtinių 
Programoje bus liet, dainos ir
Tautiniai šokiai, o loterijai bus 
20 įvairių lietuviškų vertingų 
knygų, šokiams gros geras or
kestras. Pradžia 1 vai.

Ričardas Kontrimas
vasaros metu lanko City Col- 

?ege. studijuodamas fiziką ir 
filosofiją. Rudenį ruošiasi tuos 
dalykus studijuoti Fordham U- 
niversitete. šalia darbo mokyk
loje. jis aktyviai dalyvauja vie
tos ateitininkų veikloje.

“Karys“, 
pasaulio lietuvių karių žurna
las. uo ilgesnės pertraukos vėl 
pasirodė ir dabar jau žada eiti 
reguliariai.

Juozas Soda i t is,
‘Gabijos” — Lietuvių Spau

dos Centro vedėjas, pereitą sa
vaitę buvo išvykęs trumpų ato
stogų į Kennebunk Port. Mai
ne. kur šiuo metu atostogauja 
ir jo žmona Aldona. Sveikinda
mas savo bičiulius Brooklyne. 
jis rašo, kad Tėvu Pranciškonų 
vasarvietėje tokia pati 
gamta, kaip Palangoje.

Skautai Vyčiai
šį sekmadenį. liepos 27 d. 

Apreiškimo par. salėje ruošia 
sueigą. Bus diskutuojami sto
vyklavimo klausimai. Pradžia 
12 vai.

Metinis bazaras
Maspetho V. J. Atsimainy

mo parapijoje prasideda rug
pjūčio mėn. 15 d. ir užtruks iki 
25 d. imtinai.

tremtinių

išplaukia
Hendrick-

i

crraži

IŠNT OMUOJAMI 
KAMBARIAI 

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

ALTo raštai kontentanis
ALTo Vykdomasis Komite

tas įteikė po raštą Lietuvos rei
kalu respublikonų ir dabar de
mokratų konventų pirminin
kams.

l)r. Trimakas Išskrido 
j Berlyną

Dr. A. Trimakas išskrido į 
Beerlyną. kur teisininkų suva
žiavime darys pranešimą ūki
mas klausimais. Iš Vokietijos 
lietuvių tame suvažiavime da
lyvauja Dr. Juozas Sakalaus
kas ir M. Brakas.

Balfo Centras 
informuoja, kad liepos 23 d. ir 
29 dienomis iš New Yorko į 
Europą išlaukia JAV Senato 
komisija, kuri tirs vietoje poli
tinių pabėgėlių ir 
klausimus.

Pirmoje grupėje 
senatoriai VViley ir
scn su savo komisijos nariais, 
o antrojoje — senatoriai East- 
land. Jenner ir \Villis Smith. 
Abi grupės lankysis Ženevoje. 
Romo e. Atėnuose. Ankaroje. 
Bonoje ir Berlyne. Komisijai 
valdžios skirta 60 tūkstančių 
dol. Apie tos komisijos kelionę 
Valstybės Departamentas pa
informavo Balfą. kurio talka ir 
patarimais, tarp kitų, ši komi
sija naudosb.

Liet. Enciklopedijos
reikalu Juozas Kapočius šią 

savaitę išvyko į Čikagą, kur 
matysis su tenai gyvenančiais 
lietuviais profesoriais ir su red. 
nariu prof. Pr. Čepėnu. Tuo 
pačiu tikslu jis ateinančią sa
vaitę aplankys Detroito ir Cle- 
velendo liet, kolonijas.

Vacį, ir G. Alksniniai, 
naujakuriai, neseniai Maspethe 
įsigijo namą, kuriame dabar 
baigia tvarkylis.
New Yorko žydai protestavo

atskirais raštais Achesonui 
ir Austrijos prezidentui prieš 
tai. kad Austrijos parlamentas 
priėmė amnestiją naciams ir 
sušvelnino žydams nuostolių 
alyginimą.

Karščiausia diena
Nevv Yorke ir Brooklyne 

šiais metais buvo liepos 23. 
Termometras buvo pakilęs iki 
98 laipsnių. Vietomis buvo pra
sidėję gaisrai nuo per didelio 
saulės įkaitinimo.

nas. kuris vietoje kalbėti apie 
reikalą, pradėjo lietuvius plūs
ti. kad jie “daugiau nieko ne
moką, kaip tik barščius vir
ti.” Tada iš publikos, kurios 
buvo apie 200. pakilo Jonaitis 
ir pasiūlė, kad kalbėtojas pasi
trauktų iš scenos ir važiuotų į 
Maskvą, jeigu jam čia nepatin
ka. Gilmanui nieko daugiau ir 
neliko, kaip tik užsičiaupti ir 
nulipti nuo scenos. Publikoje 
kilo nepasitenkinimas, kam 
toks iš viso kviestas kalbėti.

Meninę programą atliko My
kolo Liuberskio vadovaujamas 
Operetės Choras. Paminklo sta
tymui surinkta 84 dol. ir 65c„ 
iš kurių ir minėjimo išlaidas 
reikės padengti. P. Ginkus pa
aukojo 25 dol.

Ta pačia proga norisi prisi
minti ir projektuojamą pasta
tyti paminklą. Komitetas jau 
neapsakomai daug kartų rin
kosi tuo reikalu tartis, rinko 
aukas, ruošė parengimus ir da
bar jau yra prisimušta iki 5.- 
600 dol. Bet dabar Komitetas 
atsirado prieš mūrinę sieną, 
kurią prieš jį pastatė Parkų 
Departamentas. Kai komite
tas prašė leidimo paminklui, 
tai buvo pasiūlyta toje aikštė
je įdėti vien paminklinę lentą. 
Komitetui pasipriešinus, depar
tamentas pasiūlė statyti vėlia
vos stiebą. Gi kai komitetas 
panoro ant to siebo iškelti ir 
Lietuvos vėliavą, vėl gavo nei
giamą atsakymą.

Komitete kilo nepasitenkini
mas. Kiti piktinosi, kad. ko ge
ra. už lietuvių surinktus pini
gus neleis nė lietuviško žodžio 
tame akmenyje įrašyti. Tokiai 
padėčiai esant, atrodo, būtų 
pats laikas pergalvoti ir suras
ti kokią kitą formą Dariui ir 
Girėnui pagerbti, šitaip bedel- 
siant. nieko gero nebus.

25 
parapijos

P. J. Montvila

Federacijos skyriaus 
susirinkimas

įvyksta penktadienį, liepos 
d., 7 vai. 30 min. 
salėje po bažnyčia.

Dideli karščiai
trunka su mažomis pertrauko
mis nuo liepos mėn. pradžios. 
Jau penkios savaitės nebuvo 
didesnio lietaus ir siaučianti 
sausra gali pakenkti derliui. 
Bijoma, kad nuo to smarkiai 
kils maisto produktų kaino.s 
Kaikas iš valdžios žmonių rim
tai svarsto klausimą, ar tokia 
sausra kartais neatsirado dėl 
to, kad išsprogdintoji Nevado- 
je atominė bomba suardė nor
malų oro judėjimą ir skrendan
tieji ionai trukdo debesis.
Rinkliava parapijos seselėms
bus ateinantį sekmadienį, lie

pos 27 d. Parapijos klebonas 
prašo daugiau aukoti, nes iš 
surenkamų sumų neužtenka iš
mokėti arkivyskupo nustaty
tą mokestį.

Aukojo 100 dolerių
bažnyčios altoriui papuošti 

Marijona Makarevičienė, pa
gerbdama savo brolio Juozo 
Grimavičiaus atminimą. Velio
nis palaidotas liepos 21 d.

Ukrainiečių katalikų
nauja bažnyčia Bostono stato
ma Jamaica Plain. Forest Hill 
Sta.

Į nuosavus namus
Šmitai, gyvenę Portsmouth 

St.. Cambridge. šiomis dieno
mis persikėlė gyventi į nuosa
vus namus, 3 Pleasant St. Dor- 
c-hester. Mass. • 

Vilniečių draugijos 
valdyba

Bostone pareigomis pasiskir
stė taip: A. Juknevičius — 
pirm., dr. M. Gimbutienė — 
vicepirm.. P. Viščinis—sekret., 
V. Kulbokienė—kasin., dr. P. 
Galinis — narys.

J Tėvų Pranciškonų ruošia
mą Lietuvių Dieną, rugpjūčio 
10, vienuolyno parke, Kenne- 
bunk Port, Maine, iš Bostono 
nuo buvusio “Darbininko” na
mo išeis specialūs autobusai 
7:30 vai. ryto. Vietas reikia iš 
anksto užsisakyti. Kelionė į a- 
bi puses $3.25. Kelionei bilietus 
galime įsigyti pas pp. Bra
zauskus, A. Majauskaitę, Felik
są Zalecką (Srand Cafe), Ve
roniką Šimkienę ir Lithuanian 
Fumiture Co. Telefonu galima 
paprašyti vietas rezervuoti: 
SO. 8-5961 arba SO. 8-4618.

Kun. A. Abračinsko motina 
vis dar serga ir guli ligoninė
je Bostone. Yra nuolat lanko
ma savo vaikų. Neseniai ją ap
lankė parapijos klebonas ir ki
ti kunigai.

Autobusai į Putnam
I Seselių ruošiamą Lietuvių 

Susiartinimo Šventę, liepos 27 
d., nuo buv. “Darbininko” na
mo išeis specialūs autobusai 
7:30 vai. ryto. Vietas reikia 
tuoj užsisakyti pas: V. Šimkie
nę, Majauskaitę, Brazauskus, 
Vakauzas, American Television 
ir Lithuanian Fumiture krau
tuvėse.

Uždėjo parašą
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugija ant savo didžiojo 
kampinio namo uždėjo parašą 
iš auksinių raidžių ant juodo 
dugno: South Boston Lithua- 
nian Citizen’s Association. Da
bar visi praeiviai galės maty
ti, kokia čia lietuvių įstaiga.

“Darbininką” sekmadieniais
galima gauti pas pp. Treina- 

vičių “Solonial Spa”, 357 Bro- 
adway ir Kaspero “Tony’s Va- 
riety”, 303 E St. Tai patogios 
vietos einantiems iš lietuvių 
bažnyčios įsigyti “Darbininko” 
atskirus numerius. Paprasto
mis dienomis dar jų galima 
gauti Lithuanian Fumiture, 
328 Broadvvay ir W. J. Jakštas 
Meat Market, 308 W. Fourth 
St., kampas D st.

DARBININKO RĖMĖJAI
Po $10: Miss Mary Makrošis, 

Kearny. N. J.
Po $6: A. Mickevičius, Brook

lyn. N. Y.. A. Stankevičius. 
Bronx. N. Y.

Po $5: W. K. Zaukas, Ozone 
Park; A. Kazlauskienė. Provi- 
dence: Mrs Sveikatienė, Bronx; 
Andrev J. Pateckis, Hartford; 
Mrs A. Kukučionis. Pittsburgh;

Po $4: Mrs M. Dzirvonienė, 
Chicago; Mrs A.' Černovvska. 
Jersev City: P. Miscunaitis, A. 
Juškus. Brooklyn: Mrs M. Nor
vaišienė. Mrs Tamulaitis, Mrs 
A. Petrulienė. So. Boston.

J. Petronis, 
Mrs U. Gu- 
Kainauskas, 

Mrs A. G.
P. 
A.

LDS SEIMAS
Šiemet šaukiamas rugoiūčio 24 ir 25 dd. šv. Kazimiero 

lietuvių parapijoj, Worcester, Mass. Parapijos klebonas 
kun. A. Petraitis Seimui numatytas dienas užgyrė ir su
darė seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

LDS SEIMAS
prasidės iškilmingomis šv. Mišioinis isckmadienį, rug

pjūčio 24 d.
LDS Centro Valdyba kviečia apskričiu* ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizacijos gero
vei keiti.

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

Pirmadienio rytą, rugpfičio 25 d. šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. mišios už gyvus ir įniru
sius LDS narius.

Norintieji gauti daugiau žinių apie Seimą rašykite sek
retoriui adresu: MR. A. F. KNEIŽYS, 50 Cottage Street, 
Nonvood, Mass.

LRK Federacijos skyrius
Cambridge ruošia pikniką 

rugpjūčio 17 d. Ramovos par
ke Brocktone.

Bostoniškis užmušė 
mergaitę

Nuvažiavęs j New Yorką vie
nas mokytojas, jaunas bosto- 
niškis vyras, nušovė visai ne
kaltą ir nepažįstamą jauną 
mergaitę. Atrodo, kad tam vy
rui galvoje susisuko. Žinoma, 
policija jį suėmė.

Jordan Marsh rodo Maine
Pradedant liepos 28 d. Jor

dan Marsh patalpose bus paro
da ir įvairios paskaitos apie 
Maine valstybę.

“Quo vadis” vėl rodoma
Labai puikus filmas iš pir

mųjų krikščionių gyvenimo, 
jau sykį rodytas Bostone, da
bar einaa “Mayflower” kino te
atre. Kas dar nematė, reikia 
būtinai pamatyti.

“Pirko” TV aparatus
Vienas bostoniškis darė “biz

nį” tokiu būdu, kad nuolat mai
nė adresus ir vis naujoje krau
tuvėje pirko išsimokėjimui te
levizijos aparatus. Ką jis su tais 
aparatais norėjo daryti, dar ne
išaiškinta, 
žino, kad 
televizijos 
adresu ir

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
A. Beresnevičiui, Rochestery.

Tamstos atsiųsto atviro laiško 
nerandame pagrindo dėti, nes 
jame, nors ir paminėta, kad 
“Darbininko” Nr. 50 kores
pondencijoj iš Rochesterio esą 
iškraipyti faktai, tačiau jokio 
faktų atitaisymo nerandame. 
Tamstos laiške minimi tie pa
tys faktai, kaip ir minėtoj ko
respondencijoj, tik kai ku
riuos “Darbininko” korespon
dento minėtus praleidžiant, 
pvz., kap. Kublicko pasisaky
mą. kilus sujudimui dėl ban
dymo pasiūlyti tam tikrą rezo
liuciją. Taip pat mus neįtikina 
Tamstos tvirtinimas, jog Tam
stos bandymas pasiūlyti tam 
tikrą rezoliuciją buvo susirin
kusių priimtas su dideliu prita
rimu. Jei taip būtų buvę, tai 
susirinkimas 
pasiūlymą ir 
kiri asmenys 
kliudyti. Bet
siūlymas nebuvo priimtas, tai, 
matyt, jis nesusilaukė daugu
mos pritarimo. Tai yra tokia a- 
kivaizdi tiesa, jog mes neran
dame galimu skeibti priešingus 
dalykus.

Jei
raštą gauti atgal, prašome at
siųsti savo adresą, nes jo prie 
mums atsiųsto rašto nėra.

galėjo Tamstos 
priimti. To pas- 
negalėjo jam su- 
jei Tamstos pa-

Tamsta norėtumėt savo
tačiau policija jau 

jis pirko penkiolika 
aparatų ir vis kitu 
kitu vardu.

Po $3: J. Adams, Broklyn; 
Mrs S. Runick. Buffalo; Mrs B. 
Marozienė. Amsterdam; Mrs E. 
Shulski, Plymouth; A. Varapic- 
kas, New Bedford.

P R 0 G R A M 0 S
J. P. GINKI S, Direktorius 

šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Or<i bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika 'vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai >

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

AI». JEZAVITAS
Muzikos I>r.

.1 p. GINKI S
Direktorius

J. VALAKAS
Pranešimų [>ir.

Automobiliu Savininkams!
LIETI VIAI SPECIALISTAI ATIDARĖ GARAŽU

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

M. and Z. Collision ^orks
B >d:«x &• Fenders straightened. Comptefe auto painting. 

Duco refinishing
1506 — 16 MYRTLE AVĖ. 

Bet. Gatės Avė. & Linden Avė.
BROOKLYN 27, N. Y.

I L M ALDUTIS
: Z. ŽALIAUSKAS 
j Tekt. EV. 6-6438

Po $2: Miss Bumavaitė. 0. 
Danisevičius, R. Bagdonas, J. 
Liogys, A. Jurgėla, E. Ambra
zaitis, U. šašis, P.' P. Smith, 
Mrs P. Rimkūnas, P. Kunigė
lis, A. Nadzeika, Mrs J. Klark, 
Mrs B. Pocius. Mrs A.' Buivy
das, A. Petrulionis, Brooklyn: 
A. Masionis, M. Papeckis, F. 
Lemont. Paterson; Mrs H. Sa
vickas. P. Pečenkis, Elizabeth; 
Mrs A. Lesman, Kearny: Mrs 
A. Dūda, Milford; J. Dellbnis, 
Jersev City: P. Deksnys, Ne- 
wark: J. E.' Žemaitis. Mill- 
burn; Mrs. F. Seselski, Bayon- 
ne: Miss A. Jenushellina, Al- 
bany; W .Aglan, Phillipsburg: 
Mrs A. Pettus, Paulsboro: R. 
Prapuolenis. White Plains; Dr.

IŠNUOMOJAMAS NAUJAS, 
atremontuotas, gražus, mažas, 
kampinis butas. Arti prie par
ko. Vienas blokas nuo Jeffer- 
son St. stoties. Kreiptis vakare 
tarp 5-9 vai. 22 Irving Avė., 4 
arba 7 butas.

S. Kerpė, Richmond Hill; Dam- 
brovvski. Long Island City: 
Mrs B. Draugelis, Brooklyn; 
S. Kazlauskas, Bronx; R. Ali
šauskas, Glendale; J. Jermola- 
vičius, Port Jefferson; Mrs O. 
Degutis, Amsterdam: A. Ado
maitis, Albany; P. ir G. Šlape
lis, Long Island City: A. Žitkus, 
Mrs A. Vismont, 
Mrs A. Novitzky, 
delevičius, A.
Hartford. Conn.;
Spring, Miss F. Levanaitė, 
Kuzminskas, VVaterbury; 
Bartkus, East Granby; J. Moc
kus, S. M. Zdanis, Oakville; 
M. Benevich, New Haven; Mrs 
Dekuvienė, Naugatuck; A. Mi- 
kalausky, Simsbury; Mrs A. 
Benušis, W. Šimkus, New Bri
tam: Mrs J. Bumeika, Bristol; 
Z. Radzvilas, A. J. Klimaitis, 
J. Karys, Bridgeport; J.’ Nober, 
Mrs A*. Stanavich, V. Puško
rius, Mrs B. Vyčinas, J. Žogelis, 
Pittsburgh: A. Žaliaduonis, P. 
Savolskis, Homestead; B. Žu
kauskas, Mrs M. Venkūnas, M. 
Zoba, Mrs Sheffeldt, Phila.; H. 
Rekštis, Mrs M. Žeceskas, Mrs 
D. Janušienė. Scranton; Mrs 
F. Goodrick, Bradford; Mrs K. 
Stank, Frackville; J. Kalis, 
Hastings: Mrs J. Sadusky, Ma- 
hanoy City; J. Chikavich, Nan- 
ty Glo; Mrs M. Kusthbs, Sel- 
tzer: Mrs H. Adlis, Forest Ci
ty: S. Zagreckas, Washington, 
Pa., Mrs A. Balkūnas, Mrs. L. 
Antanavičius, Miss Z. Martino- 
nytė, So. Boston: J. Augustina- 
vičius, Worcester; Wm. And- 
riūnas, Dorchester: DLK Vy
tauto Club, Lowell; A. Labuc* 
kis, Westfield: A. Baronas. W. 
Roxbury: Mrs E. Iubenis, Ho- 
lyoke: Mrs M. Chuzas. Brock
ton: A. Gaidis, Bedford: Mrs J. 
Pronckus, W. Medford: J. Kaz
lauskas, Latvrence; H. J. Balu

tis, Norwood; D. Juarceys, N. 
Andover; A. Juščius, M. Kaziū- 
nas, V. Urbonas, Mrs E. Straz- 
dauskienė Miss A. Jantokaitė, 
B. Kavaliauskas, Miss E. Kuš- 
leikaitė, Mrs A. Savickas, S. Ši
dlauskas, Mrs S. Richkus, Mrs 
M. Puidokas, Chicago: Mrs L. 
Kučiauskienė, J. B. Keseraus- 
kis, E. St. Louis, UI., A. Baro
nas, A. S. Cicero, III.’, Mrs. M. 
Aikus, N. Chicago; P. Gūdžius, 
Melrose Park; M. Matejūnas, 
Mrs Z. Šilinis, Miss E. šimkevi- 
čiūtė, A. Puškorius, 
V. B r a ž i u 1 i s. J. Laučius, 
Cleveland: Mrs. U. Karnagis, T. 
Merkevičius, Mrs G. Ivanaus
kas, Detroit; Mrs M. Alexis, 
Grand Rapids; P. Kiškūnas, 
Levviston; Mrs. O. Balčiūnas, 
Mexico, Me., M. Bajorūnas, 
Kenosha. Wisc., S. Žokaitis, 
Port Washington; V. Balčiūnas, 
Milwaukee; Mrs M. Mičiulis, 
Whiting; J. Žauka, E. Chicago; 
Mrs. A.' Žukauskas, Londonde- 
ry; Mrs Grauslys, Nashua; F. 
Kudirka, Los Angeles.

Po $1: M. Simonaitis, K. Ga
gas, Brooklyn; Mrs M. Fiore, 
Ozone Park; V. Apanavičius, 
Whitestone; V. Žmuidzinas, 
Buffalo; Mrs M. Šumskienė, 
Great Neck; M. Stankevičius, 
Mrs A. Rameika, J. Grušas, 
Hartford; Mrs E. Kimshel, 
Wethersfield; Mrs P. Laurinai
tienė, Waterbury; Mrs K. Me- 
lusky, Shenandoah; A. Gied
raitis, Russelton; A. Rakaus
kas, Mrs. H. Bizakas, Dorches- 
ter; K. Yuknis, Bridgewater; 
Miss B.' Žiaukaitė, Chicago; J. 
Jakštas, R. Voicekauskas, M. 
Basniškis, Cleveland; Mrs J. 
Milash, Elm Grove: A. Kunia- 
vich, Clinton.

Po 50 c.: Miss R. gomkaitė, 
Flushing.

Lietuvių Radijo Korp.
piknike — Brockton Fair 

Grounds laimėjimo dovanos te
ko: 1 — Se. B Nr. 021414 Edv. 
Kontautas, 276 Gold St. So. 
Bostone: 2—Ser. A Nr.' 02238 
Robert Fitzgerald, 2 Ford St., 
Medford; Ser. 2 Nr. 027338 Ja- 
mes Patterson, 5906, Beckford 
Avė. Tarzana California; 4 — 
Ser. A Nr. 017525 A. Savikai- 
tis iš Cleveland, Ohio. įžangos 
dovanas laimėjo: 1— Nr. 019- 
228: 2 — Nr. 018538; 3 — Nr. 
019294; 4 — 019889.________

x Nuoširdžiai dėkojme visiem 
atsilankiusiem ir visiem, ku
rie pagelbėjo.
Steponas ir Valentina Minkai

Atsiusta paminėti
Vytautas Kastytis. Kolekty

vinė prausykla. Išleido spau
dos bendrovė “Žiburiai”. Virše
lis ir iliustracijos H. Laurinai
čio. Torontas. 1952 m., 95 psl. 
Kaina nenurodyta.

Klemensas Jūra. Taurioji 
lietuvė Ona Staknienė. Bio
grafiniai bruožai 1887-1949. 
Autoriaus paties išleista. Kaina 
nenurodyta.

BUTAS VELTI I
Vieneriems metams nemokamai 

išnuomojamas butas iš kambario ir 
virtuvės su visais reikalingais bal
dais <forničiais) ir virimui pečiumi.“ 
Dėl sąlygų teirautis nuo 5 7 vai. 
vak. 592 E. 6th 3-čias aukštas. So. 
Boston. Mass. Tel. SO 8-2814.

li I E T U V I Ų RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WESX—1230 kilocycles—Marhlehead-Salem. Mass.

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

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

LITHI'ANIAN RADIO HOUR
M Cottage Street, —Norwood, Mass.
Skyrius: LITHI'ANIAN Ft'RNJTI RE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
S2« W. Broadway —so. Boston 27. Mass.

Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Lietuvių Radio Korp. programa per stoti VVBMS, 1090 kilocycles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadieni bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkestrą
2— Artistė Ona Kubilienė iš Camhrkiire
3— Magdtųės Pasaka

Po programai-, tndlonėkit parašyt laiškeli ar atvirute i stot j VVBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St., Boston. Mass., pranešdami savo 
{spūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadway, So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas Minkus


