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ser, vienintelės leistos partijos 
gen. sekretorius.

Paaiškėjo taip pat, kad Nas
ser priklausė slaptai “Islamo

BERLYNE VĖL STREIKAS, KOL PALEIS SUIMTUOSIUS

Atrodo, kad komunistai da
bar labiau suinteresuoti paliau
bom ir nori amerikiečius su
kurstyti prieš Rhee.

riaušių suimtieji būtų paleisti 
iš kalėjimų (o tokių yra 50.- 
00G) . Kol jų nepaleis, paskelbė 
generalinį streiką. Streikuoja 
apie 50.000, Gatvėse patruliuo-

asser, kuris
■yriaušybes posė-

Washingtone prasideda vadina
moji “Mažosios Benaudos” 
konferencija, kurioj dalyvauja

• Senatas priėmė prezidento 
pasiūlytą įstatymą 
240,000 pabėgėlių:

Egiptas. — Paskutinėse de
rybose su Egiptu anglams 

r prieš akis stojo tikras egiptie
tis milžinas — 1,92 metft auk
ščio, tamsaus veido su juodais
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žibėjo, gekjžįnė valia. Jis buvo 
tik 35 metų. Bet jis kalbėjo la
imi autoritetingai, lyg jo spren
dimai būtų nebeatšaukiami. 

, Anglai patyrė, kad tai pulki
ninkas Įeit. Gamai Abdel Nas-

Kardinolas, Stepi 
nac serga

Jagodavija. — Kardinolo 
Stepinac sveikata pablogėjo. 
Jau anksčiau netvarkoj buvo 
jo plaučiai, dabar prisidėjo 
kraujas. Tito kalėjimas jam 
sveikatą palaužė. Nuvykti į 
Slovėnijos Alpes į kurortą ne
leidžia. Neleido pirma net nu
vykti į artimiausią miestą Ag- 
raan sveikatos ištirti. Taip el
giasi komunistinė valdžia O 
kai komunistas, prancūzų Tho- 
rezas sirgo, galėjo jis laisvai 
keliauti ir į Maskvą.

WashingtoBas. — Praneša
ma apie maisto trūkumą vi
suose komunistų valdomuose 
Europos kraštuose. Yra miru
sių badu. Amerikos vyriausy
bėje svarstoma, ar negalima ja vėl sovietų kareiviai su tan- 
būtų pasiųsti maisto rytų Vo
kietijos gyventojams iš. karinių 
sandėlių. Klausimui turėtų pri
tarti kongresas. Komunistinei 
Vokietijos vyriausybei nebūtų 
patogu nei priimti nei atmes
ti.

Berlynas. — Berlyno darbi- 
ninkai pareikalayo, kad dėl

Koganovičius slaptai lankėsi Berlyne

Berlynas. — šveicarų spau
da pranešė, kad į Berlyną buvo. 
atskridęs iš Maskvos Kaganov i- 
čius, Malenkovo pavaduotojas, 
Stalino švogeris. Jis tūrėjo 
penkių valandų slaptą pasitrtri- 
mą su sovietiniais pareigūnais 
rusais ir vokiečiais.'Juos Kaga
novičius ’ tardė šaukdamas, 
kumščiom stalą trankydamas,

Diplomatas išspe- 
kuliavo 13 mil.
Benas. — Italijos policija 

pasieny suėmė didelę speku
liantų organizaciją, kuri kari
nę medžiagą, ypačiai metalus, 
gabeno iš Italijos bolševikams. 
Supirktoji medžiaga buvo ga
benama į Šveicariją, o ten jau 
peradresuojama ir siunčiama į 

' Rumurają.
Ta organizacija išvežė apie 

1700 vagonų medžiagos už 13 
mil. dol. Jos prieky stovėjo 
Jakob Magura, Rumunijos at
stovybės patarėjas Berne. Įpin
ta taip pat eilė italų ir šveica
rų. Diplomatas iš Šveicarijos 
jau Išrūko.

• Bonnaa porfaunentas pas
kelbė, kad birželio 17 diena, 
kurią rytų vokiečiai pradėjo su
kilimą, yra "vokiečių tautinės 
vienybės diena” —- valstybinė 
Kentė.
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jojo ne tik apie Egipto galybės valstybės sekretorius DuHes, ei- 
atgaivinimą, bet ir apie Islamo nąs ministerio pareigas Salis- 
brofių sujungimą nuo Pakis- būry markizas ir Prancūzijos 
tano iki Atlanto. Oiganizacijo- Bidault
je Nassei^reitai iškilo* savo Amerika konferencijoje nori 
mokėjimu susivaldyti, nepap
rastu darbštumu, gyvenimo pa
stabumu, nepaperkamu patrio- 
tizu ir nesavinaudiškumu.

Apie jį susitelkė dar dešimt 
jaunesniųjų karininkų, Egipto 
patriotų, “anglo-ėdrų”, kurie 
paruošė perversmą. Jie pastatė 
Naguib dėl to, kad reikėjo vy
resnio karininko. Nasser su sa
vo dešimtuku ir dabar šešėly 
būdami nustato Egipto politi
ką ir jį valdo.

Taip Egipto valdžia lyg pa
dalinta tarp Naguib ir tarp 
Nasser. Naguib atstovau
ja, sako kalbas, reprezentuoja, 
o šešėly dirba, kartais po *20 
valandų per 
nesilanko į 
džius.

kais ir kulkosvydžiais, perėmę 
sargybas iš liaudies milicijos.

Tačiau kaip tik liepos 9 rytą 
sovietai atidarė susisiekimą 
tarp rytinio ir vakarinio Berly
no. Tatai greičiausiai ryšium 
su Kaganovičiaus atsilankymu 
kuris reikalavo rodyti taiką ir 
ramybę.

kaltindamas, kad rusų okupa
cinė valdžia padariusi provoka
cijas. Gen. Dibrova. kuris mal
šino Berlyno riaušes, nė žodžio 
Kaganovičiui neatsakęs.
Kaganovičius vadinamas "ge

ležiniu komisaru”. kuriam ki
tados Stalinas buvo pavedęs 
likviduoti sukilimus Armėnijoj 
ir Ukrainoj., Dabar Voiketijoje 
laukiama gausių valymų tarp 
pačių pareigūnų.

ryEiuJr prie vėttavg, sužinoję*.

įvykius bendrai kovai prieš ko
munizmą. Ji jaučiasi, kad Ber
lyno ir kituose pavergtuose 
kraštuose pasipriešinimo įvy
kiai patvirtino Dulles tikėji
mą. jog propaganda pavergtuo
se kraštuose padarys bolševi
kams gyvenųną neįmanomą. A- 
merikoj auga mintis, kad rei
kia akciją dar labiau sustip
rinti. Tačiau primindami Bor- 
Komorovskio Varšuvos sukili
mą, amerikiečiai nenori <Įmonių 
suvedžioti; už tat Eisenhoweris 
įspėjo, kad intervencijos nesi
ims. Amerikiečiuose auganti 
mintis, kad visi trys Vakarų 
bigai turi duoti Sovietams no-' 
tą ir reilteilauti laisvų rinkimų 
ne tik Vokietijoje, bet ir kituo-

Diplomatai gali va
žiuoti ir į Lietuvą
Maskva. — Maskva pranešė 

užsienio atstovybėms, kad ji, 
panaikina jiems judėjimo su
varžymus, išleistus 1948 ir 
1952. Pranešę iš anksto Sovie
tų valdžiai, diplomatai gali 
vykti į tuos kraštus, kurie Ii 
šiol buvo draudžiami. Bū...._______ t,
kai kurias Sibiro srįtiafviduri- 

 

nę Aziją, Baltijos kraštus. Uk
rainą. Tačiau 20 kilometrų nuo 
Norvegijos, Suomijos, Turkijos 
ir Baltijos bei Ukrainos vaka
rinių sienų sritys lieka drau
džiamos. '

JV 18 BUVO SUŠAUDYTI
Kas yra Europos tikroji stiprybė?

Kai rytų Vokietijoje kilo 
darbininkų riaušės, kai darbi
ninkai buvo tankais myniojami 
ir karo lauko teismo šaudomi, 
— pasaulis buvo nustebintas, 
nes nelaukė, kad pasipriešins 
vokiečiai, apie kuriuos - buvo 
sakoma, jog jie klausys viso
kios valdžios įsakymų.

Pasaulis reagavo nevienodai. ***’ ^vo 
Tarp daugelio reagavimo būdų 
dėmesį patraukia trys smulk
menos iš trijų vakarinių sąjun
gininkų:

Prezidentas Eisenhoweris pa
siuntė Berlyno darbininkam 
50 mil. dolerių. •

Britų okupacinės valdžios 
Berlyne pirmas žygis buvo pa
siųsti sargybą prie Sovietų pa
minklo vakarinėje zonoje, kad 
paminklą apsaugotų nuo minios 
pykčio.

Prancūzai... apie juos šveica
rų "Die Weltwoche" korespon
dentas taip rašo: “Pirmomis 
Berlyno sukilimo dienomis bu
vau Paryžiuje. Nuotaiki buvo 
nepaprastai sujaudinta. Bet ne

Berlyno, o tiktai dėl atominių

Toliau amerikiečiai suintere
suoti aptarti konferencijoje 
Vokietijos apginklavimą, euro
pinę armiją .Sueso kanalo ir 
kt. artimųjų rytų klausimus, 
Indokinijoj trim valstybėm 
nepriklausomybės davimą. Tai 
klausimai nemalonūs anglam ir 
prancūzam.

Anglijos pagrindinis rūpestis
— kuo greičiausiai šaukti kon- šo Journal Amerij 
ferenciją su Maskva, susitarti 
su ja dėl Europos, baigti Korė
jos karą, priimti Kini ją į JT.

Prancūzijai priimtina konfe
rencija su Maskva,- nes tokiu

Korėja. — Naujame komu
nisto ir sąjungininkų susitiki
me jkomunistai pareiškė, kad 
jie priima paliaubas su Korė
ja ar be jos. Tik jie kėlė klau
simą, kad Amerika garantuo
tų, jog Korėja nelaužys pa
liaubų, nes Korėjos karo veiks- 

ai Jaus laikomi paliaubų su
laužymu. Qc®. Clarkas papra
šė ,kad ryšininkai sutartų pa
sirašymo dieną.

TalHnas.— Estijos kom. par
tijos laikraštis paskelbė, kad 
Tai lino gyventojas Amold 
Mendes buvo nubaustas 22 me
tais kalėjimo už tai, kad jis sa
vo kelnių sagas pasidarė iš 
gramafono plokštelės, kurioj 
buvų^daina apie Staliną. Tas 
plokšteles jis pirkęs pigiai Le- 
nenigrade jau po Stalino mir
ties.

šnipų Rosenbergų bausmės į- 
vykdymo. Masėm jie demons
travo prie Amerikos atstovybės 
ir virto antiamerikoniška ban
ga, kurioje buvo ne tik ko
munistai. Tuo tarpu prieš nu
teisimą Berlyne tik po savaitės 
protestavo prie Sovietų atsto
vybės apie pora šimtų socialis- 

ma buvo laukti, kad kaip tik 
prancūzai, kurie Indokinijoj ka
riauja prieš komunistus, kurie 
ir namie turi su jais tiek bė
dų, bus suelektrinti birželio 17 
įvykių. Bet čia vis tebesvajoja 
apie savo tautinę didybę, ne
mokamą pasauly taiką ir gaidį 
puode, laidydami politikai ci
nišką panieką, kuri veda j ci
nišką panieką Prancūzijai.”

Dėmesio vertas ir Sovietų 
karių reagavimas. Jų '’štuonio- 
lika buvo sovietų teismo su
gaudyti už tai. kad atsisakė 
žudyti į darbininkus. Pa ašiai 
ir lenkų tanką dalinio vadas: 
“J vokiečius darbininkus aš 
nešaudysin’ ir atidavė jiem pa
garbą.

Pagyvenę '■ sovietiniame rėži
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būdu ir europinės ar
mijos reikalas ir Vokietiojs gin
klavimas. K

Kadangi Amerikai konferen
cija su Maskva atrodo, nesku
bus reikalus, tai nedaug vilčių 
dedama į šios konferencijos 
vaisius. Ji turėsianti tik paren
giamosios reikšmės pačių min. 
pirmininkų konferencijai, kuri 
turėjo būti Bermudoje. Bet 
anglai jau kelia mintį, kad vie
ta iš Bermulos būtų pakeista 
į Londoną. Prez. Eisenhoweris 
pareiškė, kad jis gali ir ten . 
nuvykti. Bet amerikiečių dalis 
spaudos piestu stoja prieš tai. 
“Ne, reikia pasakyti ačiū —ra-

L— mūsų 
prezidentas pasHiks namie.” Ir 
išrodinėja, kad Amerikos kom- 
promitaeija tada ir prasidėjusi, 
kai jos prezidentai pradėję vst- 
žinėti po Jaltas ir Potsdamus.

Specialus atstovas Robertso- 
nas tuo tarpu vis dar nesiliovė 
prikalbinėjęs prez. Rhee nesi
priešinti paliaubom. Apie pasi
kalbėjimo rezultatus neskelbia
ma.

Eisenhovveris pareiškė simpa
tijos korėjiečių tautai dėl jos 
žygių per tuos trejus metus ir 
šakė, kad Amerika po paliau
bų stengsis taikiais būdais 
siekti Korėjos sujungimo. 
Prez. Rhee savo galutinio atsa-’ 
kymo dar nėra paskelbęs.

Senatoriai apie 
Rhee

VVashingtonas. — Užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas 
šen. Wiley aštriai kritikavo 
prez. Rhee. Girdi, jei Rhee bu
kaprotiškai Užsispirtų atimti 
savo kariuomenę iš. JT ir to
liau kovotų,, tai pražudytų ne 
tik Korėją, bet ir Jungtines 
Tautas. Karinė, katastrofa Ko
rėjoje reikštų J. T. politinę ka
tastrofą, iš kurios jos niekad 
neatsigautų. Prez. Rhee žaidžia 
su dinamitu, — kuris gali iš
sprogdinti visą pasaulį.

Priešingai pareiškė šeri. Mc- 
Carthy: . “Aš laikau S. Rhee 
vienu iš didžiausių visų laikų 
patriotu... Jis prisiėmė milži
nišką uždavinį ginti savo kraš
to teises.”

me, tiek lenkai, tiek sovietiniai 
kariai žinojo, jog mažiausias 
neklusnumas jiem baigsis mir
timi ar koncentracijos stovyk
la. Tačiau kaip tik dėl to. kad 
buvo pagyvenę sovietiniame re
žime, jie žinojo, kad didžiausia 
žmogui brangenybė yra laisvė, 
ir jie sutiko mirti, bet. atsisa
kė pakelti ginklą prieš darbi
ninkų laisvę ir gyvybę.

Tai pagarbos verti žmc iės. 
Jų pavyzdys rodo, kur reikia 
ieškoti tikrųjų talkininkų kovo
je dėl Europos laisvės prieš 
bolševizmą.

Tačiau dėl Eurc-x>s ir viso 
pasaulio likimo j Vvash:n<rtono 
konfere~ei ą atvykę ’ alhėtis 
Europos vardu Prancfr iios Bi 
dault ir Anglijos Stlisbury. 
Taigi — jie sudaro Europą.

Kokia bėdina ta Europa ir 
kaip ji neteisingai atstovauja
ma tiek Rytuose, tiek Vaka
ruose!

f

Mai. G«n. George Finch

Col. įsai Cheng Wen Reor Adm. John C. Donie!

GALIMŲ PALIAUBŲ dalyviai. Po šen. M. Clark o pasiūlymo derėtis 
va-arba be p. Korėjos prezidento Rhee pritarimo, manoma, kad rau
donieji mėgins išpešti "perankstyvas paliaubas”. Viršuje matomi l’N 
ir komunistij derybų aukštieji pareigūnai. 
_________________________ J». __ ________________________________

Kas ką Maskvoje sutriuškino?

Maskva. — Laikraštis “Iz- 
vestija” paskelbė, kad partija 
“sutriuškinusi visus priešus”, 
kurie mėgino palaužti pasitikė
jimą socializmo laimėjimu. 
Grasinama mirtimi tiems va
dams. kurie nusikreips nuo ko 
monizmo. Partijos vieningumas 
esanti jos jėga.

Tačiau vardais tų priešų, ku-

VALD2IOS
Atsistatydino 

koalicijoje so- 
su ūkininkų 

dėl

SUOMIJA BE
Helsinkis. —- 

vyriausybė, nes 
cialdemokratai 
partija negalėjo susitarti 
priemenių gelbėtis iš ūkines 
krizės.

lt. G«n. William K. Horrison

nė sutriuškinti, nesumini. At
rodo, kad turėjo pagrindo kal
bos, jog viduje ėjo trynimasis 
dėl valdžios. Broliai Alsopai 
prieš kelias dienas minėjo anks
tesnius gandus, kad Malenko- 
vas jau negyvas, o jo vietoj 
esąs Berija. Dabar jie mini 
priešingai, kad vienoje progra- . 
moję buvo surašyti visi poruti. 
išskyrus Beriją. Iš to vėl išve
dama. kad Berija nustumtas, o 
Malenkovas triumfuoja. Pasta
roji išvada gali būti tikresnė, 
nes ir "lAostija” duoda pamo
kymą — ištrauką iš senos Ma
lenkovo kalbos, nors ir nemini 
kaip visada jo vardo.
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Nnujienoc liepos 6 mini, kad

Tamsta neturi toto pasirinki-

(bus daugiau)
v

LIETUVIAI TURI TIKTAI MEDINĘ MONSTRANCIJĄ

F

kančias, jis buvo paskui bado 
nukamuotas komunistų stovyk
loje Korėjoje.

bus-dėkinga ,patysos, kad tam
sta savo gyvybe čia žaidi ir ją 
prarasi?” " <

Vienintelė paguoda tose sun-. 
kiose tremties dienose lieka tik 
vienas Dievas, kuris gyvena 
pasislėpęs neturtingoje barako 
koplytėlėje, čia tikintieji bent

ELZmIEtA n, aaglų karalienė su savo vyru, stovėdama angliško 
diyp* užpakalyje, Londono Hyde Parke inspektuoja buvusius vyru ir 
moterų atsarginius dalinius po vainikavimo ceremonijų. Dalyvavo a- 
pi« žmonią.

vieną iš jų ^tvarkytį. bu par-

$

: * ndką, kuri liko įstrigusi mėso
se ,ir gydyti infekciją. Tai buvo 
lygiai savaitė po mano suėmi
mo. Tas gydytojas B Vienos 
Hitlerio laikais sėdėjo Dachau 
Striukioje, kai tik Austrija bu
vo prijungta prie Vokietijos 
Kai draugų užtariamas jis buvo 
iš Dachau paleistas, jiš gavo 
tarnybą prie metodistų laiko
mos Mgesnnės Šanchajuje. Kai 
ten komunistai atėjo, jis buvo 
suimtas tik dėl to, kąd jis

pie karalienės Elzbietos duk
ters giminią, apie specialią por
ciją alaus angių kariuomenei 
to atsitiktino proga. Girdėja

Kalbantysis, kuris atrodo bu
vo studijavęs Berlyne ir Londo
ne ir buvo etnologijos profeso
rius, pagaliau toną pakeitė: 
*Bijau, kad ministeris buvo tei
sus. Tamsta nesi žurnalistas. 
Jei tamsta būtum žurnalistas, 
nesispirtum 'per radiją j 
koti faktus. Tamsta 
mybę išgelbėti

$a-

fenzyvai.,.Kai aliarmas
Atšauktas, skubiai vėl ga au 
aparatą, kad nepatirtų mano 
paslapties.

Moskitai, utėlės ir blakes
Naktimis neleido miegoti 

moskitai, utėlės ir blakės. Vie
nodą gyvenimą įvairinda\ o 
tarnautojų mums ^engiami iš 
nhujo ir iš naujo apklausinėji
mai. Komunistai nenustojo mė
ginę prikalbėti, kad prabilčiau 
per radiją. 1950 m. rugpjūčio 
4 mane vėl nusigabeno į 
ongyang į n;
mė tardyti try^ asmens.

o gyvybę ir 
ną laimin

gą; bet yti, kad
tamsta nesi šnipas. Jei tamsta 
to negali, tamstai kris atsako
mybė dėl to, kas tamstai atsi
tiks.” v *

Buvau įsitikinęs, kad tie trys 
vyrai imsis jėgos prieš mane. 
Bet jie manęs nelietė. Jie tik 
grasino, keikėsi ir gundė. Pa
galiau metė kaltinę šnipinėji
mu ir tik apeliavo į mano ob
jektyvumą.

Netenku sąmonės
Tardymas^ kuris prasidėjo 

vėlai vakare, dar tęsėsi iš ry
to. Toliau nebežinau, kas nuti-

1950 m. rugpjūčio 1 mane 
vępnugabento į ei * ų Inter
nuotoji lagerį. Likimą drau
gams papasakojau, kas pasau-

tas Korėjoje mons. Byme, ku
ris sunkiai . sirgo dezinterija, 
pamėgino net atsistoti, klaus
damas mane* apie amerikiečių 
beisbolo komandos žaidimo da
vinius.

., kur mane ė-
- B -t • I>cr 

15 centimetrų’ nuo manęs pas
tatė labai stiprią elektros lem- ko. Pasijutau gulįs lovoje, o ša

lia manęs sėdėjo prižiūrėto
jas Jis kalbėjo: '

“Tamsta labai sirgai, ir aš 
turiu įsakymą pasirūpinti, kad 
tanasta nemirtum. Daily Wor- 
ker korespondentas pranešė į 
Londoną apie tamstos suėmi
mą, ir tamstos laikraštis sukė- 

idelį triukšmą. Net Jung
tinėse Tautose reikalavo, kad 
tamstą paleistų. Tamsta turi 
būti sveikas.”

Susitaisau radijo aparatą
Mane norėjo atgriebti mai

tindami kiaušiniais, pienu, Co- 
ca Cola. Sargybos beveik ne
pastebėjau. Namo, kuriame 
gyvenau, kiti gyventojai per a- 
liarmus, bėgdavo į slėptuvę. Aš 
neidavau. Mano dėmesį pa
traukė net trys radijo apara
tai. Jie buvo netvarkoje, ir 
nebuvo galima jais naudotis.

Langai buvo uždengti, ir 
įbary lįivo labai karsta.

Ką tamstos žmona pasakytų....
VienSs iš trijų pradėjo:
Tamsta atvykai su ameri- 

kietiniais agresore is į Korėją. 
Tamsta suimtas fronte. Tam
sta matei, kaip amerikiečiai 

' griauja kraštą. Amerikieči/į ■ 
lėktuvai bombarduoja mūs 
ligonines. Amerikonai pasi
naudojo savo dauguma Jungti
nėse Tautose, kad savo 
tus mestų į karą su mumis. Mes 
nekariaujame prieš Britaniją. 
Ar tamsta nesi nuomonės, jog 
šis karas nebuvo reikalingas? 
Ar tamsta tiki, kad angių tau
ta, ypačiai motinos ir žmonos, 
nori anglų vyrų mirties 
tamstos žmona pasakytu,

* išgirstų tamstos balsą per ra- 
-d^ą ir patirtų, kad dar esi gy- 

'f’*yas? Tamsta galėtum apie ją 
«patirti. Mes per kęlįas valandas 
galėtume gauti įs 
mą. Jei ta ta'per radiją kal
bėsi, jei pasmerksi žiaurumus, 
kurių liudininkas tamsta esi;

tamsta papasakosi apie už- 
muštas moteris ir vaikus, tai

>. telegra

įsa

Viena iš seniausių lietuvių 
grupių Anglų zonoje iki šiai 
dienai yra išsilaikiusi Wehne- 
ne, prie Oldenburgo. Prieš me
tus laiko vokiečių vietos savi
valdybė suteikė šiai stovyklai valandėlei užmiršta savo var- 
lietuvių kolonijos titulą, kas gus, pasistiprina malda ir lietu- 
tikrenybėje ir atitinka, nes čia 
jau nuo 1946 metų gyvena lie
tuviai tremtiniai. Jau iš tolo, 
atvykstant į Wehneną, matyti 
lietuviško kaimo vaizdas, tik su 
tuo skirtumu, kad vietoj lietu
viškų trobesių, stovi visa eile 
senų ,medinių, rausvai apdažy
tų barakų, šiuose barakuose ir 
gyvena mūsų, tautiečiai: nedar
bingi, ligoniai vien tžfc *80 
asmenų) gausios šeimos- su ma
žais vaikais, invalidai, paliegę 
ir kt., kuriems 
išeini oti. Sav 
vo gyvas 
mas. šiandien

elemta buvo 
laiku čia bu- 
inis gyveni- 

tačiau to viso
jau nebėra: Gyvenimas slenka 
monotoniškai pilkas, kaip lie
tingos šios-^pylinkės dienos.

PROTINGIAUSIAS PO BISMARKO

tamstos žmona išgirs tamstos 
balsą ir bus laiminga. Jei tam
sta su mumis bendradarbiai įsi, 
mes tamstą paleisime, per Ki-

Kai raštuose rašo ar pagar
biai kalba, jį vadina “ponas 
valstybės kancleris.” Kai mi
nisterijoje tarnautojai tarp sa
vęs prieteliškai kalba, sako tie
siog: “Senis.”

O koks jis senis, gali pasi
žiūrėti, kafjis'laiptais lipa į sa-

vo namus Rhoendorfe. Iki užli
pa 53 laiptelius valstybės sek
retorius Lenzas, kuriam tik 50 
metų, drauge su ministerijos 
direktorium Globke, kuriam 54 
metai, keli 
toja atsi 
užlipa vi 
kia anų a

b

F 
it
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IJCNTCFYNU KKTK.NVKIM, fcnrimr trjr* arkliai karia nrrUrnr, pa-

Churchilli

kartus abudu sus- 
šenis” 

atsikvėpimu ir lau- 
ūškuojant.

viską giesme, kad toliau kant
riai pajėgtų nesti-sunkią trem
ties naštą.

Ši koplyčia jau deugelį metų 
tarnauja mūsų tautiečiams. Su 
laiku visi dalykai sensta ir dy
la, todėl ir šiai koplytėlei laiks 
nuo laiko reikalingas didesnis 
ar mažesnis tas. Koply
čioje randągį Įg^jtramų, seni, 
aplaužyti fr , kaip vaikų 
daržely suolai, taį> kad senes
nio amžiaus žmonėms ir ligo
niams sunku sėdėti. Todėl yra 
būtinas reikalas tuos suolus pa
keisti naujais jr patogesniais.. 
Prie koplyčioj^yta gražus lie
tuviškas kryžius, o šalia jo nuo 
karo -laikų užsilikęs, ant me
džio šakų pakabintas gazo 
vamzdis, į kurį plaktuku iki 
šiai dienai skambinama pamal
doms. Būtų jau laikas šį vamz
dį pakeiki bent mažu varpeliu. 
Be to koplyčios altoriui trūk
sta padoresnių žvakidžių (lik
torių), monstrancijos (yra tik 
medinė), komuninės'ir kitų 
liturginių reikmenų. Bet visam 
tam trūksta pinigų, o nėra iš 
kur jų paimti, nes patys žmo-

nes yra suvargę ir gyvena iš 
rpėnkos pašalpos. Būtų labai 
gražu, kad geros valios lietu
viai katalikai Amerikoje, ypač 
tie .kurie Wehnene gyveno ir 
nešė bendrą tremtinio .dalią*, 
savo auka prisidėtų prie šios 
koplyčios sutvarkymo ir pagra
žinimo. Wehneno tikintieji bus 
už tai labai dėkingi, kai jie kas
dien prieš savo akis matys ge
radarių’ paaukotas dovanas. 
Aukas prašoma siųsti tiesio- 
gi'Ti vietos klebonui šiuo adre
su: Rev. P. Ginčius, Lit. Kolo- 
nie Wehnen, Oldenburg i. O., 
Germany. Svečias stebėtojas

- • —------ -------- JJg,1. ,! /lt ■"

kiai V. Sidzikausko pasikalbę- ■ 
jbną, duotą lenkų laikraščiui 
‘Tribūna”, dėl Pabaltijo ir ry
tų Europos bendradarbiavimo. 
Naujienos rašo:

‘‘Visi laikraščiai iškelia Rytų 
Europos valstybių federacijos 
ar net unijos svarbumą, Si
dzikausko pareiškime įžiūrėda
mi palankų tuo klausimu lietu- 

‘ vių nusistatymą, kuris tačiau 
ne visur sutampa su lenkų pa
žiūra į šį klausimą.

“Labiausiai lenkus žaidžia 
tos Sidzikausko pareiškimo 
vietos, 'kuriose jis su tam tik
romis rezervomis žiūri į Len
kijos dalyvavimą Pabaltijos są
jungoje, pagrindinį dėmesį 
kreipdamas į tris Pabaltijo 
valstybes ir į Suomiją, Gudiją 
bei Ukrainą, jeigu jos atgautų 
laisvę.”

“Su savotišku pasigėrėjimu 
lenkai pateikia tas vietas, kur 
Sidzikauskas kalba apie ginčy
tinų teritorijų išsprendimą. Jie 
cituoja, kad Sidzikauskas yra 
nuomonės, jog ginčytinus teri
torinius klausimus reiktų sprę
sti pasitarimų ir arbitražų ke
liu, vengiant kūrimo sričių, ku
rios būtų pavedamos tarptauti
niams organams administruo
ti.” sy

Lenkai sulūtka su Sidzikaus
ko mintimi, kad jau dabar emi
gracinėse sąlygose būtų ieško
ma būdų rytų Europos apsi- 
jungimo klausimui spręsti.

Ne žodžiai, bet interesai
T. Žiburiai birželio 25 veda

majame įspėjo kritiškai žiūrėti 
į visus didžiųjų politikų pa
reiškimus ir iš jų nedaryti iš
vadų nei sau nuotaikos nega
dinti. Politiką lemia ne žo-

NAUDINGI, NENAUDINGI DAIKTAI
• Paryžiuje viena dama 

mėgdavo pasiklausyti, ką kal
ba jos kaimynai. Ji atsigulda
vo koridoriuje po kaimyno du
rimis. Ir viskas gerai sekėsi. 
Tik sykį ji padarė išradimą: 
pakėlė laiškų klapanėfį duryse 

pro jį įkišo ausį, šitas išra
dimas buvo nenaudingas; smal
suolė atsidūrė ligoninėje, nes 
išlindusios ausies galą pamatė 
šuo ir nukando.

♦ Muzikos instrumentai nau
dingas daiktas;.. Utrechte ne
seniai buvo gaisras. Kambary 
miegojo penki vyrai. Nė vienas

nor^'liepsnos jau 
apėmusios.

s. Staiga
rogo stygos

Jie
pianinas

pavadino Ade- 
nauerį protingiausiu Vokieti
jos vastybės nuo Bis
marko laikų. Dėl to^fiįsmarko 

 

Adenaueris turėjo tokią istori
ją. Vienas jo bendradarbis jau 
anksčiau buvo jam pranešęs, 
kad Bonnos rinkoje garsiąsias 
silkes “Bismark Heringe” mo
terys perka jau -kaip “Adena- 
uer Heringe”. Kodėl? Nes jos 
neturi galvos — njoterys pa-, gyveno JAV Chicagos mieste 
aiškinusios bendradarbiui. Ade
naueris susidomėj<r ir po kurio 
laiko, pasišaukęs tą bendradar
bį, pranešė: “Galit būt ramūs. 
Sužinojau, kad “Bismarko sil
kės” taip pat galvos neturi.

Kancleris nerūko. Sykį ko
respondentas (o su jais kanc
leris nenori turėti reikalų) pa
klausė, kodėl vyriausybės po
sėdžiuose jis liepia padėti dėžę 
cigarų ir degančią žvakę. Kan
cleris atsakė: “Cigarų rūkyto
jai aptemdo ne tik kambario 
orą, bet nuolatos rūkydami ap
temdo ir savo protą. O tai dėl 
to aš ir galiu lig šiol valdyti 
vyriausybę.

Jei taip, tai gal vertėtų A- 
denaueriui įsileisti į valdžią sa
vo opoziciją socialdemokratus 
ir duoti jiems užrūkyti ciga
rą?

ejy - savanorių žiniai
os Kariuomenės kūrė- 

įaf-savanoriai, kurių tik ma
žam skaičiui pavyko išvengti 
Sovietų Sąjungos komunistinių 
budelių žiauraus keršto, labai 
sielojas savo pavergtos tautos 
nelaimėmis ir kančiom! o 
sunkaus tremties, laikotarpio, 
savanorių didesnis kiekis apsi-

ir čia susibūrė į L. K. Kūrėjų- 
Savanorių Organizaciją.

Norėdami gyviau dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo talkoje ir 
siekdami aktyvesnio veikimo 
kovoje prieš pasaulio marą — 
komunizmą, skelbiame visų 
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų- 
Savanorių žiniai:

I. Vykdant LKKS 1952 metų 
gruodžio 14 d. Chicagos mieste 
visuotinio narių susirinkimo 
nutarimą, išrinktoji valdyba, 
drauge su minėto susirinkimo 
prezidiumu, š. m. gegužės 22 d4 
bendrame posėdyje nutarė im
tis iniciatyvos atgaivinti visame 
laisvame pasaulyje Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjų - Savano
rių Sąjungą ir veikti jos Laiki
nųjų Tremties nuostatų pagrin 
dais, vienkart įsijungiant į Pa
saulio Liet. Bendruomenę.

II. Iki visų narių Įsavintu

f

nepabudo, i 
buvo 'kambarį 
Kambary buvo piar 
nuo perkaitimo 
ir pažadino miegeli 
spėjo, išsigelbėti,*- 
sudegė. ,

4 Naudingas daiktas ir whis- 
ky... Per paskutines didžiąsias 
miglas Anglijoje daugelis ver
šių susirgo ir turėjo būti pa
plauti. Sako, jie peršalo. Kad 
daugiau to neatsitiktų, sugal
vojo ir veršiams miglų kaukes 
— lininės medžiagos gabalą, 
sumirkintą whisk*y. .Alkoholis 
gerai veika nuo nušalimo. Va
dinas, naudingas ir veršiams.

♦ s

• žmonėms alkoholis nevisa- 
da naudingas... ‘ Prie Malmo 
miesto ugniagesių komandos’ 
viršininkas paseno ir išėjo į 
atsargą. Jam surengė išleistu
ves. Kai visa komanda buvo 
išsirikiavus ir prasidėjo kal
bos, staiga sukaukė aliarmo si-

bus * išrinkti Centro Organai, 
visą organizacinį darbą atlieka 
LKKS Organizacijos Valdyba 
Chicagoje.

III. Centro
data nustatoma 
lio 31 d. Rinkimai 
korespondentine 
siųstus balsus 
rinkimų protokolą^surašys tam 
reikalui pakvi Rinkimų Ko
misijai—'

IV. Visi laisvame pasaulyje 
gyvenantieji kūrėjai - savano-

• riai prašomi galimai greičiau 
atsiliepti, pranešant šiai valdy
bai savo dabartinį adresą. Sky
riams vietoje organizuoti ir 
Centro Organų rinkimams pra
vesti visos informacijos bus pa
siųstos kiekvienam asmeniškai, 
gavus atsiliepimo adresą. Ži
nias siųsti šiuo adresu: Mr. V. 
Rėkus. 1630 N. Kedzie Avė., 
Chicago 47. III., USA.

Visuotinio Susirinkimo Pre
zidiumas: pirm. Juozas Tumas, 
sekret. Jonas Melys,

LKKS Organizacijos Valdy
ba: pirm. Jurgis Bobelis, viče- 
pirm. Vincas Rėkus, kasininkas 
Matas Klikna. sekret. Adolfas 
Juodka*

anų rinkimu i
3 m., spa-: rerios. Ugniagesiai*su pačiu vir- 

vykdomi - — »—-
rka. At

kakliuos ir

sininku pasileido i gaisrą. Kai

nebegrįžo. Paaiškėjo, kad su
degė jo paties namas. Paaiškė
jo taip pat,, kad namą padegė 
jo žmona, noredamg Vutrukdy-

gertų.
• Pigių daiktų ieškoti ne

naudinga... Brooklyno brange
nybių prekiautojas Charles Si- 
ver nuvyko j Chicagą ir buvo 
pasipiktinęs, kad viešbutis, ku
riame jis paprastai apsistoda
vo, buvo pabranginęs kambarį 
visa 50 cn. Protestuodamas jis 
išėjo kito viešbučio ieškoti. Dar 
kito nesuradęs buvo užpultas 
plėšikų ir neteko brangenybių 
už 75,000 dol.

• Statistikos visokių žinių 
• pasako. Kartais ir nenaudin

gų... Pavyzdžiui, kad vyras su 
žmona daugiausia susibara dėl 
mieliausioj) pinigo, jau rečiau 
dėl pavyduliavimo ir tik trečio
je eilėje dėl vaikų auklėjimo.

V

tffial, bet interesai Visokius pa
žadus ir principus Išduoda po
litika, bet niekad neišduoda sa
vo intereso. “Kodėl mes šian
dien turime tikėti, kad Chur- 
chiilis nori bičiulystės su 
Kremliumi, o Eisenhoweris jos 
kratosi. Prie tam tikrų sąlygų 
labai greitai galėtume išgirsti 
priešingų pareiškimų,, nes nei 
pirmasis yra Maskvos draugas, 
nei antrasis jos priešas. Iš tik
rųjų jie yra savųjų valstybių 
interesų saigai ir galutinam re
zultate pasielgs ne pagal savo 
pareiškimus ,bet pagal tuos in
teresus.”

įspėjimas yra pagrįstas ir 
teisingas. Tik dar tektų jį pa
pildyti dviem dalykais. Viena, 
reikia stebėti dar ir tautos cha
rakterį, pasireiškusį per eilę 
metų, nes vienos tautos linku
sios žiūrėti tik savo interesų ir 
viską aukoti jiem; kitos atsi’ 
žvelgia ir į svetimus interesus, 
jei jie nekenkia ar nedaug kaš
tuoja. Tatai pajutom savo kai
liu, kai vienos vakarų valsty
bės Lietuvos įjungimą į Sovie
tus tuojau pripažino, o kitos to 
nedarė.

Antra, reikia stebėti, ką at
skiros valstybės laiko savo in
teresu. Vienoms interesas yra 
gerai pirkti ir parduoti. Kitos 
laiko savo interesu ir kovoti už 
principus, už laisvę, žmonišku
mu Tuos principus gindamos, 
jos palaiko savo viduje taures
nę dvasią, o tarp svetimųjų 
laimi daug sau šalininkų, ypa
čiai tarp tų, kuriems laisvė at
imta. O visadaįpepatenkinta
sis, taigi ir nelaisvasis elemen
tas yr» dinamiškesnis, veržles
nis ir jį turėti savo pusėje “ap
simoka”, yra interesas, šito
kio nusistatymo buvo ir tebė
ra Amerika.

Šitų dviejų dalykų negalima 
pamiršti vertinant politinius 
pareiškimus ir įvykius.

Lietuviu katalikų diena.
Draugas liepos 5 ]>rane-ša, 

kad ALRK Federacija tariasi 
su kitom katalikų organizaci
jom įvesti pastovią Amerikos 
Lietuvių Katalikų Dieną. * Esą 
numatyta tinkąmiausia jai dje- 
na Kristaus Karaliaus šventė. 
“Ruošiant? tokios dienos prog- 

fVamą, numatyta . b^hyčioje 
bendra visų, ypač šeimiJfc ko
munija, po pietų ar vakaro a- 
kademija (masifiis susirinki
mas «u menine religine progra
ma, su tai dienai tinkamomis - 
paskaitomis.”

Gaila, kad nepaaiškintu, ko
kia tokios dienfrsKi sp^Ealioji 
prasmė ir kuo ji skirsis** nuo 
Kristaus Karaliaus šventės, ku
ri taip pat rengiama panašia 
programa.

v

• Tik 8 procentai visų ame
rikiečių moterų esančios blon
dinės.

• Amerikos prekybos depar
tamentas apskaitė, kad kelne
riai surenka visoj Amerikoje 
per metus apie 365 milijonus 
dol. arbatpinigių.

• Didžiausią autostradų tin
klą Amerikoje turi North Ca 
rolina valstybė — 62.000 my
lių.

• Tik nuo 1948 metų visoje 
Amerikoje indi jonai gavo bal
savimo teises.

• Chicagoje vienas laikras- . 
čių pardavinėtojas įsigeidė nu- 
sipirkti Cadillaco automobilį. 
Jis taupė savo centus 22 me
tus ,ir neseniai savo svajonę 
nusipirko už 5487.41.

• Nenaudinga ir tokia sta
tistika... Buvo apklausinėti- * 
mos moterys, ar jos ištekėtų 
ūž savo dabartinių 
v y r ų antru kartu, jei
gu. tąi. žinoma, būtų galima. 
Tik 53 r r pasisakė taip, 25*7 
gal būt, o 22rr pasakė, kad 
už jokius pinigus.

MMte- ■*



darbininkų sukilimo okupuoto
je Vokietijoje priežastys. Jų 
reikia ieškoti Maskvos okupaci
nėje {kritikoje, jas staigiame 
lūžyje, civiliniu komisaru pas
kyrus Semionova. * • - • X

p ARB.INIKKĄS

Semionov2s suka B^rlvno vairą
Maskva patvfa-tfatt jo fiajją—- tiriamom naolaidocn laimėti visą Vokietiją.

SUBSURIPTION RAiUS 
«*e yeeriy ----------------- >5.00

BrookJyn, N- Y. 
HaM ye*r_____
YOTCigB________

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikojemetama SSjOO

_ >3.00 
. >SiW

Pusei metu 
Užsienyje

>3.00

Laikrašti tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. SofledėBs

Straipsnius fr korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
Straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- * 
iy« straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę: Už skelbimu turim 
k kalba redakcija neatsako.

Riaušės rytų Vokieti oje tu
rės neabejotinos Įtakos tolimes
niam - ■' .

ir vakarą Vokietijos Hldmcd
ryšium su šiemetiniais parla

mento rinkimais. Tuo tarpu 
neaišku' kuria linkme. “Volks- 
bot” rašo, ka-’, sukilimas buvo 
nukreiptas už Adenauerio po- . 
litiką, 'prieš neutralistus ir 
prieš tuos, kurie nori susitarti 
su bolševikais. Tačiau socialde
mokratai skelbia, kad rytų Vo
kietijos būviui pagerinti kaip 
tik skubiai reikia susitarti su 
Sovietais. Ir dalis vokiečių Ii- 
beralų FDP su šulu Ma’eriu, 
kuris dabar eina senate pirnr- 
ninko pareigas, skelbia, kad 
“pakeisti Adenauerį yra šio 
momento reikalas, nes jis per
daug pasidavė Vakarams.”

matydamas LAIgKAS Iš VOKIETIJOS 
atvykęs dabar 8370 griežtą liniją pa- ------------------
čiup au- smerktą, 
hti7 iru- « valdfios pasitraukti. Kai atėjo žinios iš yisos zo- 

nos, kad “prasidėjo pragaras”, 
tada Sovietų komendantams 
buvo duotas didžiausias pavo
jaus ženklas, numatytas ypa
tingajai operacijai, pažymėtai 
“Raudonojo spalio” vardu. K*> 
ipendantūrų seifuose buvo at
plėšti ypatingieji planai su įsa
kymais, ir pagal juos pradėjo 
veikti kulkosvydžiai ir tan
kai. Komunistinė vyriausybė 
turėjo tylėti, o veikė rusai. Se- 
mionovos ignoravo Ulbrichtą 
ir tarėsi su. Piecku ir kitų bu
vusių partijų vadais. Tebuvo 
paskelbta, kad
Semionovas norįs ateičiai dau
giau remtis liberalinėmis parti
jomis ir siekti jų bendradarbia

vimo..."
Prieš komunistinės vyriau

sybės pareigūnus prasiveržė ir 
atskirose vietose darbininkų 
pyktis. Brandenburge darbi
ninkai įsiveržė į te'singumo mi
nisteriją ir, surakinę vy;\ pro- 
kurorą įSechtelį, pareikalavo 
laisvų rinkimų. Tas prokuio- 
ras buvo vadinamas “raudo
nuoju budeliu”; jį ištiko tas, 
pats likimas kaip ir jo aukas. 
Bitterfelde 40,000 minia išlau
žė kalėjimą ir paleido kaJiaiuZ 
Policijos kalėjime rado dar 
politinius kalinitts^stiKištus vie
nutėse ir laikomus .

iki kelių vandeny.
Erfurte padegė milicijos būs

tinę, o du į minią šaudančius 
aktyvistus čia pat pakorė. 
Goerlifze šaudančius į minią

Prieš jį iš Mas 
Judinas sykiu su 
gintu Maskvoje^ 
ris dabar yra mini pirmininką 
pavaduotojas, buvo paėmę ___ ___
griežtą linija — varė be jokios ^taž,” jrf .aįsįcytų? 
atodairos ūkininkus į kolcho- #

Bet nuo to sulaikė Judinas, 
pagrasinęs “traukti į teismą už

SAKO, REIKIA NAUJŲ ŽMONIŲ
YRA tokis “Moralinio Apsiginklavimo” sąjūdis, įsteigtas prieš 

15 metų Šveicarijoje. Šveicarijoje kasmet rengiama to “Morali
nio Apsiginklavimo” stovykla, į kurią kviečiami įvairių tautų iš
rinktieji pagyventi bendru gyvenimu, rasti supratimo viekas ki
tam, o pet asmenis ir supratimo kitom tautom.

Birželio pradžioje buvo minima to sąjūdžio 15 metų sukak
tis. Ji buvo surengta Londone. Pažymėtina—^Londone, kuris rodo 
mažiausia supratimo kitiem... Devynių tautų ministeriai ir kiti 
įžymybės pasirašė kvietimą, kuriame kalbama:

“Laisvasis pasaulis reikalingas ko pozityvaus, kas jį suvie
nytų; ko nors! didžio, kas Įprasmintų jo gyvenimą. Mūsų įsitiki
nimu, moralinis apsiginklavimas yra tokių plačių vizijų viltis.”

Pakviestas tose iškilmėse kalbėti sąjūdžio steigėjas Dr. 
Frank Buchmann pasakojo, kad sąjūdis išplitęs Europoje, Azi'o- 

Zje ir Afrikoje, kur susijungė draugėn daugelio tautų ir rasių at
stovai. Jų visų mintį išreiškia prieš porą mėnesių įvykusios kon
ferencijos Afrikoje išvada: mūsų pačių pasikeitimas yra pirmas 
žingsnis į geresnius tarpusavio santykius.

Nors sąjūdis už “moralinį apsiginklavimą” plintąs, sąjūdžio 
kūrėjas neslėpė, kad pasauly tarpusavio santykiai negerėja. Jis 
kalbėjo:,tuo tarpu, 'kai valstybės vyrai kuria armijas, organizuoja 
konferencijas ir sutartis, skaldomosios jęgos laimi čia uostbsdar- 
bininką, valdininką, karį, ten mokslininką, mokytoją; tuo tarpu, 
kai vyriausybės skatina- gamybą, streikai ją sugniuždo; tuo tat< 
pu, kai vyriausybės vyrai sušaukia konferencijas, jose išduoda
mos gyvybinės paslaptys; tug tarpu. kai reikalaujama vienybės 
tarptautų, auga skilimas t

Pakrikimas ateina — 
mišo, o aiškumas ateina iš 

\Mes kalbame apie dievišką
Dievą regi tik tyra širdis... Vadovauja iš tikrųjų ne tas, 
įsikalba, bet tas, kuris įsiklauso. Raktas naujiem santykis 
nauji valstybės žmonės. Tai mūsų viltis.

Prie anų -teisingų vertinimo žodžių ką bepridėsi. Juos prisi
meni ir kai suvažiuoja trys ministeriai lemti pasaulįoJikimo.

Tik nelaimė, kad ctetžnai galvojama: savo dvasią turi pakeisti 
kiti-, o manęs tatai neliečia. Antrą nepasisekimų Drie
žas^ išdavė toji Afrikos k o n f -e r e n c i j a, norėdama 
“ieškoti bendro tikslo, kuris žmones galėtų sujungti bendram dar- 
bupbe baimės , nepasitikėjimo, kartumo”. Taigi — vis tas ieš
kojimas ir ieškojimas, kas jau seniai surasta, tik neįvykdyta. O 
naciam vykdymui, darbui taip ir nelieka energijos.

Tai yra sykiu reiškiniai to teisingųjų nuovargio, kuriuo Pijus- 
XII apibūdino šįg dienų žmogaus lėtą mirimą. “ K

Juos matom ne tik aname didžiajame pasauly, bet ir siau-< 
varne savo tautinio gyvenimo rate. \ \ 

ūtų viduje.
kė toliau kalbėtojas — iš komorcA 
pasikeitimo, moralinio pasikeitimo, 
vadovavimą, bet užmuštame, kad 

kuris

minga. Niekas man nebuvo 
gražu, niekas malonu, nė vie- 
nas žmogus nemielas.

\nan buvote tokie svetimi,

STORMYRO VIENKIEMIO
7.

— Aš nieko neturėjau prieš,
— tarė Helga atsiprašydama
— Aš tikrai mačiau, kokia d;- 
delė laimė, kad galiu čia būti. 
Jūs visi man buvote tokie 
draugiški ,ir darbas buvo ne
persunkus, bet vis dėlto'aš il
gėjaus. Kažkas traukė mane »r 
viliojo ir norėjo nuvesti į miš
ką. Man atrodė, lyg būčiau iš
davusi tą, kuris tūrėjo į mane 
teisių, jeigu čia lygumoje lik
siu.

— Tai, gal būt, buvo... — 
pradėjo Gudmundas, bet susi
laikė, sakinio nebaigęs.

— Ne, tai ne mažasis buvo, 
ko aš ilgėjaus, žinojau, kad 
jam‘gerai sekasi ir kad mori 
na maloni su juo. Tai nebuvo 
kas nors tikra. Aš jaučia**? 
lyg būčiau miško paukštelis, 
uždarytas narvelyje, ir ma
niau, jog turėsiu mirti, je’JU 
niekas- neišleis.

— Nemanau, kad taip blogai 
būtų’ — tarė Gudmundas u- 
nusišypsojo, nes dabar jam

čą, didino darbo'normas, visą 
Vokietiją pramęnino ir jos ga
minius gabeno j'Rusiją, nepai- 
sydami, kad gyventojai neturė
jo ką valgyti

Semionovui buvo aišku, kad 
norint Vokietiją sulaikyti nuo 
Vakarų reikia imtis nuolaidą.

Padedant neutralistams tik 
nuolaidomis galima sudaryti 
Vokietijoje nuotaikas, priešin
gas Adenauerio linijai kuo 
greičiausiai Vokietiją įjungti į 
Vakarų pasaulį. Todėl jis, su
darė “žaibo programą”, Mask
voje jai gavo pritarimą ir bir
želio 5 grįžęs iš Maskvos su 
paaukštinimais, ėmėsi ją vyk
dyti. Judinas buvo paskirtas tik 
jo padėjėju ir turėjo su tokie 
pat stropumu atšaukinėti tai, 
ką juodu su Grotevvchliu buvo 
vykdę. Kas buvo nejudina
ma tiesa, 'dabar turėjo virsti 
klaida. Tarp komuinstų tūzų 
kilo panika, nes niekas nežino
jo, kas bus toliau ir už ką jiems 
teks atsakyti savo galvomis. 
Jiepa<tik buvo aišku, kad par- 
Xjos vadai ir vyriausybė arba 
'turės atsidurti kalėjimuose ar-. 
ba bent prisipažinti kalti ir sa
vo kaltes viešai paskelbti.

Ulbrichtas.

Visos reformos buvo vykdo-

šaulius nulinčiavo. Burmistras 
turėjo pats nuiminėti Stalino ir 
kitų vadų paveikslus nuo sie
nų. Berlyne pirmosios aukos 
vidoje demonstrantai paskut
inis sudėjo “lauko kryžių”. 
Magdeburge rusai nukovę apie 
20 demonstrantų, jų kūnus pri
sirišę prie‘tankų vilko paskui 
gyventojams gąsdinti.

darbo normos nesumažintos, 
nors to įsakmiai buvo reBcala- 
vę rusai Nesulaukdami suma
žinti ir" manydami, kad rusai 
visai pasiryžę palaidoti komu
nistinę *SED vyriausybę, darbo 
žmonės norėjo paspausti strei
ku, jei jų reikalavimai nebus 
patenkinti. Iš čia ir atsirado 
žygis į vyriausybės rūmus.

Komunistai tada skubiai-su
mobilizavo savo komunistinio 
aktyvo ij>,000. . Bet jie dingo 
augančioje ir įsisiū
buojančioje minioje, ku
rioje ir nuotaikos augo komu
nistams nepalankios. Komunis
tinės įžymybės globos ieškojo 
sovietų kareivinėse. Tada Se- 
mionovas ėmėsi iniciatyvos. Jis 

• įsakė atvesti pėstininkų batal- 
joną. Kadangi karinė valdžia 

i buvo panaikinta ir pervesta į 
į civilinio komisaro rankas, tai 

dabar tam komisarui teko vėl 
i skirti komendantą. Juo buvo 

paskirtas gen. Dobrovas. Tas, 
nenorėdamas rizikuoti, metė 
tiek jėgų į Berlyno gatves, kiek 
jų turėjo. Jis pats išlindęs iš 
tanko, 
jog “vi 

kuris buvo dar jis buv< 
pažįstamas ;š Ispanijos pilieti- šaus'.nr 
nio karo ir vadinamas “Albace-

mėgino minią raminti, 
?kas bus vėl gerai.” Bet 
^nušvilptas ir palydėtas 
tais: “Ivan, namo, tau 

nėra ko čia veikti.”

WAI.TER S. BOBERTSON, Valstybes sekretoriaus padėjėjas, sveikinamas tūkstantinės pietinių korėjie
čiu minios pakelyje j prezidento rūmus deryboms su prez. Syngman Rhee.

v pirmą dieną į trobą* įžengus.
— Bet, — stebėjosi Gud- 

mundas,; ar ’fk ką,tik nesa
kei, kad -norėtum pas* mus lik
tis, .

atrodė, lyg vėl ją pažintų lyg 
nfr*kc tarp jų nebūtų, o priešin
gai — lyg jie būtų praėjusį 
vakarą ką tik išsiskyrę Stor- 

myre. Helga vėl nusišypsojo 
ir ėmė ,skųstis savo kentėji
mu, *

— Vakare, — tarė ji, —kai 
tik atsiguldavau, tuojau pradė
davo riedėti ašaros. Ir kai rytą 
atsikeldavau, visas priegalv’S 
būdavo šlapias. Dieną, kai vaik
ščiodavau tarp jūsų, galėdavau 
nuo verksmo susilaikyti. Bet 
kai tik Ijkdavau viena, tuoj 
imdavo ašaros byrėti.

" — Tu daug savo gyvenime 
verkei, — tarė Gudmundas, 
bet neatrodė, kad jis, tai saky
damas/ būtų jautęs jai užuo
jautą) Helgai atrodė, lyg jis 
visą laiką šypsodamasis eina.

— Tu negali įsivaizduoti, 
kaip man Buvo bloga,— kalbo
je ji gyviau, .norėdama hūri 
visiškai suprasta. — Mane ap
ėmė ilgesys. Jruris mane jiačią 
nuo savęs plėšė. Nė vieną aki
mirką aš negalėjau jaustis lai-

nebegrįšiu į Naerluądą. Bet 
nemuose tęvas ię motina buvo 
tokie ntidžiugę, kad aš gavusi 
Tokiuos žymiuoą namuos tar
nybą, jog aš negalėjau priver
sti širdį jiems pasakyti, kad 
nebūsiu pas jus.ai tik įėjau, 
į mišką, tai visa baime ir 
.skausmas pranyko. Man atro-

— Taip, *aš tai sakiau. - 
. — Ar *tu nebešiilgi^-

— Ne, tai praėjo, aš pasveiA 
kaū. Tik lukterėk, tu viską iš
girsi. . "

Gudmundas perėjo per kelią 
ir ėjo šalia jos. Jis visą laiką 
šypsojosi. Jam buvo džiugu gir
dėti ją kalbančią. Bet didelės 
reikšmės jis neskyrė/tam, ką 
ji pasakojo. Pamažu Helga pe
rėjo į Ją pačią savijautą. Jai 
atrodė, kad viskas lengva ir 
šviesu. Kelias iš bažnyčios bu
vo ilgas ir sunkus eiti, bet tą 
dieną ji nepavargo. Jai atrodė, 
lyg kažkas ją neštų. Ji tęsė-pa- 
sakojimą, peš buvo pradėjusi, 
bet jai neatrodė svarbu visa 
išsakyti. Ji taip pat galėtų bū
ti patenkinta, jeigu ir tylėda
ma šalia jo eitų.

— Kai aš labiausiai nelai
minga jaučiausi, paprašiau mo
tiną Jngeborgą vieną šeš‘ad:e- 
nį leisti man pareiti į namus ir 
ten liktis visą sekmadienį. Kai 
tą vakarą perėjau kalvei? ir 
pelkę, tai tvirtai tikėjau, kad

dč, kad visa tai buvo tik įsi
vaizdavimas. Tada buvo taip 
sunku su vaiku. Motina buvo 
jį paėmusi kaip savąjį. Jis dau
giau man nebepriklausė. Ir 
gerai kad taip.įvyko, bet man 
buvo sunku prie to priprasti.

— Gal būt, tu pradėjai mū
sų ilgėtis? — įsiterpė Gudmun
das.

— Ak ne, kai pirmadienį ry
tą pabudau ir pagalvojau, kad 
turiu eiti, mane vėl apėmė il
gesys. Gulėjau ir verioau^if 
gąsdinau save, nes teisinga bu
vo tik viena, kad likčiausi tar
nyboje. Bet man rodės, lyg 
turėčiau susirgti arba proto ne
tekti jeijgu atgal grįžčiau. Bet 
tada staiga prisiminiau,' ką bu
vau vakarą girdėjusi; jei paima
ma truputėlis pelenų iš savo 
namų židinio ir jei įberiami jie 
į svetimų namų židinį, tada nuo 
ilgėsią išsilaisvinama.

— Na. tai vaistai, kurie 
lengvai pritaikomi,—tarė Gud
mundas.

— Taip, bet gali atsitikti,

kad tik ten jausies kaip, na
mie. Ir jeigu išeinBKur nors 
kitur, tai ilgiesi jų, kaip anks
čiau juose blogai jauteis.

— Ar negalima pelenų vėl
pasiimti ir kitur nusinešti?

—_>Ne, tai galima tik įtartą 
gyvenime padaryti. Po to>ne- 
bėra grįžimo. Todėl ir pavo
jingas panašus bandymas.

— Aš šito nebūčiau išdrį
sęs, — tarė Gudmundas. Ji 
suprato, kad jis ją erzina.

— O vis dėl to aš išdrįsau, 
— atsakė Helga. — Buvo ge
riau tai, negu liktis nedėkinga 
motinai Jngeborgai ir tau, ku
rie man norėjote padėti. Aš pa
ėmiau truputėlį pelenų iš na
mų ir kai grįžau į Naeriundą, 
pasinaudojau akimirka, t,kai 
nieko troboje nebuvo, ir išbė- 
riau juos į židinį.

— Ir dabQ\ tu manai, kad 
pelenai tau padėjo? .

— Tik lukterėk, tu viską tuo
jau išgirsi, kaip buvo. Po to 
aš nuėjau prie savo darbo ir 
visą dieną negalvojau apie pe
lenus. Aš vėl taip pat stipriai 
ilgėjausi, kaip anksčiau. Viskas 
vėl buvo nemalonu. Tą dieną 
buvo daug darbų lauke ir vi
duje.. Ir kai vakare tvarte ap
sidirbus grįžau į trobą, židiny
je jau buvo ugnis užkurta.

— Dabar man iš tikrųjų į-

Kai riaušės buvo laikomos 
baigtos, vyriausybė turėjo atsi
gauti ,ir prasidėjo reakcija ir 
aukų skaičiavimas. Min. pirm, 
pranešime paskelbta, kad ūkiui 
padaryta nuostolio už 200 mil. 
markių. Iš tikrųjų daug dau
giau, nes čia neįskaityta apie 
80 užgriautų kasyklų šachtų. 
Buvo paskelbta, kad suimta a- 
pie 14,000 kaltininkų ir įtaria
mųjų. Paskutinės žinios suim
tųjų skaičių padidina iki 50,- 
000. Suimta apie
1,000 liaudies milicininkų, ku
rie atsisakė šaudyti į darbi- 

sunkus.

Tuo pačiu »metu anapus sie
nos bolševikai paruošė 1500 a- 
gitatorių, kurie turi būti per
mesti ir duoti pagalbą komuni
stams ir neutralistams. Bolše
vikai jau dabar leidžia pagyri
mus koalicijai ir socialdemok
ratų, komunistų, liberalų, cen
tro ir Wirtho partijos.

Iš jų apie 300 kalinių teis
imų buvo nuteisti mirti ar ilga
mečiu kalėjimu. Sovietai mir- 

į ties bausme nuteisė ir bausmę 
\įvykdė 62. Liaudies milicijai 
-nudarytos 72 drausmės kuopos, 

kūnbs juos turi “perauklėti.”

VernĮgrodėj kreipėsi į val
džią 7 Žmonių delegacija, kad 
suimtuosius paleistų. Sovietai 
pačią delegaciją suėmė ir su
rakinę įmetė į kalėjimą. Tarp 
pačių komunistinių SĖD narių 
buvo suimta 277, iš jų daugiau 
160 -buvo vadovaujančio perso
nalo.

Šveicarų spaudoje buvo pa- . 
žymėta, kad po visų įvykių 
apčiuopiamiausi Sovietų planai 
Vokietijoje esą tokie: 1. bent 
porai metų nudelsti karą, nes 
jie nėr kaip reikiant ginkluoti, 
o yra tikri, kad laikas dirba jų 
naudai; 2. susitarus su Vaka
rais, iš Vokietijos tiek ūkiškai 
pasipelnyti, kiek tik įmanoma 
pagal Jaltos ir Potsdamo susi- • 
tarimus; 3. už nuolaidas Vokie- r 
tijai ir {^laisvintai Austrijai 
išsiderėti, kad Vokietija būtų 
palikta neapginkluota ir Sovie
tams pripažinta rytų Europa; 4. 
padidinti tarp Vakarų nuomo
nių skilimą. . X***

■Dabartinis popiežius1 yra 266-tas
Ligi šiol buvo jau 265 popi.e- piežių tas pareigas ėjo 3-10 

metų. Buvo 15 popiežių, kurie 
neišbuvo šv. Petro soste nė vie- • 
nerių metų. Dabartinis popie
žius Pijus XII pareigas eina jau 
15 metus.

Iš buvusių 265 popiežių. 74 . 
'yra paskelbti šventaisiais. Pas
kutinis iš jų paskelbtas palai
mintuoju popiežius,Pijus X, ku
ris yra paskelbęs ir šūkį “Viską 
atnaujinti Kristuje”. Jį savo 
šūkiu turi ir ateitininkai.

Mūsų šimtipečiui priklauso 
jau penki popiežiai: Leonas 
Xm, Pijus X,f Benediktas XV, 

. Pijus XI ir Pijus XII.

žiai. Dabartinis popiežius Pijus 
XII yra 266-tasis. Prieš jį bu
vęs Pijus XI, miręs 1030 m., šv-. 
Petro soste išbuvo 17’ metų. 
Tiktai 13 popiežių ^ra ilgiau už 
jį valdę. Ilgiausiai is visų popie
žių valdė Pijus IX — net 32 
metus. Kiek trumpesnis ponti
fikatas buvo Leono XIII, ku
ris mirė prieš'50 metų. Tiek 
pat Katalikų Bažnyčiai vadova
vo ir Pijus VII, kuris būvą su
daręs konkordatą su Napoleo
nu. Panašiai, kaip Pijus IX, po 
17 metų popiežiavo šv. Zefiri- 
nas (538-555) ir Virgilijus 
(538-555). Daugiausia gi po-

domu išgirsti, kas atsitiko, — 
tarė Gudmundas.

— Taip, tik pagalvok. Kai 
ėjau per kiemą, man pasirodė; 
lyg ugnies atspindyje būtų
kažkas'pažįstąmo. Galvojau, 
kad atidariusi duris pajusiu 
nuosavą trobelę, kur tėvas ir 
motina sėdi prie ugnies. Lyg 
koks sapnas perbėgo per mane. 
Kai iš tikrųjų * vidun įžen
giau, buvau visai nustebusi, 
taip jauku ir gražu buvo tro
boje. Niekada motina Jngebor- 
ga ir kiti neatrodė tokie drau
giški ,kaip šitą vakarą, kai 
jūs sėdėjote ugnies apšviesti. 
Tai buvo brangus jausmas 
grįžti namo, gito anksčiau ne
buvau pergyvenusi. Taip buvau 
nustebusi, kad vos garsiai ne
sušukau ir rankomis nesuplo
jau. Man atrodė, lyg jūs bū
tumėt pasikeitę. Jūs nebuvote 
man svetimi ir aš jums galėjau 
apie visą kalbėti. Aš džiaugiau
si ir vis dar stebėjausi Ir žiū
rėk, tuokart staiga prisiminiau 
pelenus, kuriuos buvau aibė
ms į židinį.

— Taip, tai nepaprasta. — 
tarė Gudmundas. Jis nė trupu
tėlio netikėjo burtais ir raga
navimu. bet jam patiko klau
sytis Helgos, apie tokius daly
kus kalbančios. Dabar vėl pa
sireiškė patrakusi miško mer
giotė, galvojo jis. Ar galima

suprasti, kad ji, tiek daug per
gyvenusi, būtų taip vaikiška.

— Taip, žinoma, tai buvo ne
paprasta, — tarė Helga. — Ir 
ta* pasikartojo visą žiemą. Kai 
ugnis židinyje degdavo, lai 
man būdavo jauku, lyg bu
čiau namuose. Bet ir su ugnim 
yra kažkas nepaprasta. Gal 
būt, ne su kiek ęi i ugnim, liet 
su ta, kuri £^ga. židinyje, prie 
kurio šeimos nariai vakaras po 
vakaro susirenka. Ji kartais 
žaidžia ir šoka ir* spraga, o ki
tą kartą dūstanti ir blogos 
nuotaikos. F odos, lyg jį galė
tų skleisti ir jaukumą ir ne
smagumą. Ir man dabar atro
dė, lyg iš mano namų būtų 
atėjusi ugnis ir suteikusi man 
tą patį jaukumo alsavimą.

— Bet jeigu tu dabar bū
tum priversta išvykti iš Naer- . 
lundo? — paklausė Gudmui- 
das.

—Tada turėčiau visą savo 
gyvenimą jo ilgėtis. — atsakė 
ji, ir iš jos balso girdėjosi, kad 
ji tai visai rimtumu pasakė.

—Taip, žinoma, tavęs aš 
neišvarysiu, — tarė Gudmun
das. Nors jis juokėsi, bet jo bal
se buvo kažka&šilto.

Po to jie nepradėjo nauio 
pasikalbėjimo. Tylūs ėjo iki ū- 
kininko sodybos.

(bus daugiau)
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liams tėvy
jiems atimti
reiškia taip pat.
Zija ieško naujų pilie
padarytų joje tvarką.

Susirado sosto Įpėdinis po
700 metų

Vašingtonas. — Kaip įnia. 
tautininkų sąskrydis Vaškie
ne buvo sušauktas Mindaugui 
karaliui pagerbti. Iš to, kad 
daugiau buvo sąskrydyje ger
biamas Olis nei Mindaugas, da
roma išvada, kad slaptame 
Statler seime Olis ir buvo iš
rinktas Mindaugu III. Tik to 
dar neskelbiama, kol nepar
vežta iš Romos šv. Lozoriaus 
karūna.

tušė

Pasikeitė rolėmis

Brooklynas. — Juozas Ty’s- 
liava Vienybėje informuoja, 
kad tautininkų sąskrydžio me
tu Vašingtono katedroje orei. 
Cartvvright “vietoj pamokslo 
pasakė politinę kalbą... Ir tai 
buvo vienintelė politinė Kalba 
sąskrydžio metu”. Kiek žinia, 
prelatas kalbėjo apie Lietuvos 
Kriss.ą, Mindaugo sarunaera. 
Tuo tarpu posėdžių metu gen. 
\Ved€meyeris^šetH'is turėjęs sa
kyti sa.bą. pasa.se pamo.<s.ą, 
Kaip lietuviai turi pa.aisvp ry-

’goležinčs sienos. Ir tai buvo 
vienintelis viso sąskrydžio retu 
pamokslas.

Korėjoje prasit 
paliaubų popieriuje 
stovyklų tvoroje, pro k 
spruko daug žmonių. Ka 
pabėgtų ir likusieji ,skylė 
užklijuotos tepalu, kuris pa 
gal Maskvos receptą jau gami
namas Čekijos ginklų fabrikų 
iš Indijos šventųjų karvių trą
šos, Šveicarijos sūrio ir Švedi
jos geležies rūdos.

^Įrėminėtieji reiškiniai pa
letė ii mūsų visuomenę, ypač 
lietuviškąją jos dali, kuri dar 
yra lietuviška.. Žinia, kad pa
vergtosios Lietuvos nepaverg-

šutros ženklai. -jie dar nėra 
naigt: aiSKinu, dėlto O ko 
ko” mokslinis korespondentas 
išvyko ramiai pasilsėti Bridge- 
porto pamaryje, kad galėtų 
imtis dąrbo. kuris reikalingas, 
kad būtų reikiamai patenkinti 
taip reikalingi mūsų bendruo
menės bendri reikalai.

tik po 
antras

kad b
šniD3.i,

I

A .KU>.

‘Spausdas.as

o vidin

rąso ; \ 
užuojautos

tevsko - amerikanskus laikr; 
čius. Laukiu. Skaitau nuo pi 
džios iki galo. Net sk<Jai:: 
neišleidžiu. 'net apie mane n

tavim pasidarė 
mėnesį vos kojų 
plautis, o dabar 

dušu lendi?

ona
pasodina, pir
mų apie tave 

žodžiu. pradedi 
jaustis esąs visuomenės plevė-

Visada Tavi
bo.e.

Kunau, ga. 
omanams, d 
žmona pastebėk

.Anksčiau pe 
nuvarydavai 
kasdien po šalti
Saugokis, dar plaučių

— Nieko, — atšakia’, 
grūdinuoši. kritikai nė 
dušu praus,'

— Kokie?
— Ir pavardes paširn. 

prisidangstę spaudos ba:
Nežinau ar suprato, b

šo, kuria, kad gali 
rėkia m ą pa čia ry t ų.

t?

KCle-

p

džiau tai ir pasida 
jų. Gimnazijoj už . 
dviem minusais g id.

Paslaptis paaiškėjo pc 
40 metu

Bostonas. — 1M“ imtais
Bostono .eiožiamame sama
riečių laikraštyje "Ateitis" 
(nr. 55) Dr. J. šliupas buvo 

paskelbęs paslaptingą žir.ią. 
Jis rašė: "R. K. Bažnyčia ren
gia savo avydę prie to laike 
kuomet Washingtone sėdė$ Ry
mo pontifikas.” Niekas k 
nesuprato, ką tai reiškia, 
tai dabar J. J. Kučinsk 
nybėje” (nr. 26)1 tą 
atidengė. Jis tvirt 
voltas mėgino šutai 
iių su Va*:Kanų, a 
ras iš a t s».sak ė
Kremlium, tai i 
ų>,a.mas norėjo t 
Romos katalikų 
Ma*ytL tek; ra u 
£■> 1'1 U * >3S . * ‘ , u ? b- j L 
tada nebiiVm pato, 
\ ir a j. a< <ls G a >a r 
Šliujm, Rodsevei*'

Žv. ęePastogistieji veiksniai apsitrynė su šc-

Prof. K. Pa 
sau tiltą iš 
vis vietoj,

nes su kreida 
ivalstybinius ši 
lio kariuomene 

susiartinimo 
nklu Fondas

tvo.
ašia;

ar-

■a

As

šeiva Vabolė nori lo(x, do. - 
riųl Ir prasidėjo nuo pat gimi
mo dienosi Mažas būdamas iš 
lovos iškrito. Dešinės kojos 
didžiojo piršto nagas riestas. 
Lageryje no jaučio, o karves 
mėsą pardavinėjo. Su žmona 
nesibara. Universiteto nelauk'-, 
o tik šalia praeidavo. - ners ža
liam Kalne gvveno ir ir 1.1.

maustus dalykus: kad uošvi-;

m. IT 
adino

c Ui T

Z

ra

Viename šauniame piknike tnivo 
šeima.

1

pasa.se
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Kai temperatūra sukas apie 1.00

kelioliką dienų, kaip sukiojasi 
apie šimtą. < Tvanku ir karšta 
miesto gatvėse/namuose ir į- 
monėse. Kam atostogos, tie- iš
dulkėję Iš miesto. Kiti tuojau 
iš dajrbo at savaitgalio praleisti 
skuba daugiaiisig prie Michiga-

Visokių išdaigų < išgalvoja • kojos ir patiesė ant žemės. Be*

tinki Chicagon pakraščiu. Pa- 
ežeryje įrengta daug ištaigingų 
viešbučių ir nemaža paplūdi
mių. Ten mėlyna nuo vandens, 
geltona nuo smėlio ir žalia nuo 
žolės ir medžių. Jei Chieagos 
mieste v rečiau žalumos užtikti, 
tai jos netrūksta prie ežerb,

šeinunirikai (St Juodvalkis, J. 
MaBorius ir B. Pakštas). Per
nai jie pirmieji savo gegužinė
je išsrpogdtoo atotoinę bom
bą. šiemet, Kentucky valsty
bėje susiradę mešką, ją atsive
žė savo gegužinėn ir leido kai

žvėriu. Na jr pabandė lietuvis 
stipruolis Juozas Vinča.

Taip pat prie ežerą sustojo usv* 
versitetai ir muziejai.

ant men&ą ir tapo laimėto ja.
Tuojau po rungtynių į meš-į paplūdimius susirenka, maty

ti iš šios žinios: prieš kelias 
dienas vien tik North Avė. pa
plūdimyje per vieną dieną už
registruota 65,000 žmonių, ki
tame gi 50,000. O tokių vietų 
esama ne viena ir ne. dvi.

Birželio 28 d., karščiui mie
ste siautėjant ir dešimtims 
tūkstančių žmonių besivartant 
paežeryje, į ramų ir žalią Chi- 
cagos pašonėje esantį TT. Ma
rijonų ūkį buvo suvažiavęs 
gražus būrys iatrijiečtų ir jy 
bičhilię pirmosios JAV savo 

šveatės atšvęsti.
Studentų Ateitininkų Meno.

Draugija “Šatrija” įsteigta 
Kaune prieš 27 m. šios draugi- 

? jos eilėse daugiausia susibūrė 
literatai ir asmenys, besidomį 
kitais menais. Taip, ugdydama 
ir puoselėdama kūrybinę min
tį, ilgainiui “Šatrija” išugdė 
gan gražų būrį mokslininkų, 
rašytojų ir kitos srities meni
ninkų. Okupacijos ir karo aud
ra išblaškė šatrijiečiy šeimą. 
Apie 50 jų yra laisvajam vaka-' 
rų pasaulyje, iš kurių daugu
ma Chicagoje. Buv. vienu lai
ku “Šatrijos” pirm. C. Grince* 
vičiaus iniciatyva Chicagos pa
šonėje ir įvyko šatrijiečių 
šventė.

Išklausius kalbų, sveikinimų 
ir pranešimų, paaiškėjo šios 
šventės tikslas, būtent: atgai
vinti ir tęsti “Šatrijos” veiklą 
ir tradicijas, puoselėtas tėvy- pirm. Edv. Kamėnas: tiek daž

nas rodymasis įvairiomis pro
gomis “namie”# ‘ Clevelande. 
tiek išvykos į Pittsburghą, 
Hartfordą, Washingtoną parei
kalavo daug darbo ir pastan
gų; dainuojam ir giedam vi
siems, kur tik plaka lietuviška 
širdis, ansamblis išleidžia ir 16

neapdraskiusi. Šių rungtynių 
pažiūrėti buvo suvažiavę iki 
2000 žmonių. y

Vietos stoka nebeleidžia pa
sidalyti įspūdžiais, patirtais 
Chicagos šunų kapinėse, kurias, 
jūsų korespondentas neseniai

* aplankė. Gal tam rasis vietos • 
kitame reportaže.

VLADAS RAMOJUS

kos nosį buvo įverta grandis ir 
vadama iš arenos. Tuo metu 
meška, pamalusi čia pat sto-

pareiškė-kad tai .girdi, labai

NATIONAL. FOREST prie Los Angeles ktle» gaisras sunaikino 
*kn, miško ir M pastatų. Gaisrą gesina virš l©O0 savanori 4 

f ■

PO DARBŲ ČIURĮJONIĖČIAI PRADEDA ATOSTOGAS
čiurlioniečius esame įpratę 

daugiausia matyti tik scsr.oje, 
kur jie dainuoja, kankliuoja, 
šoka. Rečiau jų giesmes tegir- 
dime bažnyčiose. Tai oficialioji, 
šventinė jų reiškiamoji pusė. 
Tačiau jie gyvena ir savu or
ganizaciniu gyvenimu. Jie su
daro lyg ir savą uždarą šeimą 
su jai būdinga dvasia ir tradi
cijomis. Gražus bei prasmingas 

' ir šis neoficialus jų Seimo® gy
venimas. Vieną jo momentą su
daro kasmetinės tradicinės se
zono pabąigtuvės. y

Šiemet jos jvy<co birželio 28 d. 
lietuvių salėj. Visų giedant 
“Lietuva brangi”, - mirusiųjų, 
žuvusiųjų ir ištremtųjų na
rių prisiminimas ir vėl visų 
giedama “Marija, Marija”, gy- 
'■ųjų įvairūs pakėlimai, apdo
vanojimai ir atžymėjimai už 
išbūtą ansamblyje laiką, už re
peticijų lankymą ir t.t — visa 
t#i sudaro tą atmosferą, kuri 
čiurlioniečius jungia tarp sa
vęs. ši atmosfera taip pat pa- 

1 gauna širdis ir tų, kurie į jų 
iškilmes atsilanko — draugų 

I bei bičiulių, tėvų bei artimųjų, 
’ visos lietuvių visuomenės.

Metinį apžvalginį pranešimą 
■ padarė ansamblio valdybos

CLEVELAND, OHIO. hio valstybės 150 m. sukakti
mi .Todėl ALB apylinkės val
dyba skatina šioj šventėj gau
siai dalyvauti visą lietuvių vi
suomenę, moterys ypačiai lau
kiamos su tautiniais drabužiais. 
Programos pradža 1 vai. jugo
slavų daržely. Bė atskirų tau
tybių pasirodymo, bus taip pat 
bendroji programa — muzika, 
kalbos ir kt. Lietuvių daržely 
bus galima pasivaišinti lietuviš
kais valgiais ir t.t.

LB apylinkės socialiniams 
reikalams per J. Nasvytienę 
aukojo: P. Liudžiuvienė 3 dol;, 
J. Liudžius ir P. J. Žiūrys po 2 
dol., J. Nasvyfienė 1 dcl., kiti 
po mažiau.

Į jubilėjinę skautų stovyklą

Help Wanted Malė

M E N

Telephoae: DEARBORN 2-Ū819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted Malė

BLACKSMITH
Steady work 

Overtime tinke and half
$1.81 per hour and up to start
Commensurate^vith ability and

sion plan — Siek benefit. Paid 
vacation and holiday.

English reųuired.
Open up until noon on Saturdays

AMERICAN
LOCOMOTTVE CO.

23rd & Euclid Avė.
Chieago Heights, Illinois

DRIVERS
WE NEED COMPANY MEN 

AND BROKERS
with at least one year 
semi-trailer experience 
and good refėrences.

Ages 25—45
We offer good eųujpment 
Steady year around work 

and. good eamings.
t See BUBT SIl^GER

MIDWEST
TRANSFER CO.

7000 So. Pulaski

nėję, prisiminti mirusius ir žu
vusius draugijos narius ir šat
rijiečių šeimą papildyti jaunai
siais. Iš šios šventės išskirtini 
trys pagrindiniai momentai: 
kun. V. Bagdonavičiaus atlai
kytos šv. Mišios už mirusius ir 
žuvusius draugijos narius, iš
kilmingas posėdis ir literatū
ros popietė.

likMmtos. met» GRAŽI VASARA KENNEBUNK PORTE
kalbėjo C. Gnncevičius ir
Žviradys. Pirmasis, prisim nęs 
“Šatrijos” veiklą tėvynėje, su
minėjo visą eilę skelbtinų] ir 
spaudoje neskelbtinų pavacirių 
tų šatrijiečių, kurie mirė ak 
žuvo paskuthrių~Tmętų rezistenci
jos kovoje/ Antrasiš^šrvšk’ io 
tai, kokh/uždavinhi nūd’^n ‘ -? 
sąlygos/ turėtų imtis “Šatri
ja”, k/i mūsų jaunimas nenu
toltų/ nuo lietuviškos kultūros 
tradicijų.

Iš anksto atsiklausus risų 
draugijos narių ir gavus jų su
tikimą buvo

priimti Ae «a<JI aariai: 
kun. dr. A. Baltinis, kun. Alf. 
Grauslys. T. žiūraitis, OJ*., V. 
Baleišytė, Aki. Baužinskaitė^ 
D. Brazyte, dr. D. Naruševi
čiūtė, Aid. Prapuoienyfe, Vt. 
Butėnas, St. Džiugas, Adolf. 
Markelis. J. Pratrapas, Al. Ša
tas ir Pranas Zaranka.

Literatūrinės popietės, įvy
kusio® gražiam sode po mė’ynu 
dangumi, metu savo kūrybos 
paskaitė: Danutė Lipčiūtė, 
Gražina Tulauskaitė. Stasys 
Džiugas ir Adolfas Markelis. 

'Šventė praėjo gan pakilioje
nuotaikoje. Visur buvo jaučia
mas entuziastiškas jaunatvės 
pulsas.

savo dainų aloumą (plokšte
les): kitais metais jau laukia 
Batonas, Chicaga, Clevelando 
katedra, bus išleistas antrasis 
albumas, teks pradėti rengtis 
ansamblio 15 m. sukakčiai, kuri 
ateina po dvejų metų.

Šiltų bei nuoširdžių linkėji
mų ansambliui savo kalbose 
pareiškė ALB apylinkės pirm. 
St Barzdukas ir sponsorių 
vardu dr. S. T. Tamošaitis. Pas
kutinį žojų kaip paprastai tarė 
ansamblio vadovas muz. Alf.

-Mrkūlskis: čiurboniečiai dai
nuoja savo tautai, gieda Die
vui, nors “Dievulis jų balso dar 
neišgirdo” jie dainuos bei gie
dos ir toliau, nes jų kultūriniaT=~Kanadoje išvyko didelis būrys 
žygiai laimi kitų pripažiniriaą ir 
artina laisvės kelią. Baigdamas 
jis padėkojo visiems ansamblie
čiams, artimesnhiosius prisi
mindamas ir vardais. Iškilmės 
buvo baigtos visų sugiedotu 
Tautos Himnu.

Edv. Karnėuas, Čiurlionio 
ansamblio valdybos pirm., lie
tuviškai dainai atidavęs 30 sa
vo metų, pasitraukia nę^tik-4š 
valdybos, bet ir iš aKtyviųjų 
dainininkų eilių. Toliau jis 
verbuos ansamblio mecenatus. 
Joiožmonos rezidencijoj liepos 
19 d. įvyks čiur.ior ie«'*!»j b-?i jų 
artimųjų pobūvis.

Čiurfioaio ansamblio šokėjų 
grupė liepos 12 d. atliks prog
ramą kultūrinių darželių šven
tėj, kuri šiemet siejama su O-

Clevelando skautų. StSvykla 
pasibaigė liepos^ d<^ •

Dr. J. Balys, mūsų tautosa
kininkas, dabar dirbąs Kongre
so bibliotekoje, lankėsi “Dirvo
je” ryšium su žadamu leisti 
“Tautosakos Lobyno” III to
mu.

Į LB Ekonominės Tarjbos 
naują prezidiumą liepos 1 d. 
buvo išrinkti dr. Ad. Darnusis. 
H. Idzelevičius ir inž. E. Ker; 
snauskas. StP

EEAL ESTATE

Darom ir Lawrence anylinkėje 
parduodamas nedidelis 

GYVENAMAS NAMAS
Mėnesinės pajamos sudaro S285. Ap
statyta baldais ir geram stovyje.

Kreiptis darbo dienomis po 5 PM 
i savininką telefonu t'P 8-1^98.

Soldering
Light Assembly

Clean Work
Will train — Steady work

Overtime
Come ready to work 

if accepted

SERVOTROL C O.
114 W. Illinois St.

Help WantedFemale

Mergaites-Motervs

litavimo ir lengvo montavimo 
darbams. • švarus darbas, bus 
išmokyto^. Ateiti pasiruošusioms 
tuoj dirbti, jei bus priimtos.

Servotrol Co
114 W. Illinois St.

T Y P I S T S

Permanent posįtions with well 
established firm.

Interesting detail work in 
pleasant surroundings. 

5-day—37'4 hour vveek.
Group insurance, hospitalization, 

siek benefits.
Traineer Jobs For 
JUNE GRADUATES

FOR INTERVIEVV 
Phone MR. TURNER 

CENTRAL 6-6511 
HARTFORD STEAM BOILER 

120 S. LA SALLE ST.

\ Prasidėjus vasaros sezonui, 
atgijo Kennebunk Port, Maine, 
gyvenimas, kur kasmet iš visos 
Amerikos suvažiuoja daug va
sarotojų. Kai įsikūrė pranciš
konai, čia ir lietuvių nemažai 
pradėjo telktis poilsiui. Šiemet 
pranciškonų vasarvietė vos be
gali sutalpinti atvykstančius 
svečius. Vienų vaikų stovyklo-

Liepos 5 d. svečiai tūrėjo 
progos pamatyti retą iškilmę— 
pranciškono klieriko Liudviko 
vė’ielKk amžinųjų vienuoliškų 
įžadų ^peigas. šis jaunuolis, 

ir gimnazijos 
Amerikoje, prieš 
atvyko pas lietu- 

fonus. norėdamas 
irdarbuotis tarp 

(į? Atlikęs novida-

ligas, 
augęs 

mokslą ė> 
keletą mel 
vius prarc 
tapti kunfc 
savo tautu 
tą ir tris bandymo metus, jis 
galutinai įsipareigojo Dievui 
pasilikti pranciškonų Ordine. 
J iškilmes buvo atvažišve tėvai 
ir giminės iš Rochestcrio, N 
Y. Jžadų apeigas atliko Tėv. 
Leonardas Andriekus. 
vaujant vienuoliams, 
viams svečiams ir daugybei 
svetimtaučių. >

Liepos 8 d. vasarvietės sve-

daly- 
lietu-

čiai turėjo kitą staigmeną — 
dainos — literatūros vakarą. 
Muzikinę dalį išpildė Lietuvos 
Operos solistai Felicija Pupė- 
naitė - Vasiliauskienė ir Ipoli
tas Nauragis, o literatūrinę da
lį — poetės Kotryna Grigaity- 
tė ir Daina Nauragytė.

Girdėti, kad tai tik pradžia— 
tokių kultūrinio pobūdžio pa
rengimų būsią ir daugiau. J. K. I

Help wanted Female

ALL AROUND COOK
Mušt be able to do all around codking and baking. 

Good Wages. Good Working Cortditions.
. SEE MISS MAJOR

Franklin Blvd. Hospital
JJ240 West Frankfin Boulevard Sacramento 2-3020

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA 
Saateopoa, įdėtos prieš 1-ją mėnesio d. vrBda nuo 1-mo 

Dsrami komplekte*
phmkMte Ir pMtekw m kiekvienu 

kteHta.
Darbo valandos: 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Seitadie- 

, niflis nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
nos. Trečiadieniais visa diena už
daryta.

LOMBARDO

Įsteigta
1915

Savtngs and Loan Association I
FBANK 4. KTNST, vykd. direktorii>« • {

6635 WERT CERMAK ROAD GUndenon 4-2000 }

EinatnnMn* 
nuskaito* 

dividendo

THE LAWRIN CO.
urgently needs

GENERAL FACTORY HELP
We want dependable men for steady work. Experience not 

necessary. — WE WILL TRAIN YOU.
TOP WAGES with opportunity for inereases 

to steady workers.
Occasional overtime at !’/_> over 40 hours

CLiffside 44X40
3930 S. WINCHESTER AVĖ.

Emptoyment Office open Saturday, July 11, 8 a.m. to 12

TUOJAU PRIIMAMI

DIRBTUVEI PAGELBININKAI
kurie nusimano padėti elektrikų darbams, bet ne būtinai

• Geras pradinis atlyginimas
• Atlyginimas automatiškai didinamas
• Visos tarnautoju privilegijos
• Pusantro karto tiek mokama už antvalandžhis

Kreiptis asmeniškai:

Ther Electric an<
17 S. JEČ

Machine Works
IRSON

MENI MEN! MEN!
GO TO WORK TODAY! WE WANT WAREHOUSE MEN 

PACKERS, CAR&TRUCK LOADERS 
Daily cash if you need it. Work steady or work on your 
day off. Only reliable men vvanted. Good startingrate with 

overtime after 8 hours. Apply:

WORKMĄN FOR WORKMEN
601 W. Washington Boulevard /

Help Wanted Fpmale

rator-Stenographer
Age 25-35

Mušt have some knowledge e^Shorthand and dietation. 
Small plaesant Office — Sąlary Open.

37 */k> hour — 5 day week. Paid vacations

Gerson Electric Construction Co.
2711 S. Wabash DAnube 6-5858

Switch

ATTENTION GIRLS!
TOP PA Y — PLŪS BONUS

GENERAL OFFICE HELP WANTED .

Air conditioned Office — Permanent positions 
Hospitalization and Life Insurance

Good working conditions and eraployee benefits with old 
established concem. Apply to:

BELL AND GOSSETT CO.
8200 NO. AUSTIN AVĖ., MORTON GROVE. ILL.

Independence 3-4040 ORchard 3-3700

DĖMESIO!
Bendriems rastines darbams padėti 

AUKŠTAS ATLYGINIMAS — PRIEDAS 1 RATOS 
BONO PUANAS. LABAI GEROS DARBO SĄLYGOS 

LIGONINES IR GYVYBES APDRAITJTMAS
TAIP PAT

KAFETERIJOS PADAVĖJOS
BELL & GOSSETT CO.

R206 N. AUSTIN - — MORTON GROVE
INdepedeacese S-44MO TeL ORchard 3-S7Ū0



mogoms. Artį jūra.

Help Wanted Malė

W E L D E R S

$1.71 Vi Per Hour
LABORERS

$1.56 Per Hour

Hillside, N. J.

Display

CENTRINIS OFISAS

Z

m* Maloni** darb* aątyg**. Kreipti*:

s

BOSTON, MASS.

SOuth Boston 8-2609

aao o a o o w>oovoooooccioooooo

Mik

Kvepiančio 
šaknis, turi 
nuo senovės,

Lietuvis Advokatas
JAMAŠCA, N. Y.

1883 MADISON ST. BROOKLYN n. N. Y.
Tel. EV 2-3508 (Prie Forest Avė. stoties), Rtdgevrood

I

E4tW****j

Veda KL. MERKIS

ValtaBš* prie* Nauja* Zetandijo* 
mekderj. Netrukus prasidės didelės 
korespondentinės* rungtynės*Kan«da ; 

;— N. Zelandija, lošiamos oro paštu, 
ant 100 tentų. Kanados meisteris 
Povilas Vaitonis pakviestas lošti ant 
pirmos lentos prieš ■ N. Zelandijos 
meisteri Sarapu.
Taigi. 2 Baltijos vyrai rungsis prie

šaky Kanados ir N. Zelandijos!
Už Kanadą — lietuvis Vaitonis ir 

N. Zelandiją — estas Ortvin Sarapu.
TatavaHus Take* Tltte. didžiau

siom raidėm skelbia Chess Life bir
želio 20 nr.. .rašydamas apie Taut- 
vaišos laimėjimą Tcans-Mišsissippi 
rungtynėse, Davenport, Iowa. Jose 

• dalyvavo, kaip dabar oficialiai skel
biama: 75 žaidėjai iš 13 valstijų. Lai
mėtojų skaičiuje įvardintas dar A-' 
leksandras Zujus, užėmęs 6 vietą su

Lietuvių ląinpejimą prieš latvius ir 
estus “during £jne Baltic sports fes- 

’ tival” atžymėjo . Canadian ~ Chess 
Chat, liepos nr. >

Chess Review, birželio nr., New 
Yorko apžvalgoje, mini Lithuanian 
C. C., užėmusi 3 vietą Metropolitan 
League B divizijos pi r019j grupėj.

New Jersey apžvalgoje paminėta^ 
.A. P. Kvedaravičius. laimėję* 3 vi«- 
tą Iritercollegiate p-bėse.

Postai Chess skyriuje randame- 
Škėma įveikė Faber, Žalys laimėjo 
prieš O’Reilly. Stonkus lygiom su 
Liebman, Kontautas įveikė Halsey ir 
Robinsoną (visi 1952 Golden 
Knights).

Ten pat paskelbtas 30 žaidėjų są
rašas, užvardintas "Prvscnt Lcaders” 

- -1949 Golden Knights p-bių. kurias 
pradėjo 1949 m. 900 Amerikos žaidė
jų: Sąrašas kiek pasikeis, nes tebė
ra nepilnas. Bus įvardinta 75 “Lea- 

: ders”, kai visi užbaigs baigminį ra-

Baktčo rungtynėse, dėl Vakarų pa
saulio męisterystčs, pasekme 9|^:- 
S|4- Rungtynės buvo Bursos Aires.

fLou*aa4b*£* rungtynės ~u Sovie
tais-įvyks New Yorke. Hotel Roose- 
velt, liepos 15-23 dd.. Bus sužaista 
4 kartus.

Sovietų sąstatas: M. Botvinnik, P. 
Keres. V. Smyslov. i. Boleslavsky. 
A. Kotov, E. Geller. M. Taimanov 
ir A Tolush. Atsargoje: Petrosian ir 
Au«rbach.

Amerikos sąstatas (nedalyvaus Dr. 
R. Fine>; S. Reshevsky. L .Evanst R. 
Byrne, G. Kramer, I. Horovvitz, A. 
Denker. M. Pavey. A. Bisguier. At
sargoje. A. Dakc ir D. Byrne.

Dėl Sovietų laimėjimo nėra dve
jonės, nes iki šiol turėtas rungtynes 
laimėjo Sovietai, išskiriant Helsin
kio olimpiadą, kur amerikiečiai su
žaidė lygiom 2:2 1945 m. Sovietai 
laimėjo radio matčą 8:2 it; 

 

o 1946,.Maskvoje 7:3 ir 51^:414

SAV-ON BOOTO4G 00.

BROOK LODCE, 
ės vasarvietė

tuli atostogoms kiekvienam prieinamomis kai

PAIEŠKO Izabelės (ar Vero
nikos) Bingeliūtės - Buikilvie- 

• nės, kilusios is Mykoliškės kai
mo, Vilniaus krašto. Ieško A- 
gota Rainytė - Kavaliauskienė; 
"kreiptis pas Ann Šito. 17-04 
Norman St., Ridgevvood 27, 
N. Y. Tel. EV. 6-9576.

1. J. T. Sherwin 46. 2. šeštuoju 
įvardintas Merkis su 40.2. ijįįi’niau 
Merkio atsidūrė: Michigan meisteris 
Stolzenberg su 39.45, buv. N. Eng- 

' land meisteris H. Daly — 36.7, New 
Yorko Dr. Farber — 35.65, eilės me
tų Mass. meisteris Dr. G. Katz-—34.5, 
Maryland ekspertas R. C. Simpson 

— '32-S5 ir kt. <•

Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valand^-j^Vi-Į* 

Mokslus baigė* Europoje
123 K. SYKEKY NEW YORK CRTY

Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. JLehgva privažiuoti 
UI visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

TeL EVergreen 6-5181
KARL EHMER— PORK STORES

ir Įdtt — iirtn produktai šiose krautuvėse:

136-66 BeoeeveM Avenue 
FtnsMng. N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

66-64 Woodsid* Avenue 
VVoodride, N. Y,

185-24 Horące HariUng Blvd 
Freeh Meadow*, Fluahing

219-17 Jamaiea Avenue 
Queeaa VUlage, N. Y.

176 Raekatvay Avenue 
VaUey Stream, N. Y.

6380 White Platai Road
Braut, N. Y.

19 We*t Post Road 
Whtte Ptairn, N. Y.

■ -'ii

MACHIN1STS
MILLNG HANDS 

JIG BOBĖR
Job order work i 

•Steady work, Good pay 
Niee w*rking conditi*n» 

Mount Vernui 8-5552

CECO STEEL PROp. CORP.
625 Glenvvood Avė.

Faber’s TOYER (LongBeach
BATHS

Monday through 
Friday

NATIONAL BLVD 
AT WEST BROADWAY 
r ADMISSION .
*' ' Per Person

Dressing Rooms, Hot and Cdd Showers, Steam Room
AMUgEMENTS • RESTAURANT

SEASONAL RATES
SPECIAL RATES TO GROUPS anji ORGANIZATIONS 

• LONG BEACH 6-5726 •

LENKfcJOS (WINDERS)
prie> Foster mažiau, patyrusios, ga

balinis- darbas, geras atlyginimas, 
malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

ACE YARN WINDING CO.
79 Clifton Place, B’klyn, N. Y.

• Tek NK 8-5146

DARBININKES 
prie Merrovv mažiau. Darbas pasto
vus. Geras atlyginimą*. Malaaias 
darbo sąlygos. Kreiptis:

J«d Rose Khitttag Mill
2032 Berge'n St. Brooklyn, N. Y.

TeL DI 5-0184

Užsisakykite
Darbininką dar šiandien

PARDODAMA VAISTŲ 
GAMYBOS JMON£

Parduodama garsi vaistų gamybos 
įmonė, plačiai žinoma pasaulyje. Grei

tam pirkėjui auksinė proga ir lai
minga ateiti^ kaip sapnas. Galima bū
ti ir dalininku (partneriu — vyrui ar
ba moteriai. Informacijos reikalu 
tuojau rašyti:

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark, N. J.

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirmą kartą iš
leistos lietuvių kalba juoku plokštelės 
— rekordai, čia rasit juokų, juokelių 
—net linksta keliai. Jeigu Tamsta ne
sijuoktum jų klausydamas, reiktų eiti 
pasitarti pas savo daktarą. Kaina tik 
1 dol.

DEKEN*S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark, N. J

AR JUS PATYS SAU MOKAT?
ŠIANDIEN ATIDARYK SĄSKAITĄ

The Long Island City Savings 
and Loan Association .

įkurta 1887 metais

BROADWAY tita 37tt» St. AStorto 4-0800

DITMARS OFISAS
22—50 SUtSL. Lmm Utoad C 
Prie DfTMARS “L” Stoties. YEUtmstetie 2-0900

INDELIAI APDRAUSTI LIGI $10,
Dievą vah»n<los: Ptuigtoiė perlaida 

ligi $256.00 
15 c. kiekviena

Atidarą 
penktadieniais

Aleks. Kašubų, P. Kiaulėno, 
kūrinių paroda. Nėra įžan-

MAIN STORE 
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y

000

gos. Visi kviečiami.
Stfcisieknnas automobiliais 25A keliu ir Long Island 

traukiniais I Stonny Brodk. Rezervacijos raštu.

Adresas: MRS. LAPE, STONY BROOK, L. L, N .Y. 
7>H. Stony Brook 7-0588

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE :

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

NEW YORK

8-9784

Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 
BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED

COMPLETE AUTO PAINTING

Teptam ir po&ravmas.—Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai 
J. MAUHTHB • Z ZAUAUSKA
937 Grand Street Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 7

tepheiKA.romisJkis
(Armak

Grahorios-Balsamijotojas
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

■ ■■ ■' 1 ■ 1 i- 1 ■ «n" r
S. Baracevičins ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. Broadvvay 

South Boston, Mass.
JOSEPII BARACEVIČIUS f 

Laidotuvių Direktorius 
Tel. SOuth Boston 8-259(1

Dass. tel. EV. 4-9672 Offiee teL EV. 4-6689 Namų teš. EV. 4-1913

Lietuviy Amerikos Piliečiu Klubas

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS
VESTUVIŲ POKUJAMS IR T T.

J. Zakarauskas. Mgr.

2M UNION AVJC. BROOKLYN, N. Y

sobg;

TteL 8T»gg 2-5043

Matthevv P. Ballas 
(UEUAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Ballas — Direktorių*

A1K Baltrūnas—Balton 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

WAITKUS
FUNERAL HOME

- 197 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mas*.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
RY PUBLIC

vimas dieną ir naktį
Nauja mpdemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

J. B. SHAHNS-.
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiarngąrbingas laidotuves. 
Koplyčias nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

ZALETSKAS 
FUNERAL ‘ * HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mas*.
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia Šermenims dykai.

TeL VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszv 
Graborius-balsamuotojag 

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Dzingelio 
padavimų 

kad Dzin- 
gelis buvo vartojamas 

" .nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugiesi maloniu 
kvepėjimu. Svaras ^Džiugelio 33.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALE^ANDER’S CO. 
414 BROADWAT 

80OTH BOSTON 27. MASS.

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SAL£ vestuvėms,

kimams, etc.
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“Keleivio” re.’.akci'oj 
vietoj J. Janpšųio, kur^ sęr-

ŽINOS™
Naujas “Tėvynes Sargo” numeris,

Šiomis dienomis išeina iš

numeris. Iš

“Kultūrinis Lietuvos, atstaty-

koks bus sovietmio komunizmo 
fįvyks liepos 12 (L, 38th Avė., 

ir 65th St kampas, Woodside,
. L į. Visi prašomi iš anksto į- 

sižiūrėti kelią, kuris buvo 
smulkiai nurodytas praeitame 
Darbininko numeryje ir dalina
muose iš anksto lapeliuose. Vie
ta vadinasi National Hali and 
Park, tai tikrai graži vietovė, 
kurioje linksniai praleisite po
pietę ir atsigaivinsite parko 
medžių pavėsyje. Be to, įvai
riausios pikniko pramogos, lai
mėjimai, užkandžiai ir karališ
kosios šeimos rinkimas su ben
dromis dainomis ir šokiais. Vi
si kviečiami! Visi piknikan!

' Kun. Dr. V. Balčiūnas,
Lietuvių šv. Kazimiero Kole

gijos Dvasios Vadas Romoje, „ 
atvykęs į New Yorką, lankėsi Krikšfionių ________ T
Tėvų pranciškonų vienuolyne, jungos kongreso metu suruoštą 
“Darbininko” redakcijoje bei diskusijų: 
spaustuvėje, pasidžiaugė gra» 
žiu darbu ir pasidalino įspū
džiais apie gyvenimą Italijoje.

Kun. Dr. V. Balčiūną paly
dėjo jo brolis dr. Jurgis, kuris 
dirba vienoje Cambridge, Ohio, 
ligoninėje. Liepos 9 d. svečias 
išvyko ir ilgesniam laikui apsir 
stos pas brolį. Norintieji su juo 
susirišti, prašome rašyti: Dr. J. 
Balčiūnas, 130'So. lOth St., 
Cambridge, Ohio. Tel . ^29541.

\ Raimundas Kazlauskas^
brooklynietis, tarnaująs A- 

merikos karo laivyne, gavęs 20 
dienų atostogų, parvyko pas 
savo mamytę. Jis anksčiau yra 
dirbęs “Amerikos” savaitraš
čio spaustuvėje. Jis apsilankė 
“Darbininko” redakcijoje ir 
susipažino su spaustuve.

tualkus palikimas Lietuvoje ir 
kurie keliai ir kurios priemo
nės bei institucijos reikės pasi
rinkti Lietuvos kultūriniam at
statymui. Prel. L. Tulaba rašo 
apie tikinčiųjų pareigas valsty
bei; Dr. P. V. Raulinaitis, apie 
piliečių teises ir valstybės ga
lias 1922 m. konstitucijoje. J. 
Matulionis paliečia labai įdo
mią problemą, kaip turi būti 
atstatomas lietuviškas kaimas; 
Dr. A/ Skėrys rašo apie Lie
tuvoj miškų ūkio 'perspekty
vas; prof. Dr. A. Ramūnas na
grinėja krikščioniškos demok
ratijos pasaulėžiūrinius metme
nis; A. Gražiūnas duoda plačią 
apžvalgą Vidurio Europos 

i Demokratų Są-

Krikščioniškoji de
mokratija akcijoje.”

f y 
fc-

Kviečiame
visus pikietuoti komunistų 

“Laisvės” pikniką, rengiamą 
liepos 11 d. National Park, 65- 
13 38th Avė., Woodside, L. L 
Susirinkti 12 vai. prie “Palan
gos” restorano, Union Avė.

M. Razgaitis
Aloyzas Baronas,

žinomas raižytojas, gyvenąs 
Chicagoje, praeitą savaitę lan
kė pažįstamus Bostone.

Kun. Dr. J Maknys,
buvęs šv. Onos paranojoje 

Cadellac, Mich., nuo liepos 1 dJ 
persikėlė gyventi į New Yor- 
ką ir paskirtas A. Vartų pa
rapijoj vikaru vietoj išvykusio 
kun. dr. Ražaičio.

JONE ŽUKAUSKAITE ir JANINA BRAZINSKIENE

ATIDARĖ VASARNAMI
BRADLEY BEACH PRIE ASBURY PARK

Vieta sausa, prie atviros jūros. Pušys.

Išnuomojami kambariai sn pilnu išlaikymu arba
* sn teise naudotis virtuve.

Vasarnamis pasiekiamas traukiniais iš Pennsylvania Sta- 
tion, “Greyhound” autobusais arba automobiliu Route 1-9 

ir^ąskui F
Adresas:

305 PARK PL&
BRADLEY B]

ĮE AVĖ.
MLCH, N. J.

Telefonas: Asbury 2-9126

Ryškiųjų veidą skyriuje kan.

pą J. Skvirecką, Dr. V. Viliamas
apie prof. K Pakštą, M. Gal
dikienė apie a^. Dr. V. Karve- 
lienę, o prof. prel M. Krupavi
čius‘apie prof. J. Kaminską.

Toliau 'seka plati ir kruopš
čiai. paruošta apžvalga, kurioje 
paliečiama daug ir svarbių mū
sų politinio ir visuomeninio gy
venimo klatisimų. Duodama į- 
sakmi įvairių vakarietiškųjų są
jūdžiųapžvalga, o taip pat ajv 
žvelgiama Lietuvos laisvinimo 
byla ir lietuvių politinių ir są
jūdžių veikla, kaip: krikščionių 
demokratų, liaudininku, Lietu- 
vo^Jkininkų S-gos, Darbo Fe
deracijos ir kt.

Apžvalgoje randame naują 
skyrių, skirtą moterų veiklos 
apžvalgai ir įdomų skyrių -jau
nimui, kuriame Vysk. V. Briz- 
gys ir prof. Dr. Pakštas kons
truktyviai pasisako jaunimo ir 
politikos klausimais. Taip pat 
čia plačiai apžvelgiama euro
pinio jaunimo politinės vykios 
pasireiškimas įvairiuose sąjū- Valdyba savu laiku apie tai yra 
džiuose.

Gale platus ir vertingas kny
gų apžvalgos skyrius.

Nauju “Tėvynės Saęgo” ad
ministratorium tyra Jonas Ja
kučionis, kurio adresas yra: 
503 Euclid Avė., Brooklyn 8, 
N. Y. “

Liepos 12 d. “Kario” žurna
lo redakcijos štabas ruošia šau
nią gegužinę-pikniką Great Ne-.- 
cke, Kasmočiaus salėje ir so
delyje, 89-91 Steamboat Rd. 
Gegužinės parengimui talki
ninkauja Liet. S-gos Ramovės 
New Yorko skyrius. Pradžia 4 
vai., programa prasidės 6 vai., 
įėjimas $1.25.

Nereikia nei aiškinti, gegu
žinė bus įvairi savo programa 
bei kitomis staigmenomis. Muz. 
M. Cibas pasirodys su vietiniu 
vyrų choru, kurio šaunios ka
riškos dainos žavės visus. An
tanas Jurgėla ■— magikas pa
rodys nuostabius magijos ste
buklus, o Simanas Urbonas su 
draugais pajuOkins visus nau
jaisiais kupletais. Be to, Ad. Je- 
zavito orkestras ir gausus bu
fetas su loterija.

Bilietus galima įsigyti pas 
ramovėmis, Ginkų krautuvėje, 
Gabijos knygyne ir pas Povi- 
lanskus, 158 Grand St., BrooK- 
lyne.

tiHmtmi Beturte katetejM, liepos 12 d. skrenda j Broektoaa tfpOdjrti 
muzikine prorrasn* Darbininko piknike. Prie pisns nraz. Algirdas Ka- 
kMMUMkas, kvartete vadovas; stovi B kairės: V\ Bradėnns, J. Nakatavi- 
fias, b. AlHaudns ir V. Savukynas. Foto V. Maželio

Svarbu naciy kalėjimuose kalintiems 
lietuviams politiniams kaliniams

Atskirų Vokietijos sričių 
vyriausybės yra priėmusios į- 
statymą atlyginti nacių laikais 
Vokietijos kalėjimuose ar kon
centracijos stovyklose laiky
tiems politiniams kaliniams.

Lietuvos Rezistencijos buvu
sių politinių kalinių Sąjungos 

pranešusi visiems Sąjungos na
riams ir kiekvienam į atlygini
mą reiškiančiam reikalavimus 
yra nfisiuntusi reikalingas in
formacijas, anketas ir nuro
džiusi advokatą, per kurį gali
ma bylą vesti atatinkamose 
Vokietijos įstaigose.

Lietuvos Rezistencijos buvu
sių politinių 'kalinių Sąjungos 
Valdyba, gindama savo narių 
interesus, atlyginimo reikalais 
veikia savo vardu ir per Tarp
tautinę Totalitarinių Režimų 
Buvusių Politinių Kalinių Fe- z 
deraciją. šiuo metu bylos ve
dimui yra reikalingos sekančios 
žinios:

1. Kas atlyginimo reikalu 
Vokietijos įstaigose yra užve
dęs bylą, tepraneša bylos nu- 

ato-

§v. Jono Pašalpinė Dr-ja
lankantis Bostone vysk. V. 

Padolskiui, kartu su sveikini
mais įteikė $25 auką. ✓

Dail. Pranas Lapė 
išvažiavo visai vasarai

stegų į Maine valstj/bę. Mano 
grįžti tik rudenį.

Jonas ir Ona Pupininkaj
iš Rocheserio, N. Y., buvo sa

vaitgaliui atvykę į New Yorką 
ir-svečiavosi pas Petrą Minkū- 
ną. J. ir O. Pupin-ipl^i^^yra 
agronomai ir Lietuvoje tarnavo 
žemės Ūkio Akademijoje Dot
nuvoje.

\

merį, įstaigos, kurioje užvesta 
byla ir advokato (jei turi) ad
resus.

2. Kas bylos dar neužvedė, 
bet norėtų užvesti, tepraneša 
asmens žinias ir kalinimo vietą 
bei laiką.

Žinias prašome suteikti iki 
liepos mėn. 20 d. šiuo adresu: 
Vytautas Pikturna, 213 So. 4th 
St., BrooklyrTTl, N. Y.

Lietuvos Rezistencijos buvu
sių pditinų kalinių Sąjungos 

Valdyba

T. Jonas Dyburys, OFML,
“Aidų”. administratorius, 

dviem savaitėm atostogų išvy
ko praleisti į Kennebunk Por
to pranciškonų vienuolyną.

Aloyzas Baronas,
iš Chicagos išvykęs atostogų 

kelionei, su draugais aplankė 
Torontą Kanadoje, Bostoną. 
Keliom dienom jis buvo susto
jęs Brooklyne pas savo bičiu
lius ir lankėsi “Aidų”, “Darbi- 
nirtko” ir “Ateities” redakcijo
se.

. Vytautas Saulius
iš Chicagos savaitgaliui buvo 

atskridęs į New Yorką, kur 
aplankė savo draugus.

’ Šimtui liet vaikų,
esančių Vokietijoje, Balfas 

jau parūpino pinigus stovyklau
ti gamtoje. Pirmoji stovykla 
prasidės rugpiūčio 1 d. Tačiau 
šiems likučiams dar reikia su
kelti-pinigų, kad galėtų iš tvan
kių miesto barakų ištrūkti. Balf 
kviečia visus geraširdžius lietu
vius per šias atostogas prisi
minti ir tuos, kurie yra likę Vo
kietijoje varge ir skurde, ir 
prašo juos paremti aukomis. 
Aukas siųsti Balfo centrui.

Šv. Petro atlaidai
So. Bostono lietuvių parapi

jos globėjo šv. Petro atlaidai 
šįmet buvo švenčiami sekma
dienį, liepos 5 d. Parapijos cho
ras tą dieną užbaigė sezoną — 
ligi rudens daugiau negfedos 
bažnyčioj. Mišios bus skaito
mos, nebus mišparų, ir šv. va
landa bus tik pirmais mėnesio 
penktadieniais.

“ladraaų” vaidinimas '
parapijos salėje po bažnyčia 

birželio 28 d., nežiūrint karšto 
oro, sutraukė nemažai žmonių. 
Klebono uoliai raginami, para
pijiečiai pilko bilietus ir ėjo 
žiūrėti vaktinimo, kuris praėjo 
labai gražiai

„ r % .v- • • -  ........................... ...........*

Negausūs piknikai
Birželio mėn. piknikus rengė 

daugiausia radijo valandų ve
dėjai Pr. Lapenas šįmet ture - 
jo labai mažai žmonių. Ne 
ką daugiau turėjo ir Minkai sa
vo piknike. Vadinamosios me- 
liodijos valandos piknike birže
lio 7 d. buvo gal kiek daugiau 
žmonių.

Vyčių Centro pirmininkas 
A. Vasiliauskas

liepos 4 d. buvo atvykęs
Bostoną ir tarėsi rengiamojo 
seimo reikalais.

Rengiasi Vyčių jubiliejiniam 
seimui,

kuris įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. pabaigoj. Rengėjų vardu 
F. Grendelytė ir dr. J. Laimo
nas paskelbė atitinkamą atsi
šaukimą į visuomenę.

Šeštadienio mokyklos 
fotografijos

yra pas mokyklos vedėją 649 
E. 4th Št. Visi, kurie, jas užsi
sakė, prašomi atsiimti. ,

Mirė
Marcelė Cuinienė - Jonytė, 

60 m., mirė birželio 26 d. Pali
ko vyrą, du sūnų ir dvi duk
terį w

i

WESX—122* kilocyclea—MarMebead-Salem. Mmk.
Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suski te: LITHIANIAN KADIO 
HOUR, M Cottec^St, Nonvood, Man.

Skyrius: Uiti GANIA N FUBNITUKE CO., 826 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

y A. ir O. IVAŠKAI
Tgtfonai: NOnvood 7-1448 ar SOuth Boston 8-4618

Lietnviy Radijo Korporacija 
5*2 E. Broadway, 80. Boston 27, Mms. Te!. SO 8-6489

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilocikhj, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutčs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Florists Gčlių ir Dovanu krautuve. 502 E. *šroadway. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

padaryti tą laikraštį kultūrin
gesni ir rimtesnį.

re šifdies liga Carney ligoni
nėj birželio 26 d. ir palaidotas 
biri. 29 d. Gyveno 1764 Čo-" 
lumbia Road, So. Boston. Jo 
sūnus, studijavus Boston Col- 
lege, yra parapijos šv. Vardo 
draugijos pirmininkas, o duktė 
Margarita Planskienė — veikli- 
sodalietė. Paliko žmoną Elzbie
tą, su kuria praeitais metais 
atšventė 40 m. vedybinio gy
venimo sukaktį. | 

rengiamą Brocktone, rengiasi 
vykti labai daug žmonių.
Šv. Petro ir Povilo Draugija,
įsteigta 1902 m. birželio mėn., 

praeitą sekmadienį šventė me
tinę šventę ir dalyvavo pamal
dose su vėliava.

Mažiau bedarbių
Praeitą birželio mėn. Bosto

no bedarbių registracijos įstai
goj buvo užregistruotas ypač 
nedidelis bedarbių skaičius ir 
sočiai security mokestis buvo 
mokamas per paskutinius aš
tuonis metus mažiausiam skai
čiui asmenų.

BROCKTON, MASS.
Bronius Bartkevičius, “Dar

bininko” metinio pikniko ren
gimo komisijos pirmininkas, 
smarkiai darbuojasi, kad būtų 

(Sėkmingas šis piknikas Tėvų 
Pranciškonų naudai, kuris į- 
vyks sekmadienį, liepos 12 d. 
Brockton Fair Grounds; 
Brockton, Mass. Jis jau turi 
eilę darbininkų, kurie pasiža
dėjo uoliai dirbti.

Žmonės yra susidomėję 
“Aitvarais”, kurie atskris iš 
Brooklyno išpildyti programą. 
Taipgi tą dieną gros pagarsėjęs 
Al Stevens orkestras. Visi ruoš
kitės į šį nepaprastą * Tėvų 
Pranciškonų naudai rengiamą 
pikniką.

Nuoširdžiai Jus kviečiame į Pranciškonų leidžiamo DARBININKO naudai rengiamą
•_______ _ ____ ——__ ___ - ___

FAIR GROUNDS
BROCKTON, MASS.
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r- SEKMADIENĮ

LIEPOS 1953 VISI Į PIKNIKĄ!


