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Bdtijos komisijos n.mi paskirti Pirmi- Gjjžtantieii iš komunistu nelaisvės 
nirikas Ch. Kerstenas. Neaišku dėl pinigą • ,“«^*«**vj* w nvuiiuuuių

; Altas t praneša: Atstovų rū-
mų pirmininkas Joseph-Martin 
paskelbė sudarytą Kongreso 
komisiją Baltijos valstybių pa
grobimui tirti. Pirmininkas — 
Charies J. Kersten, Wisconsin; 
nariai: Fred Busbey, Illinois, 
Alvin Bentley, Michigan, Ed- 
ward Bonin, Pa., Ray Madden.

Ind., Thaddeus Machrowicz, 
Michigan, Thomas J. Dodd; 
Conn.

'tuo tarpu nepranešta, ar 
yra paskirta pinigų komisijos 
veiklai. Katyno žudynėm tirti' 
komisijai buvo paskirta iš pra
džių 65,000. Kerstenas prašęs . 
šiai komisijai 50.000.

Aiškėja, kur dingo pusdevinto tūkstanči'o amerikiečy
t

VAKABV BERLYNO policija ir Raudonojo Kryžiaus personalas pa
deda nualpusioms ir nuspaustiems elėje bestovint arba bolševikų su
muštiems, kam tie grūdasi amerikinės duonos pasiimti.

Rugpiūčio 5 grąžinta iš ko
munistų nelaisvės pirmoj par
tija — 400; tarp jų 70 ameri
kiečių. Pirmasis amerikietis, 
išėjęs į laisvę, buvo John Dau- 
jat, majoras, iš Califomijos, 
išbuvęs nelaisvėje 31 mėn. Svei
kieji paimti sunkvežimiais, li
goniai helikopteriais iki arti
miausios ligoninė;. Kiekvie
nam įduota po knygelę, kurio
je surašyti trejų metų svar
biausi įvykiai, nes greičiausia kurie keliais žodžiais prasita- 
jio to laiko nepažįsta.

Iš 70 grąžintų amerikiečių 21* 
yra ligoniai ir sužeistieji. (o 
sužeistuosius ir ligonius grąži
nant, komunistai buvo gynęsi, 
kad daugiau tokių neturi.). Kai 
kurie iš jų į laisvę išėję juokė
si ,kiti nepajėgė nė ranka pa-

’ mojuoti. Šeši vyrai — sako ko- žinti iigonys .pareiškė: “Tie 21 
— buvo nunešti turės ilgai ligoninėje išgulėti, ir 
ir nė vienas jų 

nenusišypsojo.

koti įspūdžių. Kai koresponden
tas vieną grupę paklausė, kaip 
jie ten buvo laikomi, staiga vi
si nutilo, visų veidai suakme
nėjo, ir vienas prabilo: “Labai 
gaila, bet geriau tamsta kreip
kis- į karininką”. Tačiau kai

KOMUNISTŲ KOVA RRIEŠ “DUONOS INVAZIJĄ

Berlynas. —» Sujudimas Ber
lyne dėl maisto tebesitęsia. Kai 
grasinimas, susisiekimo nutrau
kimas žmonių neatbaidė mė
ginti į vakarų Berlyną pakliū
ti, komunistai griebėsi smurto 
prieš pačius <naisto dalinimo 
punktu;. Rugpiūčio 4 apie 6000 
komunistų buvo atgabenti 
traukiniais į vakarų Berlyną. 
Su šūkavimais prieš “Ami 
elgetos išmaldas” jie puolė 
punktus. Tuojau atvyko dau
giau policijos, ir susirėmimas 
truko apie pusvalandį. Policija 
kovojo asvo guminėm lazde
lėm ir nelauktai atsiradusiom 
“vandens patrankom”. Nuo jų 
komunistai gelbėjosi sovietinia
me sektoriuje. Apie 100 komu
nistų buvo suimta.

Nepaisant šio trukdymo tą 
dieną buvo Išdalyta vėl apie 
120.000 paketų .

MAISTO BLOKADA 
LŪŽTA

IR KOMUNISTAI ATIDARĖ 
PUNKTUS

Iš begrįžtančių gyventojų ko
munistų milicija atiminėjo 
pakietėlius ir patys atidarė 
maisto dalinimo punktus ba- 
daujantiem... vakaru Berlyno 
gyventojam. Iš vakarų Berlyno 
nuvykę žmonės gavo tuos at
imtuosius pakietėlius, parnešė 
juos ir atidavė skirstymo 
punktam, prašydami, kad grą
žintų tiem alkaniesiem, iš ku
rių jie buvo atimti.

dieną, kai milicija susisiekimą 
nutraukė. Jai pasisekė gauti 
maisto ir kitą dieną su juo mė
gino grįžti kitais keliais. Jau 
už Berlyno ją suėmė, pake
tus atėmė ir apstumdė. Mili
cija užsirašė jos dokumentų 
nr. ir pavardę ir pasakė: “Dar 
tau bus. kai namo pareisi. Ten 
užsimokėsi 150 markių pabau
dos ir vyras bus atleistas iš 
tarnybas. O tai bus už tai, kad 
ėjai j'Berlyną tų Judo pakie- 
tų. O jei pasakosi kam, kad 
mes iš tavęs juos atėmėm. tau 
bus dar blogiau.” Verkdama 
moteris išėjo iš milicijos. Jeigu 
jau bėda, tai verčiau dar sykį 
pamėginti. Užuot ėjus namo, 
keturias valandas ji žingsnia
vo per mišką į kitą Berlyno 
priemiesčio stotį. Vėl prisista
tė į punktą ir papasakojo su ja

nutikusią nelaimę. Jai davė ki
tus keturis pakietėlius. Tik 
dabar juos nugabeno pačiame 
Berlyne pas ten gyvenančią sa
vo motiną, kad toji paštu pa
siųstų prie Drezdeno.

Tūkstančiai berlyniečių pa
našiais būdais mėgina pralau
žyti bado blokadą.

rė. R. Davis, iš Booneville, 
Ark,, pasakė: “Iš tų, kurie su 
manim buvo paimti į nelaisvę, 
nedaug liko gyvų.” Serž. J. Da
vis, iš Mullin, S. C., liudijo, 
kad daugelis jo draugų 1951 
mirė badu. Tie keli žodžai at
skleidžia baisią tiesą, kur dingo 
tie pusdevinto tūkstančio ame
rikiečių, kurių pasigendama ir 
kurių komunistai sakosi netu
rį-

“Taikos kaimelio” ligoninės 
vedėjas, kurio žinioje yra grą-

nesu tikras, kad jie visi išliks 
gyvi. Kai kurie turi aštrią 
džiovą.”

Paaiškėjo, kad po paliaubų, 
kelias valandas prieš grąžini
mą. komunistai dar nuteisė eilę 
amerikiečių karininkų kaip 
“taikos priešus” ir paliko kalė
jime.

Kitaip atrodė grąžinami ko
munistai. Jie lipo į traukinius 
su dainomis ir koliojimais są
jungininkų adresu. Vienas 
britų karininkas sakė: “Kinie
čiai mums davė suprasti, me> 
geresni už amerikiečius, o mek
sikiečiam kalbėjo, kad jie ge
resni už mus.’ ’

BERLYNE, kur vakaru ir rytų zonas skiria gatvėse kartys, grudaU 
žmonės iš sovietų zonos i>as amerikiečius maisto gauti.

jŪjr-t,' ’<j

DAR TIK PRADŽIA, 0 NE GALAS Su kokiom viltim žiūrima i 
Korėjos konferenciją

GANDAI APIE MASKVĄ
Apie vidaus trynimąsi Mas

kvoje eina gandai, kurie vie
nas kitam prieštarauja, šveica
rų spaudoje buvo paskelbta, 
kad Molotovas nebūsiąs išlei- 

nhis. Molotovas, 
is kariuo-zima, yra

MOTERIS KELIAUJA 
PAKIETELIŲ

Kas ten darosi su tais mais
to pakietėliais, iliustruoja vie
nos moters istorija. Moteris, 
pablyškusi nuo nedavalgymo. 
turinti vyr ą ir porą vaikų, iš- 
girdo per radiją apie maisto 
dalinimą. Ji su vyru sudarė 
20 markių kelionei į Berlyną. 
Pataikė atvažiuoti kaip tik tą

LIAUDIES MILICIJA 
BĖGA

Rugpjūčio 5 atbėgo į vaka
rų Berlyną 17 liaudie; milici
ninkų ir pareiškė, kad jie ne
gali eiti prieš žmones, kurie 
tenori nuo bado gelbėtis. Esą 
taip pat tūkstančiai geležinke
liečių negali ■ eiti prieš savo 
žmones ir neleisti žmonių į 
traukinius tik dėl to, kad jie 
maisto keliauja. Geležinkelie
čiai tiesiog sabotuoja draudimą 
tekių keleivių nepriimti.

Berlyne vėl pasirodė sovietų 
tankai.

tos pusės Paryžiuje stipriai 
platinami gandai, kad netrukus 
viršūnėje sėdėsiąs maršalas 
Žukovas, taigi armijos atsto
vas.

♦ Ispanijos diktatorius
Franco pareiškė pretenzijas į 
Gibraltarą.

Korėjos paliaubos sutiktos 
nevienoda nuotaika. Komunisti
nėje pusėje džiūgavimas su pa
trankų saliutais, su šauksmais 
apie pergalę bei smūgį “ameri
kiniam agresoriui, irttei-vencio- 
nalistui”.

Nemokunistinėje pusėje — 
rimtis, santūrumas, kaip prieš 
ęlidelį įvykį, kuris dar ateina. 
Amerikiečiai —' sako W. Mil- 
lis’“ N.Y. Herald Tribūne”,— 
priėmė paliaubas su palengvė
jimu, kad baigėsi kraujo lieji
mas, bet su nemaloniu nujauti
mu, kad užsitraukėm pavojus, 
pasirašydami taiką be perga
lės. Tai pirmas sykis Amerikos 
istorijoje be pergalės baigti ka
rą. “N. Y. Time?” taip pat pa-

ne-

Nukrito Amerikos bombonešis į Atlantą

Maskva nori atsh esti Kinijos komunistus
t

Maskva. — Sovietai rugpjū
čio 5 atsakė į Amerikos. Ang
lijos. Prancūzijos kvietimą da
lyvauti keturių užsienių reika
lų ministerių konferencijoje. 
Jie sutinka svarstyti Vokieti
jos sujungimo ir taiko; sutar
ties klausimus. Tačiau pažymi, 
kad labiau norėtų kalbėtis 
bendraisiais klausimais, kurie 
atleistų bendrą politinę įtam
pą. Tais klausimais Maskva 
kalba, kad turėtų dalyvauti ir 
kom. Kinija.

V alstybės 
pareiškė, kad 
trenkia durų
rencijai, bet prieš atsakant į ją 
reikia visom trim vakarų vals

tybėm pasitarti. Prancūzijoje

reiškiama maža vilties, kad 
konferencija įvyktų. Londonas 
pareiškė, kad Maskvos siūlomi 
svarstymo klausimai ir būdai 
turi būti pirma gerai išnagri
nėti, ir tik tada atsakyta.

Londonas. — Dešimties mo
torų bombonešis kelionėje riš 
Califomijos j Angliją rugp. 5 
užsidegė ir nukrito į audringą 
Atlantą. Angių laivui po 16 va
landų pasisekė išgriebti 4 pu
siau sušalusiu; vyrus ir 2 lavo
nus. Nors laivai ir lėktuvai ieš
ko, bet 17 vyrų nerado.

reiškė labai šiltus atsiliepimus, 
apie Korėją ir jos prezidentą. 
Prasidėjo pasitarimai su prez. 
Rhee dėl politinės konferenci
jos ir dėl sutarties su Ame
rika.

• Prez. Eisenhoweris 
vyksta tris savaites ^atostogų.

iš-

DULLES KORĖJOJE ŠIL
TAI SUTIKTAS

Korėja. — Valstybės 
torius Dulles Korė jo e 
priimta; su entuziazmu
patrankų šūviais. Spaudai pa-

pranešė, 
ilgos ir 
rašytojas

sekre- 
buvo 
ir 19

MIRfi JONAS MARCINKE
VIČIUS

Vilniaus radijas 
kad liepos 31 d. po 
sunkios ligos mirė
Joną; Marcinkevičius, kuris ne
priklausomoj Lietuvoj labiau
siai buvo žinomas savo romanu 
“Kražių skerdynės".

sidžiaugė tik, kad “gal būt, 
beturėsime dabar žuvusiųjų 
rašų.” Tuo tarpu “American 
Journal” kritikuoja paliaubų 
susitarimą, pagal kurį sąjungi
ninkai sutiko pasitraukti iš sa
lų, iš kurių galėjo kontroliuoti 
šiaurės Korėjos pakrantes. Kai 
tik buvo pranešta, kad Sovietų 
lėktuvų mases radaras aptiko 
skrendančias į Korėją jau po 
paliaubų, laikraštis pasakė: sū 
didele Amerikos gyventojų 
dauguma žiūrime į paliaubas 
be pasitikėjimo.

Karas nedavė to. vardan ko 
jis pradėtas — “sudaryti Korė
joje patvarią padėtį”, “sudaryti 
vieną demokratinę vyriausybę 
visoje Korėjoje”, kaip tai nu
matė JT 1950 spalių 7 rezo
liucija. Tačiau jis pateisinamas. 
Šveicarų “N. Z. Zeitung” atsi
liepia: “Karas mažajai Korė
jai ginti, nors ir ir pareikalavo 
didelių aukų, bet nėra be pras
mės, nes atviras pasipriešini
mas prieš komunistinę ginkluo
tą agresiją apsaugojo nuo tokio 
užpuolimo kraštus, esančius ar
čiau mūsų.”

Valstybės sekretorius Dulles 
kitą jo reikšmę įžvegė: tai esą 
pirmas kartas istorijoje, kad 
tarptautinė organizacija stojo 
prieš agresorių ir pasiuntė jė
gą prieš jėgą. Prez. Eisenho- 
weris pritarė: JT pasipriešino 
agresijai ne iškilmingais pro
testo žodžias, bet darbais.

Prie tų teisingų žodžių rei
kalinga tik maža pataisa: pa
sipriešino Amerika, tik pas-

kiau karas perkeltas JT fir
mai. Už šios firmos panaudoji
mą Amerika brangiai mokėjo 
ir tebemoka. Ir, gal būt, karo 
vaisiai tik dėl to tokie menki, 
kad firmos dalininkai daugiau 
kliudė, negu kariavo.

departamentas 
šita nota neui- 
keturių konfe-

Eisenhoweris už pagalbą Indokinijai

Washingtoms. — Prez. Ei- 
senhoweris, kalbėdamas Ame
rikos gubernatoriam, pareiškė, 
kad Amerika ir laisvasis pa

• Sovietai paskyrė Izraeliui 
naują atstovą A. N. Abramov. 
Po atentato prieš Sovietų at
stovybę Tel Avive Sovietai bu
vo diplomatinius santykius nu
traukę.

saulis yra pasiryžę Prancūziją 
Indokinijoje kovoje prieš ko
munizmą remti. Jis įspėjo, 
kad jeigu Indokinija patektų 
komunistam, tai Indijai užeitų 
komunistai iš šono ir sovietų 
kontrolėje atsidurų visos p:etų 
Arijos aprūpinimas. Esą 400 
milijonų, kuriuos Kongresas 
paskyrė tam reikalui, tėra pi
giausias būdas apsaugoti Jung. 
Valstybes ir laisvąjį pasaulį.

GEN. MARK W. CLARK. Jaac*nh Tintu vyrteute tara v»te TUbutee Rytume, (tetinkamas nr-

Kas džiugina Vokie
tijos socialistus?

Bonna. — N. Z. Z. praneša, 
kad Bonnoje tarp socialdemo
kratų neslepiama; pasitenkini
mas, jog de Gasperi iškrito iš 
Italijos min. pirmininkų. 
Džiaugiasi’ nes jiem de Gaspe
ri “buvo antrasis europinės 
apsaugos bendruomenės meis
teris”. Kitas jų džiaug-mo mo
tyvas. — kaip skelbia ycia lįs
tų biuletenis — kad. jų many
mu , de Gasperi norėjęs sukur
ti “politinės katalikybės , val
doma mažąją Europą." “Kie
ti’alinės koncepcijos architek
tų" jau du išvirtę —džiaugia 
si socialistai: — Schumann ir 
de Gasperi trečiasis. Adenaue- 

~~ ris. dar desperatiškai kovo
jąs.

Nuo to, kas praėjo, aky; 
kreipiamos — kas bus toliau? 
“N. Y. Times” žodžiais “pati 
kova turės eiti toliau, ir mes 
tikrai. pamatysime, kad tai dar 
tik pradžia, o ne galas.” Toje 
kovos eigoje susirūpinimą kelia 
nepasitikėjimas komunistai;. 
Pirmiausia, anot “Times”, kas 
žino, ay komunistai, persivilkę 
j pietį] Korėjos uniformas, ne
inscenizuos, kad pietų Korėja 
sulaužė paliaubas, skelbdami a- 
pie “Rhee provokaciją”. Ant
ra, ar komunistai neperme; da
bar savo jėgų j kitas pozicijas 
— į Indokiniją. Trečias ir di
džiausias rūpestis dėl “politi
nės konferencijos ”. Rugpjūčio 
17 Jungtinės Tautos spręs, kur 
toji konferencija turės posė
džiauti ir kas joje dalyvaus. Jei . 
dėl Rusijos gali lengvai susi
tarti. tai dėl kom. Kinijos tu
rės aštriai susikirsti ir nesu
sitarti. Dar aštresnis bu; klau
simas - pasitarimai pačioje 
konferencijoje. Lš jų nedaug 
laukiama.

Busimojoj konferencijoj mes 
nieko negalėsime diktuoti — 
sako “N. Y~H. Tribūne” — ir 
ji tegali vesti prie jėgų išba
lansavimo ir prie status quo 
sustiprinimo. “N. Z. Zeitung” 
pritaria: “Vilties, kad pol. 
konferencija išspręstų klausi
mus, maža. Jungtinės Tautos 
turi priešą, kuris yra delsimo 
taktikos meisteris. Taigi po pa
liaubų Korėja ir toliau bus pa
dalyta j komunistinę ir neko
munistinę. Kaip karo metu i- 
niciatyva buvo komunistų ran-» 
koše, taip bus ir po paliaubų. 
Padėtis jėgai, kuri norėjo nu
veikti kom. ekspansiją Azijoje, 
bus nepalaakesnė. Dar prieš 
rašalui išdžiūstant Panmunjo- 
mo sutartyje Jungtinių Tautų 
koalicija, taip laimingai susi
dariusi. su dideliu vargu palai
koma. iširs. Armijos bus suma
žintos. Belaisviai grąžnti. Kini
ja nuo didelių nuostolių kare

Nuotaikos ir Amerikoje ir 
Europoje nėra viltingos. Bet 
geriau dalykus iš anksto pri
imti be pagražinimo, tada jiem 
rimčiau bus pasiruošta.

’fcu.c i
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APIE JA
rašančių autorių. Ji ilgiau stu- sunkiai pasiekiama, ir vis dėlto

dėdami surasti bendros nuomo- i

sargi. Ji nusiteikusi kiekvieną"- 
toki reiškinį iš anksto priimti 
skeptiškai, su 1

daug sykių kalbėjosi šu pačia 
Terese Neumann, ją stebėjo; 
ji savo pastebėtus davinius tik-

Bet niekas kitas nesukelia tiek 
ir skirtingo įvertinimo, kaip 
•tie nuostabūs natūraliu būdu 
neišaiškinami dalykai. Gydy- . 
tojai, psichologai, dvasininkai

tūros .kuri buvo prieš ją apie
Konnersreuth prirašyta. Ji

omiNt AS*

ji galintį pranaiogB, kad ji 
niekad nomegaMfc ka# ji tu
rinti vžijas, kad ji asanti šyen-
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Niekas taip nevilioja žmo- 
reiški-

* nebekyla abejojimo, ji stebi ir 
neįtaria galutinio žodžio, kol 
nebus atlikta visa sudėtinga 
tyrimo eiga. ‘

♦
Santūri ji ir dėl įvykių, pa

garsėjusių Konnersreuth, Vo
kietijoje, apie Teresę 
njann. Jau trys dešimtmečiai 
jos vardas neramina pasaulį. 
Gydytojai, psichologai, kalbi
ninkai, istorikai, teologai pra- 
delant nuo kaimo klebono ir 
baigiant universiteto profeso
riai prirašė dėl jos kalnus raš
tų — rimtų mokslinių ir popu-. 
lianų propagandinių,, už ir 
prieš. Moksliniai ginčai kilo 
tarp gydytojų ir teologų, kilo 
tarp pačių gydytojų; priešta- 
raujančiom nuomonėm pasi
keista tarp vyškupo ir popie
žiaus.

Vienas šveicarų savaitraštis 
paskelbė rašytojos Lufee Rin- 
ser straipsnius. Ji rašytoja, po
etė, kurią iškėlė viešumon lau
reatas Hermann Hesse, ir vir
tusi viena iš žymesnių vokiškai

viršiaus nieku nesiskiria nuo 
tūkstančių kitų Ijaimų, gyvena , 
moteris, kurios vardas žinomas 
tarptautiniu mastu, nors ji ųie- 
ko nedarė ir nedaro, kad pa
trauktų į save dėmesį; tą dė
mesį ji pergyvena kaip didelę 
sau naštą ir neturėtų didesnio 
noro kaip pabūti ramybėje ir 
gyventi toje nekasdienybeje, 
kurios, pasakyčiau, auka ji y- 
ra. Tai Teresė Neumann.

Kiekvienas ką nors apie, ją 
žino. Tjk paklausk eilę žmonių, 
ir pamatysi: vienas pasakys, 
kad Teresė Neumann keliolika 
metų nieko nesanti valgius, kad

ba fantastiškai, neįtikimai.
Juo daugiau apie Teresę Ne-. 

usubm girdi ir juo d&uffhu 
ja domiesi, juo pavojingesnis 
atrodo Konner-reuth su visais 
savo klausimais, tarp kurių 
stovi mūsų laikų ir visų amžių 
pagrindinis klausimas apie ste
buklus; kitaip sakant, klausi
mas, ar esama galios, kuri yra 
šalia gamtos ir gamtą valdo ir 
kiek žmogus gali bųti dalinin
kas to, ką vadiname antgamti
niais reiškiniais Tai klausimas, 

* kuris skamba kukliai, bet ku
ris turi didelę sprogdinamąją 
galią. Klausimas, kuris kelia 
revoliuciją materialistiškai su
prastame pasaulyje.

(Bus daugiau)

NETIKRI PINIGAI KARO TARNYBOJ
*■ *

Prieš kiek laiko spaudoje 
buvo kukli žinutė, kad ameri
kiečių saugumas buvęs aliar
muotas dėl Maskvos naujo pa
sirengimo paleisti į apyvartą 
netikrus pinigus. Saugumas 
turėjo pagrindo susirūpinti,

popieris iš Amerikos. Naujos 
šimtinės buvo leidžiamos dau
giausia Kinijoje. Ten tikėjosi 
mažiausios kontrolės ir silp
niausio budrumo. Bet atgabe
no ir j Vokietiją ir net į Ame
riką. Čia platintojai padarė

Korejos karo 
vaisiai

Korėjos karas truko 3 me
tus 1 mėn. ir dvi dienas. Dery
bos dėl paliaubų truko 2 me
tus Ir 17 dienų.

Pattaubų nustatyta linija • 
pietiečiam davė į šiaurę nuo 
38 paralelės 2,054 kv. mylias 
žemės, komunistam į pietos 
nuo tos linijos 975 kv. mylias. 
Jie priartėjo prie pietų Korė
jos sostinės.

Sąjungininkų aviacija nvmu,- 
šė 984 komunistų lėktuvus; 
daugiausia tai buvę sovietiniai 
MIGai; ir 159 lėktuvus apga
dino. Patys neteko 97J lėktu
vo. Jų du trečdalius pašo', ė 
priešlėktuvinė ir tik 94 buvo 
numušti oro kautynės^. .

Sąjungininkai žuvusių pri
skaito 72,500; tarp jų 22,359 
amerikiečius. Komunistu, spo-

Prezidentas Eisenhovveris 
kalboje į amerikiečius specia
liai suminėjo korėjiečių nuos
tolius. Jie neteko vieno milijo
no gyventojų užmuštų, apie 
pustrečio milijono liko be pas
togės ir 5 milijonai reikalingi 
šKubios globos. Vis tai nuti
ko tautai, kuri turi 20 mil.

J|BB mNOMX KAD PALIAUBOS PAŠBAiG^ Gerokai nukentėję 
ir Makirti nw mvo dalinio, šie marinai išvargę leidosi nuo kalno, pra
minto Boulder City, ir Mugojooi priešo. Kelyje juo* pasitiko karo ko
respondentą* - fotografas, kuris pranešS, kad kovos sustabdytos. Čia 
pat juos Mokumus ir nutrauki.grafologus ir net astrologus, ir 

tik tada ji ėmėsi rašyti. Jos 
raštas gali ne vieną nuvilti — 
toks jis atsargus, santūrus, net nes sovietai jau turėjo įgūdi- klaidų. I vieną Berlyno banką 

buvo paleistas didelis pluoštas 
— 19,000 doL Kąi bankas pa
siuntė pinigus į Ameriką, vals
tybės iždas susidomėjo iš kar
to tokia suma banknotų, ku
rie jau buvo išimti pačioje 
Amerikoje. Turėjo pripažinti, 
kad doleriai padirbti labai pui
kiai. Berlyno policijos viršinin
kas užgulė platintojų pėdsa
kus. Vyriausias jų Fischeris 
dingo, bet visi siūlai vedė į So
vietų atstovybę. Kad spėjimas 
buvo teisingas, patvirtino pas
kiau Krivickis, buvęs Sovietų 
karinės žvalgybos viršininkas, 
pabėgęs į vakarus.

Dėl tos aferos pačioje Ame
rikoje buvo suimtas Ik. V. G. 
Burtan ir 1934 nuteistas 15 
metų. Bet kitų jis neišdavė.

Tik šešėlis to, ką buvo su
organizavę sovietai, buvo na
cių padirbti pinigai. Saugumo 
šefas Hinrmleris 1938 surinko 
iš kacetų geriausius pinigų pa
dirbimo specialistus ir jiem 
užsakė padirbti angliškus sva
rus. Jais norėjo apmokėti šni
pus, o paleidus didesnį kiekį į 
apyvartą, pakirsti pasitikėjimą 
svaru. Britų atstovybės tar
nautojui Turkijoj, kuris buvo 
vokiečių agentas ir žinomas Ci
cero slapyvardžiu, vokiečiai su
mokėjo žymia dalim netikrais 
svarais.

Nacių visas netikrų pinigų 
fabrikas buvo Salzburgo kalnų 
urvuose. Vokiečiai planavo iš
mėtyti svarų viršum Anglijos 
miestų. Tik iš to nieko neišėjo, 
nes ir anglam tai buvo žino
ma, ir jie pasiskubino atitinka
mus banknotus išimti iš apy
vartos iš anksto.

Karo metu amerikiečiai ra
do vieną sunkvežimį apvirtusį, 
pilną britiškų svarų. Jie pasi
rodė netikri. Iš to atsitiktinio 
radinio nebuvo sunku nustaty
ti ir tikroji fabriko vietą.

Tik dabar vargiai sovietams 
reikėtų tos priemonės griebtis. 
Jie turi pakankamai aukso pir
kiniam. Nebent tik nerimui su
kelti, Panašiai jau po 1945 jie 

. paleido- į apyvartą vakarinių 
vokiečių markių (20 DM bank
notus), nes į jų, rankas buvo 
patekusios banknotų) klišės.

sausas.
Ji ir rašo:
Kas yra šitas Kc^nnersreuth, 

kuris tiek nerimo sukėlė? Tai 
tik mažas Bavarijos kaimas 
netoli Čekoslovakijos sienos, 
maždaug ten, kur šiandien su
sibėga rytų Vokietija, vakarų 
Vokietija ir Čekoslovakija. Kai
mas neturtingas, ;
skurdi ir šiurkšti, geležinkeliu

ino šioje srityje. Būtent, 1930 
ir 1932 jie buvo paleidę apie 
10 mil. dolerių šimtinėmis.

Tada buvo paskelbtas pir
masis sovietinis penkmetis. 
Reikėjo iš užsienių mašinų ir 
medžiagų, o užsieninės valiu
tos atsargos buvo menkos. Se
nam komunistui Alfred Tilden, 

apylinkė Latvijos, atėjo mintis pasi- 
1 dirbti dolerių.

Buvo atgabentas .specialus

DIPLOMATAS IR NAUJOJI EUROPA
Pasikalbėjimas 1942 metais

Vienas tolimas nuo Europos 
kraštas paskyrė savo diploma
tą į Budapeštą. Vengriją. Dip
lomatui nebuvo pažįstami Eu
ropos reikalai, tad prieš vyk
damas norėjo susipažinti ir mi
nisterijos patarėją specialis
tą išklausinėjo.

"Sakyk, meldžiamasis.
Vengrija yra karalystė?” —

Tai ji turi 
tik kara- 
“Jis tik

ar

— “Ne, jos geriau- 
Tai kas yra 
— “Rusija. 

“Tai Italija turi 
?”__

“Taip, tikrai.” - 
karalių?”.— 
lystės valdytoją.
riausiai yra generolas .” —
“Ne, jis admirolas”. “Tai Ven
grija turi laivyną?” — “Ne. 
Italija jį iš Vengrijos atėmė.’” 
—“Tai Italija yra Vengrijos 
priešas?”
sias draugas”. — 
Italijos priešas?
aišku.

■ kokių-reikalavimų Rusijai
“Ne* tik * Rumunijai”. —“Tai 
Italija su Rumunija 
ja?
yra jos sąjungininkė.”
taip, vadinasi, yra. Bet ar tam
sta supranti visą tą 
— “Na, žinoma, 
naujoji Europa.”

Pasikalbėjimas
Tas pats diplomatas, kuris 

ilgą laiką nuo Europos vėl bu
vo atitrūkęs, buvo staiga ski
riamas į Belgradą. Jugoslavi
joje. Jis vėl puolėsi į visokios

LABAI NUOŠIRDŽIAI MYLIMAS LAVRENTUUS

išminties šaltinį patarėją.
“Sįikyk, meldžiamasi, ar Ju

goslavija yra demokratija?”— 
“Tai ji demo- 

“Na,
ji yra liaudies demokra-
— “Tai joje valdo liau-
— “Priešingai, valdo Ti- 

’. — “Tai ji 
“Betgi ne. 
“Tai ji bi-

” —“Jo- 
‘Tai Bel-

kolioja?” —

“Žinoma”. — 
kratįškai valdoma ?’ 
ne - 
tija. 
dis.'
to kaip diktatorius' 
yra fašistinė?” — 
komunistinė”. — 
čiuliaūjasi su Rusija? 
kiu būdu, priešai.” — ‘ 
grade Staliną
“Ne, jį garbina ir jo paveikslus 
visur kabina.” — “Nuostabu. 
Tai bent pinigų daug iš jo gau
na Jugoslavija?
gai paskolas gauna iš Ameri
kos”. — “Ką tamsta sakai. Tai 
Tito tikriausiai remia Ameri
kos interesus, sakysim, Duno
jaus srity?” — “Visai ne. no
ri Ameriką iš ten išstumti”.— 
“Aha. 
ti visą 
ma, ji 
pa.”

Priešin

J*ck MrMichnel, metodistu ku
nigas I'pper Lake, Gal., teisi
nasi prieš Kongreso komisija, kad 
jis nesąs komunistu simpatikas.

'■f ' i

Viena mūsų broektonietė 
skaitytoja atsiuntė iškarpą iš 
“Boston Herald” (liepos 30), 
kurią, sako, pradėjau skaityti 
pykdama, o paskui juokiausi, 
sako, ir jums patiks. Perduo
dam tos iškarpos turinį ir 
skaitytojui, kad su iškarpos 
autorium nusišypsotų iš Ame
rikos komunistų nenuoseklių 
veiksmų, nes jie sukėlė didelį 
triukšmą, kai Amerikos teis
mas nuteisė Rosenbergus už 
perdavimą atominių paslap
čių Berijai, kuris Sovietuose 
vadovavo atominiam tyrinėji
mam, o tyli, kai tų Rosenber
gų bosas apšauktas išdaviku. 
Taigi toje ištraukoje 
Adams iš Glenolden, 
šo:

“Labai nuoširdžiai
Lavrentijaus P. Berijos suėmi
mas ir kaltinimas išdavimu su
kėlė visų laisvę mylinčių žmo
nių pasipiktinimą. Dėl to lai
kas atgaivinti įvairius “Save 
the Rosenbergs” komitetus, 
kad bendrom jėgom gelbėtų 
Beriją. z

“Aišku, kad Berija niekad 
nepadarė tokio negarbingo žy
gio kaip savo krašto išdavi
mas priešui. Per daugelį metų 
tarnaudamas liaudies gerovei, 
jis rūpinosi tik palengvinti ne
patenkintų rusų kentėjimus, ir 

tikrai neatrodytų garbinga, 
kad jo paties metodai prieš 
kančias būtų taikomi jam.

Spauda

.Nėra abejonės, kad j° 
byla truks mažiausia dvejus 
metus, prileidžiant ,kad jis ne
bus sušaudytas jau prieš teis
mą... Gal būt, kad Rusijos kon
stitucija bus pataisyta ta pras
me kaip mūsų konstitucijos 
Fifth Amendment — taip kad^ 
nebus pavojaus Berijai inkri
minuoti save.

vietų konsulatą! Reikalaukite 
teisingumo!

O kai- teisingumas bus paro
dytas, galime padaryti dėl 
Berijos dar daugiau. Galime 
pasiųsti jam gėlių.”

li. E.
Pa., ra-

mylimo

“...Gal būt, jau gausūs Be
rijos treniruotės stovyklų ir 
sveikatos centrų auklėtiniai 
parašė laiškus Malenkovui, 
prašydami pasigailėti. Tikrai, 
taiką mylintieji Sovietų Sąjun
gos piliečiai piketuoja prie 
Kremliaus tarp šimtų ne
draugingai nusiteikusių kapita
listų.

Ir lietuviškiem komunistam 
galvosūkis. Antai, kai Berija 
valdė Rusijos ir Lietuvos kalė
jimus, komunistai rašė, kad 
Lietuvoje kalėjimai tušti ir gal 
net jų durys užkaltos. Toks 
fc^vo laimingas gyvenimas. Tik
tai “reakcininkai deda visas 
pastangas... kad jiem kada nors 
pasisektų darbininkų valdžią 
nuversti”
29). Taigi dabar tiem reakci
ninkam pasisekė nuversti lai
mingo viešpatavimo Beriją-ir 
jie džiūgauja. Lietuviškiem ko
munistam dabai* reikia prisidė
ti arba prie pikietininkų prieš 
reakcininkus, sugriovusius lai
mingo gyvenimo Beri jos lai
kus; arba pasirodyti, jog remia 
reakcininkus.

(Vilnis 1953 geg.

“Rosenbergų draugai su- 
kruskit! Gelbėkit vargšą seną
jį Lavrentijų! Siųskite jam 
padrąsinimus’ Piketuokite So-

kad nuo savęs akis nukreiptų

velniavą?” 
ji vadinasi

bet ar tamsta supran
tą velniavą?” — “Žino- 
vadinasi naujoji Euro-

kariau-.
Na, ne, Rumunija

“Tai

1948
PAŽANGIOS ŽINIOS

• Autostradoje Turnpike, 
Pa. per savaitę nežinomų pik
tadarių nušauti trys sunkveži
mių šoferiai. Policija įspėjo 
sunkvežimirjs-nestoti ir nenak- 
voti tuščiose negyvenamose 
vietose.

Sandara liepos 24 ryšium su 
metodistų vyskupu G. B. Ox- 
nam tardymu dėl ryšių su ko
munistinėm organizacijom iš- 
vedžioja tokius dalykus: “Re
liginių grupių tarpe ilgoką lai
ką skrajojo mintis, jog Stali
ną ir Rusiją galima ‘atversti 
prie Dievo’... Pasėkoje to, tar
pe katalikų pasipylė maldos už 
Rusijos ‘grįžimą’ prie tikro ti
kėjimo... Nenorėdami atsilikti 
nuo katalikų, metodistai ir kai 
kurios kitos protestonų sektos, 
irgi žaidė svajonėmis, kad Ru-

sija galima vėl sukrikščioninti, 
netgi šeimininkaujant Stalinui. 
Turėdami tai omenyje kai ku
rie dvasiškiai bandė užmegzt 
artimesnius ryšius su komunis
tiškomis organizacijomis ir 
maišytis jų tarpe...” Politikai, 
“sekdami dvasiškių pėdomis, 
taip pat bandė nuolankauti 
Maskvai”....

•Taigi, anot “Sandaros, katali
kai pradėjo pataikavimą Mas
kvai ir komunizmui; nuo jų 
užsikrėtė visi kiti ir politikai.

•• Vėžlys negreitai žengia — 
jis per dieną rruropoja ketu
rias mylias.

• Gal • ..nedidesne pažanga 
veržėsi pirmyn Rhcde Island 
įstatymų leidėjai, jei tik nese- 
nia gubernatorius pasirašė į- 
statymą, kuriuo atšaukiamas 
kitas įstatymas, veikęs nuo 
1638. Anuo įstatymu Rhode 
Island gyventojam buvo grasi
nama mirtie; bausme, kartu
vėm, jeigu jie išdrįstų įžengti

. į Massachusetts Bay Colony. 
Taigi dabar kartuvės nebegąs
dina.
• Bet labai pažangūs pasi

rodė Kala.nazoo miesto, Mich.. 
valdytojai, kurie įsa tymu už
draudė šunims mieste per gar
siai* loti. Jei pilietis pas; kųs 
kuriuo šunim, kad tas per gar
siai loja, šuo bus suimamas ir 
pasmerkiamas mirti.
• Su tuo miestu nesusilygins 

pažangoje Gary, Ind., teisėjas 
Paul Dudak. Tačiau ir jis mo

dernių savo piliečių gyvenamo 
pagautas, išleido modernias tai
sykles. vedybom. Jis paskelbė, 
kad neduos jungtuvių tai nuo
takai, kuri vedybų metu kram
tys gumą ar bus su pirštinėm 
per ceremopijas. Neduos jung
tuvių, jei jaunikis bus nesisku
tęs. Negaus jungtuvių taip pat

kurios per iškilmes niūniuoja 
ar švilpauja .netinkamas pasta
bas daro apie vedytiaa, pasirodo 
be šliūbinių žiedų, kurios teat- 
siveda tik vieną liudininką ar
ba užsimano tuoktis po 9 vai. 
vakaro. Adšku, tvarka turi bū
ti ir pažangos amžiuje.
Didžiausi priešai susitaikė
Po 85 m. nuo Amerikos civi

linio karo pabaigos, dviejų ar
mijų likučiai negalėjo žiūrėti 
vienas j kitą. Abiejų armijų— 
pietiečių ir šiauriečių atstovų 
tėra po vieną gyvųjų tarpe: 
pietiečių — John Salling, .107 

metų jaunuolis ir šiauriečių —

AJbert Woolson, '106 metelių 
sulaukęs. Per visą savo ilgą 
amželį vienas kitą keikė ir lai
kė didžiausiu priešu. Pagaliau 
Amerikos Legiono pastango
mis imta dvi “armijas” taikin
ti. Po didelių pastangų pavyko 
priešus suvesti taikos "konfe
rencijai” per telefoną.
pasirieta ir užkietėję priešai 
vienas kitam palinkėjo: "Tegul 
tave Dievas laimina!”

SUIMTI KOMUNIStAI nUadeipMjoje (iš kairė, j dešinę): Mberman 
Labovits. Ben Wefas ir Urentas Nabrird. Be jo b«no Mrimti dar kiti 
trys ir perduoti t r tomui. Suimtieji kaMaami. sulaušc Smtth Act, L y. 
siekę jr*a nuveiMi JAV vyriausybę. Nusikaltimas Jų siekia >u l»»M

Taika

Labai gražu, kad “Sandaros” 
redaktorius tekios aukštos nuo
monės apie katalikų “didelę 
“reikšmę.” jeigu katalikai ir 
Hissu; paskatina Maskvai šni
pinėti ir Rooseveltas. “sekda
mas dvasiškių pėdomis, Jaltoj 
bei kitose konferencijose pusę 
Europos Maskvai dovanojo. Tik 
ačiū Dievui, katalikai nctokic 
“galingi',’, kaip juos rodo 
“Sandara“, išversdama tiesą, 
kaip pirštinę į atvirkščią pusę. 
Kas Iš tikrųjų lx>lševikam Ke
lią niošč ir sinų>atijas gaivino 
— tegul “Sandaros” redakto
rius paskiausia Lietuvos drau- 

. giją sovietinių tautų kultūrai 
pažinti. Tegul pasiteirauja, kas 
buvo tos draugijos nariai ir 
keno įsakymu ta draugija buvo 
įsteigta. Ras ten nemaža savo 
draugų.

Tie. kurie simpatijas rodė 
Maskvai, šiandien rodo pirštais 
į kitus, kad nuo savęs akis nu
kreiptų.

•jėh
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AS ESU TAVO TAUTA
Kai genocidas eina ranka rankon su asimiliacija

lenko, prigimčiai yra priešin-

Laikraštis nurodo gražų pa-

BrooJdyn. N. T. -
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metamo
Brooklyn, N. T. _ 
Pusei metą 
Uttaryje .
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APIE GENOCIDĄ arba tau
tos žudymą buvo jau pakanka
mai kalbėta ir rašyta. Yra ir 
konvencija surašyta, bet tautos 
ir toliau tebežudomos. Jos 
naikinamos dvejopu būdu: ver
gija Rytuose ir asimiliacija Va
karuose. Kad čia dažnai ranka 
ranką plauja, atkreipia į~tai 

lenkų laikraštis “Syrenie”.
Vakarai ir Rytai sutaria

“Dabartinis pasaulis, — rašo 
minėtas laikraštis, — užuojau
ta artimui nepasižymi: tai yra 
būdinga mūsų laikams. Apsi
prantama su mintimi, kad vie
na atominė bomba gali nugala- 

Strripantas tr korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti , byti 200,000 asmenų, neišski- 
•tndpsnžal sausom! Ir gražinami tiktai autoriams praSanL- Pavarde pasira- 
dytl straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbtam turini

Ofenzyvos dekliaracija
KERSTENO rezoliucija svarbus ir naujas įvykis laisvinimo 

eigoje.
DG Amerikos pareiškimai yra kertiniai, kurie išreiškia Ame

rikos nusistatymą dėl pavergtų tautų apskritai ir dėl Lietuvos 
specialiai. .

Pirmasis. Kai 1940 bolševikai okupavo Lietuvą, valstybės 
sekretorius- spaudai pareiškė: trys mažos Baltijos re'publikos bu
vo užpultos galingesnio kaimyno; Amerikos tauta su tikra sim
patija buvo stebėjusi jų augimą demokratijoje; Amerika yra 
priešinga beb kuriai grobuoniškai veiklai ir galingos valstybės in- 
temvencijai į suvereninės valstybės vidaus reikalus; Jungtinės 
Valstybės ir toliau laikysis tų pačių principų — teisės, teisingu-
mo, kurie yra pagrindas santykiams tarp tautų ir pagrindas mo
derniai civilizacijai.

Tak buvo pasakyta 1940 liepos 23, vadinas, į antrą dieną po 
vadinamo “liaudies seimo" bahavimo įjungti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą.

Šitą pačią mintį kartojo ir specialiai Lietuvai taikė 1940 spa
lių 15 prezidentas Rooseveltas tais žodžiais, kurie liko labai po
puliarūs ir kurie gaivino lietuvių kovotojų viltis. Būtent:

“Sakoma, kad Lietuva netekusi nepriklausomybės. Tai ne
susipratimas taip sakyti. Lietuva nėra nepriklausomybės nete
kus; Lietuvos nepriklausomybė tėra laikinai suspenduota (has 
only temporally been put aside). Ateis laikas, ir Lietuva vėl 
bus laisva. Tai nutiks daug greičiau, nei jūs galite laukti.”

Tos pačios prasmės buvo daug vėlesnių pareiškimų. Jie visi 
plaukė iš Amerikos politikos pobūdžio. Būtent, Amerika laikosi 
idealistinės politikos, kuri remiasi teise ir teisingumu — priešin
gai tom valstybėm, kurios remiasi įvykusiu faktu, nepaisydamos, 
kad jis tėra smurto vaisius. Antra, Amerika laikosi kantriai 
laukimo taktikos. Trečia, nuo 1940 iki dabar Amerikos politiko’e 
Baltijos valstybių reikalu vyravo pasyvaus pasipriešinimo poli
tika — nepripažinti agresijos padarinių.

Į šitą politiką atsitrenkdavo visos sovietinės pastangos lai
mėti tą pripažinimą —jei ne de jure, tai bent de facto. Kiek sy
kių Sovietai mėgino prašmugeliuoti į tarptautines konferenejas 
sovietinių Baltijos respublikų atstovus. Ir mūsų laisvinimo pas
tangos ilgą laiką buvo sutelktos pasipriešinti bolševikų užmačiai.

Tai buvo Amerikos (ir mūsų) gynimosi, defenzyvos pozicija.
Po 13 metų, lygiai vėl tą pačią liepos 23 dieną. Atstovų rū

mų priimtas Kersteno rezoliucija yra naujas formalus tas antra
sis pareiškimas — dekliaracija Amerikos politikoje. Jis ne tik 
patvirtino ankstesnius pareiškimus, bet juo pereinama į ofenzy
vą. į tai, ką Eisenhowerio politikoje vadina “išlaisvinimu.”'

Nežinia, kaip ilgai ji truks. Bet aišku, kad komisinis darbas 
bus ilgas ir patvarus bombardavimas sovietinio kalėjimo, į kurį

riant moterų ir vaikų, o dėl to 
sutinkama ir su faktu, kad tru
putį į vakarus 200 milijonų 
žmonių kenčia vergiją ir nuo
latinę baimę. Gražiai pakalba
ma apie žmoniškumą ir solida
rumą, o tuo pat metu šėlsta 
tautinis ir asmeninis egoiz
mas. Jis tiktai apvelkamas dai
liu drabužiu — tariamu rūpini- 
muosi žmonijos gerove.”

“Pirmoji kaltė čia tenka 
maskoliams, —tęsia toliau 
laikraštis, — bet labai nuosta
bu, kad vakariečiai kai kada 
skolinasi iš Kremliaus tuos pa
čius metodus ir padeda 
žudikams siekti pikto 
tautų žudymo.”

aniems 
tikslo:

Laikraštis primena faktus, 
kaip Unrra stengėsi prievarta 
bėglius grąžinti, kaip švedai 
grąžino ištrūkusius iš bolševi
kų prievartos lenkus (išdavė jie 
ir lietuvius), kaip lenkai kruvi
nai tam priešinosi Italijoje dar 
1947 m. Ką visa tai(rodo?

Kartu genocidas ir asimiliacija.
“Jeigu sovietams taip rūpi, 

kad visi pabėgusie j grįžtų, — 
pastebi toliau minėtas laikraš
tis, — tai dėl to, kad emig
rantai sudaro jiems didelį rū
pestį. Mat ,ir surusinus visus 
lenkus, čekus, vengrus, rumu
nus (pridėkime — ir lietuvius, 
latvius, estus), dar liktų sve
tur tų'tautų atstovai su savo 
kalba, tradici omis ir meile sa
vo tautai. Sunaikinimas nebūtų 
visiškas: liktų svetur milijonai 
žmonių, kurie siektų savo gim
tajam kraštui lysvės?

Bet tie pabėgusieji yra linkę 
nutautėti. Vakaruose sąmonin
gai daroma, kad nutautimą ar
ba asimiliaciją paskubintų. A- 
pie tai yra užsiminęs net Pran
cūzijos užsienio reikalų minis- 
teris Bidault. Jis pataręs grei
čiau visus bėglius suprancūzin- 
ti, suvokietinti ir suanglinti. O

sugrūstos tautos. kam tai pasitarnaujama? Mi

nėtas laikraštis j šį klausimą 
atsako labai teisingai: “Komu
nistinis rėžimas į bėglių a:i- 
miliaciją žiūri palankiai, ries 
tuo būdu mažėja skaičius ko
votojų už savo krašto išlaisvi
nimą, o didėja tų, kurie norėtų 
bolševikus tik pristabdyti.” 
Taigi, asimiliacija eina greta 
genocido.

Reikia palikti kuo esi
Kitas lenkų laikraštis, lei

džiamas Bostone, “Kuryer Co- 
dzienny”, taip pat griežtai pa
sisako prieš asimiliaciją. “Yra 
Jenkų ,kurie prikalbinėja ne 
tiktai naturalizuotis, bet savo 
vaikus leisti j svetimas mokyk
las, nors yra savos, t. y. visiš
kai susilieti su aplinka ir nusi
kratyti viso, kas tik lenkiška. 
Tai labai pavojingi balsai, ypač 
šiuo metu, kai yra ir politikų, 
kurie tik laukia, kad nebūtų 
čia lenkų, čekų, vengrų, o tada 
nebūtų reikalo ir kalbėti apie 
tų tautų išlaisvinimą. Laimė 
tiktai,— pasiguodžia laikraš
tis, — kad tokia kapituliacija 1. Neturėk kitos tėvynės be
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ton N. Sadlak kartą sušukęs 
Atstovų Rūmuose: “Lai gy
vuoja Lenkija!” Jis kalbėjo 
ir tautininkų sąskridyje Wa- 
shingtone. Visi turėtų tuo pa
vyzdžiu pasekti. Ir čia laikraš
tis stato klausimą: “Ar nege
riau palikti tuo, kuo esi, kuo 
niekada nepaliausi buvęs?” Iš 
tikrųjų, tautiškumo žymė iš 
žmogaus neištrinama.

Dešimts įsakymų lenkui
Ką reikia daryti, kad išlik- 

tum kuo esi, moko trečias len
kų laikraštis emigracijoje 
“Slowo Polskie”. Jis surašė 
lenkui dešimts įsakymų, gana 
plačiai-,kap kokią programą iš
eivijoje ,bet mes čia tik trum
pai sutrauksime:

Aš esu Lenkija, tavo Tėvynė, 
kenčianti naujoje vergijoje, 
nes mane vėl pardavė nelais
vėn.

manęs ir nemylėk jos labiau už 
mane;

2. Nemi. ėk mano vardo be 
pagarbos, bet stenkis visur jį 
kelti ir ginti;

3. Prisimink mano tautines 
šventes, turėk dosnią ranką ir 
(kaitrią širdį man nelaimėje pa
dėti;

4. Gerbk tuos, kurie mano 
vardą Iškėlė, nors tie mano di
dieji sūnūs ir skirtųsi savo pa
žiūromis;

5. Neužmušk savyje ir ki
tuose lenkiškumo, nesišalink

. tautiško darbo, nekraipyk savo 
pavardės ir nedarkyk mano 
kalbos;

6. Netepk nepadoriu elgesiu 
ir darbais savęs ir mano gero 
vardo;’

7. Nevok iš manęs mano vai
kų juos nutautindamas, kalbėk 
su jais namie lenkiškai, išmo
kyk juos lenkiškai skaityti ir 
rašyti;

8. 'Nemeluok, kad esi kitoks; 
neišsižadėk savęs ir manęs 
prieš kitus jiems pataikauda
mas;

9. Nesisavink netinkamų sve
timų papročių ir nesakyk, kad 
jie tau labiau dera negu ma
nieji;

n

10. Negeisk kitos * tautybė: 
žmonos, o pasirink iš mano 
dukrų, ir bulate abu ištikimi 
man. nors svetur tektų akis už-, 
merkti.

Laikraštis dar primena, kad 
gyvenamajam kraštui, jo žmo
nėms, tvarkai ir papročiam pri
valu rodyti tinkamą pagarbą, 
tik už tai nereikia parduoti sa
vęs ir savo tautos.

Kaip tampama tautožudžhi?
Kai kas gali pagalvoti, kad • 

anie “dešimts įsakymų” rodo 
lenkų pomėgį tikėjimą sutau- 
tinti. Tiesa, kad jie tai mėgsta, 
bet taip toli nėra nuėję, iš
skyrus nykstančius niefalež- 
ninkus Amerikoje. Be to, pa
minėtieji dešimts punktų nuo
sekliai išplaukia iš ketvirtojo * 
Dievo įsakymo: gerbk savo tė
vą ir motiną! Katalikų Bažny
čia jį išplečia į visą tautą, kak) 
ir tą įsakymą, kuris draudžia 
žudyti. Negalima žudyti ne 
tik paskiro žmogaus, bet ir tau- . ” 
tos. O genocidas ir asimiliacija 
to siekia .

Asimiliacijos, tiesa, kitame 
krašte sunku visai išvengti —

I

A

ji vyksta natūraliai. Bet kas 
griebiasi prievartos, įpuola į 
neapykantą kitai ar net savai 
tautai, džiūgauja, imasi keršto 
— daro nusikaltimą. Tokia a- 
similiacija virsta tikru genoci
du, o jos skatintojai — tauto- 
žudžiais. Jie ranka rankon ei
na su tais, kurie pavergtąsias 
tautas naikina.

Minėtieji lenkų laikraščiai tu
ri tiesą, kai puola prievartinę a- 
similiadją. O jeigu jie, gausi 
tauta, dėl to šaukia, dar labiau 
turėtume susirūpinti mes, ma
žos tautos vaikai.

S- Suž.
/

Kokios jų dorybės?
Buvo apklausinėti vokiečiai, 

olandai ir amerikiečiai, kurias 
savo tautos ypatybes jie laiko 
dorybėm, kurias ydom.

Vokiečiai geriausiom savo 
tautos dorybėm laiko — darbš
tumą, tvarkingumą ir tikslo tu
rėjimą, toliau — patikimumą, 
švarumą, dar toliau inteligenci
ją .ištikimybę, patvarumą, kuk
lumą.
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Gudmundas gyvenamoje tro
boje kalbėjosi su mbtina. Jis 
buvo prisėdęs šalia jos. Tėvas 
sėdėjo kiek nuošaliau. Jis rū
kė ir nepratarė nė žodžio, bet 
atrodė buvo patenkintas. Buvo 
galima pastebėti, kad jis< tikė
jo, jog dabar viskas eis ta’p. 
kaip reikia. Jis nenorėjo į sū
naus pokalbį su motina įsiterp
ti.

— Aš labai norėčiau žinoti, 
motina, — klausė Gudmundas, 
— ką tamsta pasakytumei, jei- 
gu aš Helgą kaip marčią par- 
vesčiau^'namus

Motinu Ingeborga pakėlė 
galvą ir pasakė tvirtu balsu:

— Aš kiekvieiną marčią pri
imčiau su džiaugsmu, jeigu tik 
žinočiau, kad ji tave myli taip, 
kaip žmona privalo mylėti sa
vo vyrą.

Vos tik ji ištarė tuos žo 
džius, kai Hildura įvažiavo į 
kiemą. Troboje tai visi paste
bėjo. Ji tuojau skubėjo j vidų, 
bet buvo visai kitokia tiegu 
anksčiau. .Pro slenkstį žengė 

ne taip, kaip visada, savimi pa
sitikėdama. Atrodė, lyg ji bū
tų norėjusi sustoti prie durų, 
kaip kokia vargšė. Bet ji priėjo 
arčiau, padavė ranką motinai 
Ingeborgai ir Eriandui, o pas
kui atsigrįžo į Gudmundą. .

— Norėčiau su tavim pora 
žodžių persimesti, — pasakė 
jam.

Gudmundas atsistojo ir jie
du išėjo į kambarėlį. Jis pa
davė Hildurai kėdę, bet ji ne- 
sėdo. Ji buvo išraudusi, drovi. 
Jos žodžiai sunkiai atsiplėšė 
nuo lūpų:

— Aš buvau visai.. Taip, tai 
gal buvo per aštru, ką aš šįryt 
pasakiau.

— Ak, mes tave taip staiga 
už puolėme. — tarė Gudmun
das atsiprašinėdamas. Hildura 
dar labiau išraudo.

— Aš turėjau geriau apgal
voti, — kalbėjo ji. — Mes ga
lėjome... Vis dėlto turėtų bū
ti...

— Bus geriausia, kaip yra, 
Hildura. Apie tai nėra ko dau

giau užsiminti. Bet gražu, kad 
tu atvykai.

Hildura pridengė veidą ran
komis ir giliai atsiduso. Jos 
dūstelėjimas pasigirdo kaip’ 
kūkčiojimas. Tada ji pakėlė 
galvą.

— Ne, tarė ji ryžtingai. — 
Taip negali būti. Aš nenoriu, 
kad tu mane laikytumeie geres
ne, negu iš tikrųjų esu. Pas 
mane buvo atvykęs vienas as
muo ir sakė, kad tu neka’tas. 
Man patarė skubėti pas tave 
ir visa atitaisyti. Tik neleido 
man vardo'sakyti, net užsi
minti, kad žinau, jog esi ne
kaltas. Kitaip tu man neatleis
tam. Aš gailiuosi, kad man pa
čiai ta mintis neatėjo į galvą. 
Tai aš sakau atvirai. Aš visą 
dieną tavęs ilgėjausi ir troš
kau ,kad vėl viskas tarp mūsų 
išsilygintų. Bet kaip ten bebū
tų, aš labai labai džiaugiuosi, 

-kad tu esi nekaltas.
— O kas pas tave buvo, Hil

dura? Kas patarė? — teiravosi 
Gudmundas.

— To aš negaliu sakyti.
— Man labai nuostabu. Ma

no tėvas tik ką grįžo iš bur
mistro, kuris telegrafavo į 
miestą ir ten sužinojo, kad 
tikras žudikas jau suimtas. Kas 
dar galėju žinoti?

Hildura pajuto, kaio jai 
pradėjo tirpti kojos. Ji atsisė
do. Jai pasidarė visiškai bk> 

ga, kad Gudmundas buvo toks 
ramus ir draugiškas. Ji ėmė 
suprasti, kad jis jau nebebuvo ’ 
jos valioje.

— Aš jau regiu, kad ta, 
Gudmundai, vis dėlto negali 
užmiršti, kas šiandien rytą 
tarp mūsų įvyko.

— Ne, priešingai, Hildura, . 
aš tau jau visa atleidau. Apie 
tai mes daugiau nekalbėkime.

Ji visa suvirpo, užmerkė a- 
kis ir laukė, kad dabar kas 
nors turi įvykti. Tačiau nieką, 
neatsitiko. Ji tik nugirdo Gud
mundo žodžius:

— Didelė laimė, Hildura, 
kad tarp mūsų viskas baigta, 
— pasakė jis ir priėjęs paėmė 
už rankos. — Man šiandien 
paaiškėjo, kad aš kitą myliu. 
Man rodos, kad ją seniai my
lėjau, bet galutinai įsitikinau 
tiktai šį rytą.

— O ką tu myli, Gudmun
dai? — paklausė Hildura slo
piu balsu.

— iŠ to vistiek nieko nebus. 
Jos nevesiu, nes ji manęs ne
myli. Ir kitos imti negaliu.

Hildura dabar pakėlė galvą. 
Sunku būtų pasakyti, kas .joje 
darėsi. Tačiau ji aiškiai pajuto, 
kad Gudmundo daugiau nieko 
nebereišikanti, nei ji — stam
baus ūkininko duktė, nei jos 
turtai, nei jos žavumas. Ji at
sistojo išdidi, norėdama paro

dyti, jog ji pati vis dėlto save 
vertinanti. Trk taip ji norėjo su 
Gudmundu atsikirti.

— Aš noriu, Gudmundai, kad 
tu pasakytumei, ar tai yra Hel- 
ga iš Stormyro? Ją tu myli?

Gudmundas tylėjo.
— Jei tgįjlelga, tai žinok, 

kad ji tavėųnylL Ji buvo atvy
kus pas marle ir mokė, ką aš 
turinti daryti, kad mudu vėl 
susitaikytume. Ji žinojo, kad 
tu esi nekaltas, bet ji nepasa
kė tau, o pirmiausia man.

Gudmundas aštriai pažvelgė 
į Hildurą.

— Ar tu laikai tai didelės 
meilės ženklu? — paklausė.

— Tuo gali būti tikras, Gud- 
4 mundai. Aš galiu tau dar kar
tą patvirtinti: niekas pasaulyje 
tavęs labiau nemyli kaip ji.

Gudmundas nervingai žings
niavo po kambarį. Baskui jis 
sustojo prie HBduros.

r*“-.

— Bet tu, kodėl tu man tai 
sakai?

•— Aš nenoriu taurumu už
sileisti Helgad.

— Ak, Hildura, Hildura!-^ 
sušuko jis, uždėjo jai ranką ant 
peties ir stipriai ją supurtė.— 
Tu nežinai, kaip aš tau šią va
landą esu dėkingas. Nežinai, 
kokį lamingą mane padarei.

Helga sėdėjo šalia kelio ir 
laukė. Ji buvo ranka pasirėmu
si smakrą ir žiūrėjo į žemę. Ji 
matė prieš save Hildurą su 
Gudmundu ir galvojo tik apie 
tai, kokie jie dabar galėtų būti 
laimingi.

Pamatęs ją vienas, tarnas iš 
Naerlundo, kaip ji ten sėdėjo 
šalia kelio, priėjo arčiau ir su
stojo. Jis tikriausiai galvojo, 
kad ji gailinti Gudmundo, į di
delę nelaimę jam pakliuvus, bet 
nedrįstanti užeiti. >

— Tu tikrai girdėjai apie 
Gudmundą, Helga? — pa
klausė jis.

— Taip, ji girdėjusi.
— Visa istorija yra neteisin

ga, — pasakė jis ramindamas. 
— Tikrasis žudikas jau suim
tas.

— Aš žinojau, kad tai buvo 
netiesa.

Tarnas pasižiūrėjo j Helgą 
ir, lyg nepatenkintas, kad ji 
jau žinanti. Helga ir toliau li
kosi sėdėti viena. “Taip, jie 
jau tino. Jai visai nebuvo rei
kalo eiti į Naeriundą ir tai pa
sakyti.” Ji dabar pasijuto vi
siškai atstumta.

Prieš tai ji buvo tokia sku
bi. Ji buvo visai save užmir
šusi: tesirūpino, kad Hilduros 
ir Gudmundo vestuvės neiširtų. 
Dabar ji pamatė, kokia vieniša 

ji lieka. Jai buvo labai sunku 
nereikšti nieko tiems, kuriuos 
mylėjo. Dabar Gudmundas ne- ’ 
bebuvo daugiau jos reikalin
gas. O josios vaiką motina bu
vo padarius savu. Ji vos jai 
leido į jį pažvelgti.

Helgą galvojo, kad turinti 
atsikelti ir eiti namo. Bet kal
velė jai atrodė būsianti tokia 
stati, kad sunku bus į ją už
kopti. Ji visai nežinojo, kaip 
bus galima viršun užlipti.

Tuo tarpu iš Naerlundo išva
žiavo vežimas. Jame sėdėjo 
Gudmundas ir Hildurą. Jie tik
riausiai skubėjo į Aelvaekrą 
pranešti, kad susitaikė ir kad 
rytoj įvyksiančios vestuvės.

Kai vežimas arčiau privažia
vo, Gudmundas pądavė vade
les Hildurai ir pats iššoko. Hil
dura linktelėjo Hdgai ir nu
važiavo savo keliu.

Gudmundas liko stovįs ant 
kelio prieš Helgą.

— Aš džiaugiuosi, kad tu 
esi čia, Helga, — tarė jis. — 
Maniau, turėsiąs eiti į Stormy- 
rą, kad su tavim susitikčiau.

Jis tai pasakė tvirtai, kone 
aštriai, ir kietai suspaudė abi 
jos rankas. Ir Helga matė iš jo 
akių, kad jis nujautė, kas jos 
viduje darėsi.

Dabar ji nebegalėjo nuo jo 
pabėgti. (Galas).
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Šiomis dienomis JAV Kong
resas priėmė naują įstatymą, 
pavadintą “Refugee and Relięf 
Act of 1953”. Pagal šį įstaty
mą į Jungtines Amerikos Vals
tybes bus įsileista iš Europos 
214.000 asmenų iki 196f> m. 
gruodžio 31 d., t y. per 3 me
tus ir 5 mėnesius.

Noriu paminėti svarbiausius 
to įstatymo paragrafus, kurie 
paliečia lietuvius pabėgėlius iš 
Lietuvos, Klaipėdos krašto ir 
Mažosios Lietuvos. Jie yra to
kie:

1. Sec. II B numato, kad 
bus išduota vizų 36.000 pabė
gėlių nuo komunizmo ir, bū
tent, tiems, kurie dabar gyve
na Vokietijoje, Austrijoje ir 
Berlyne (vakariečių zonose).

2. Sec. U C sako, kad bus iš
duota 55.000 vizų vokiečiams, 
Išvytiems (Expellees) iš ryti-

nes Europos ir dabar gyvenan
tiems Vokietijoje.

3. Sec. IV A 3 numato 10.- 
000 vizų pabėgėliams, gyve
nantiems Europoje tose vals
tybėse, kurios priklauso Atlan
to Sąjungai (NATO), ir Švedi
joje. Gyvenantieji Anglijoje 
šiuo įstatymu negalės pasinau
doti.

4. Sec. VII A nustato, kad 
kiekvienas pabėgėlis, noris gau
ti vizą į Jungtines Amerikos 
Valstybes .privalo turėti buto 
ir darbo garantiją. Ji turi būti

. išduota JAV piliečių. Garanti
joje turi būti pažymėta:

a. buto ir darbo vieta <5U ad
resais:

b. koks bus darbas ir kiek 
atlyginamas.

VYDŪNO PAMINKLO REIKALU
Vydūno Fondo Komitetas 

skelbia šiame numeryje deda
mą atsišaukimą, kuriuo krei
piasi į visus lietuvius Jr lietu
viškas organizacijas, prašyda
mas aukų parinktiems Vydūno 
raštams išleisti ir velionio ant
kapiui pastatyti. Duobė jau iš
mūryta ir užsakytas atitinka
mas granito antkapis.

Iš Vydūno raštų pirmoje ei- 
- Įėję numatoma išleisti “Prabo

čių šešėliai”, kurių laida jau 
keliasdešimt metų kaip išsi
baigusi. Aukojusieji ne mažiau 
kaip 5 dol. bus laikomi Vydūno 
raštų garbės leidėjais — išleis
tos Vydūno knygos jiems nu
matoma pasiųsti be atskiro pri- 
mokėjimo. Jeigu, paminklą pa
stačius, liktų dar lėšų, būtų pa
sistengta išleisti Vydūno mono
grafiją, dėl kurios jau tariama
si su atitinkamais autorias. 
Vydūno Fondo Komitetas lau
kia jautraus tautiečių atsiliepi
mo.

mą, esame,pasiryžę pastatyti 
jam Vokietijoje tinkamą ant
kapį ir išleisti jo parinktus 
raštus. Todėl kreipiamės šiuo 
atsišaukimu į visus tautiečius, 
kuriems yra brangus Vydūnas 
ir jo atminimas, kviesdami 
prisidėti prie jo kapo pagražmi- 
rno ir raštų išleidimo kukliu—

Pervežimą per jūras apmo
kės Tarptautinis Emigracijos 
Fondas, bet pagalbą teiks ir 
JAV valdiniai laivai. Kelionės 
išlaidas nuo uosto iki gyvena
mosios vietos apmokės šalpos 
organizacijas paskolų forma, o 
jos pačios tam reikalui gaus 
paskolą iš JAV iždo iki pen
kių milijonų dolerių.

Šį įstatymą vykdyti pavesta 
Valstybės Departamento ap
saugos ir konsulatų skyriui 
(Departament of State, Securi- 
ty and Consulate Affairs Sec- 
tion). Europoje įstatymą vyk
dys JAV konsulatai.

Kas turi giminių ar pažįsta
mų, užsilikusių įstatyme pami
nėtuose kraštuose, ar kas galė
tų dar likusiems tremtyje lie
tuviams padėti atvykti į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
siųskite buto ir darbo garanti
jas £Balfo Centrą adresu: 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Daugiau informacijų bus vė
liau.

1953 m. rugp. 4 d.
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VYČIU KONGRESO 
PROGRAMA

L. V. JubUėjinis Seimas į-} 
vyk ta rugp. 27-30, Hotel ‘ 
Statier, Boston, Mass.

RUGPICČIO 27 D.
Atvykstančių atstovų 

svečių registracija.

Brangūs Tautiečiai!
Paskutinė Vydūno valia bu

vo ilsėtis tėvų žemėje, kurią jis 
taip mylėjo ir kuriai skyrė pa- 
čus gražiuosius savo kūrybinės 
dvasios žiedus. Tačiau, kol Lie
tuvių tauta galės jį palaidoti 
išlaisvintoj tėvynėj, jis turi lai
kinai ilsėtis savo dabartiniame 
kape Detmolde.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
būdami tikri, kad tremtiniai ir 
užsienio lietuviai norės pagerb
ti šio Didžiojo Lietuvio atmini-

su.
JAV ir Kanadoje gyveną au

kotojai pinigus prašomi siųsti 
Rašytojų Draugijos pirminin
ko B .Babrausko vardu: B. 
Babrauskas, 1436 So. 50 Avė., 
Cicero, Illinois. Europoje ir 
kitur gyvenantieji aukas siun
čia Mažosios Lietuves Tarybos 
pirm. E.’ Simonaičio vardu: E. 
Simonaitis (21a) Detmold- 
Lippe, Friedrich Richter Str. 3, 
Germany.

Aukotojai bus skelbiami 
spaudoje.

Pasirašė:
B. Babrauskas, S. Lozorai
tis, E. Simonaitis, M. Krupa- 

__ vičhis, V. Sidzikauskas, L.
Šimutis, K. Zaikauskas.

M. Lietuvos Tarybas pirm. 
E. Simonaitis yra šio komiteto 
pirmininkas, Lietuvių Rašytojų 
Dr-jos pirm. B. Babrauskas y- 
ra komiteto vicepirmininkas, 
nariai: Vliko pirm. prel. M. 
Krupavičius, minist. St. Lozo
raitis, LLK pirm. V. Sidzi
kauskas. Alto pirm. L. šimutis 
ir Vliko VT pirm. K. Zaikaus
kas.

Vydūnas

...Ar iš tikrųjų dirbčiau 
tik svetimųjų dirvoje, 
ir daigą svetimiem berinkčiau, 
apleisdamas savuosius?

Ar aš, gy vybės pasiilgęs, 
kaip koks želmuo, kursai svetur 
beaugdamas vargst ir nyksta, 
tikrų šaknų lyg neturėdamas?

Ar svetimi visi draugai, 
kad nesiliaudama širdis vis 
ieško toli savųjų — oi toli — 
kaip ir antro jūrų kranto, 
kur, kaip atrodo, bus tėvų 
namai, bus tėviškė, 
tėvynė Prabočių, bus amžina 
ramybės Romuva.

Iš “Prabočių šešėlių

KADA, KUNIGE

taip pat priimami, kaip tr tie. kurie rnoManl Mat! kunigais 
vienuoliais; j vienuoliška gyvenki m Kristus visus lygiai 
šauktai.

HetMviv šeimų sonos. baigė bent 8 skyrių pradžios mokyk
la; ^ritantieji lnažidatai metanai Mažojoje Seminarijoje. 
V«wen, Maus., kur baigia vidurinės mokyklos fhigh 
sckool) kum; aaajokynų, studijuoja ir
teologija

VEBY UV. PBOV1NC1AL SU PERJOK
Kmnebaak Port Mhine

PRANCIŠKONU O R DJ N A

kari Dievui, RašnyžM Ir save Taniai aųaštatautom; 
Raudeli i kvietimų Bsfatio; ar ta Benorėtum įsijunrli j lie
tuviu pnmeišknnu eiles?

JOaigčsi mokslo metai. Ne
vienas jaunuolis gal tyliai sau 

mąsto ir negali išspręsti tolimesnių studijų bei pašauki
mo klausimų. Jaunuoli, pagalvdk, ar nešaukia tavęs 
Kristus į ••

• KANDIDATAI | BROLIUS

Dėl priėmimo sąlygų prašoma kreiptis į
$

I
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8:30 vakare Seimo atsto- • . • vų ir svečių cusitiKimo - susi- • 

pažinimo pobūvis. Programą ♦ 
išpildo vyčių-kuopos. (Bay { 
State Room). }

RUGPICČIO 28 D. }
8 vaL ryto šv. Petro lie-} 

tuvių parapijos bc-nyčiej iš-} 
kilmingos pontifikalinės mi-} 
šios, kurias atnašauja ir pa-} 
mokslą sakų J. E. Vysk. V.} 
Padolskis.

10:30 ryto Seimo atidary- { 
mas. (Ballroom Foyer).

Pertrauka pietums.
2:00 vaL p.p. seimo posė- J 

dis (BaHroom Foyer. Per-» 
trauka vakarienei.

8 vai. vak. Pobūvis - pasi- • 
(Main Bali-} 

» i ♦ ♦ «

i
i

linksminimas, 
robm).

RUGPICČIO 29 D.
8 vai. ryto šv. Petro lie-} 

tuvių parapijos bažnyčioj} 
gedulingos pamaldos už mi-} 
rusins vyčius. Pamaldas lai- J 
ko kun. kleb. Pr. Virmaus-} 
kis, Seimo globėjas, o pa-} 
mokslą sako kun. Al. Kon-} 
tautas, Vyčių Dvasios Va- { 
das. V *. }

Po pamaldų vyksta į Lavv- { 
rence, Mass. prie Vyčių įkū-» 
rejo a.a. Mykolo A. Norkūno» 
kapo. Čia bus jam pareikšta I 
vyčių pagarba ir už jį pasi- • 
melsta.

10.-30 ryte Seimo posėdis. • 
(Ballroom Foyer). Pertrau-J 
ka pietufhs. 7

2:00 vai. p.p. Iškilmingas} 
posėdis Vyčių 40 metų jubi-} 
lieiui paminėti. (Ballroom* 
Foyer). }

5:00 vai. p.p. Ekskursija į} 
Plymouth, Mass. ir čia po-} 
būvis su užkandžiais.

t ♦

» t » ♦ » » » i 
i « ♦ i » i
t i i i • i ♦ 
»'"tyyių nuotraukos darymas. • 
} O.AZk «.«.! ». a. •
♦ i I I I • I 

» I 
♦ 
»

Kada kunigėlis sukinėjasi 
Memmingeno lietuvių stovyklo
je, tai jo ausis varsto vai
kyčių šauksmai, kurių išbalę 
veidai žymi skaudžią vaikystės 
dalį: “Kunigėli, kada važiuosi
mo į stovyklą?” Ir kunigėlis, 
žinoma, atsako: “Greitai, vai
kučiai.” O po to jie vėl. paten
kinti pasineria savo vaikystės 
d'iavgsme. Džiaugias ir kuni
gėlis drauge. Kitaip ir nega
lėtų būti. Vaikučio džiaugsmas, 
nori nenori, iššaukia džiaugs
mą. Tačiau manąjį džiaugsmą 
sudrum-tė pašnekesys su įga
liotiniu Vokietijoje I. Rugie- 
nium. Vaikučiams tai negaliu 
sakyti. J jų paklausimą ir da
bar atsakysiu sn šypsniu. Ta
čiau tau, kuris jau seniai gyve
ni užjūryje, o gal tik vakar iš
blyškę iš tavo vaizduotės anas 
šiurpus vaizdas DP stovyklos,

a a a a aRUGPICČIO 30 D.
10:00 vai. ryte- Pamaldos} 

šv. Petro lietuvių parapijos! 
bažnyčioj. Mišias atnašauja | 
ir pamokslą sako J. E. Vysk. ’ 
V. Brizgys. Suvažiavimo da-»

>
2:00 vai. p.p. Seimo bai- • 

giamasis posėdis. (Ballroom • 
Foyer). }

6ri)0 vad. vak. Banketas ir }
(Main {

♦ i i

seimo užbaigimas.
Ballroom).

LIETUVOS VYČIU JUBI- j
LIEJINIAM SEIMUI }

RENGTI KOMITETAS} 
i

KETT^KI PLIENO DARBININKAI buvo. užmušti ir 12 sužeistu, kai 
Monesen, Pa., plieno liejyklose (Pittsburgh Steel Co.) nuėjo nuo bė
gių vagonai, prikrauti geležies rūdos.

DARBAS IR UŽDARBIS

• Darbo sekretoriaus padė
jėju šiomis dienomis paskirtas 
Rocco C. Siciliano. Iki šiol jis 
dirbo Utah valstybėje kaip 
“US Employment Service” 
tarnautojas.

kad 
atliktas, 

stipresnė ir 
naudos neštų, 
labai sumažė- 
kurie norėtų

cija šaukiama St.* Louis rug
sėjo 21 d. Konferencijoje bus 
svarstoma, kaip pasiekti grei
čiau Taft-Hartley įstatymo re
vizijos.

• Darbininkams praeitais 
metais išmokėta 193 milijonai 
atlyginimo. Jų pajamos sudaro 
du trečdalius visų JAV paja
mų. Didžiosios korporacijos 
turėjo pelno 40 bilijonų, pro
fesionalai ir neinkorporuoti 
bizniai — 26, ūkininkai — 15. 
Daugiausia uždirbo darbinin
kai ,bet daugiausia jie ir išlei
do iš savo uždarbio. Pragyve
nimui (maistui, rūbams, butui 
ir k.) 1952 m. išleista 218,bi
lijonų, iš kurių daugiausia su
mokėjo darbininkai.

• Antanas ir Magdalena Ab- 
račinskai iš VVorcester, Mass. 
praleido savo atostogų savaitę 
pas Rezeskius gražiame Nan- 
tasket Beach. Ta pačia atosto
gų proga aplankė ir kun. A. 
Abračinsko motiną, kuri ilges
nį laiką >irgo, o dabar pama
žu sveiksta savo namuose 256 
Ames St., Montello, Mass. Po
nai Abračinskąi sugrįžo na
mo patenkinti atostogomis ir 
gražiu savo prietelių vaišingu
mu.

• Vaikų stovyklos Vokieti
joje dar reikalingos paramom 
Pirmoji stovykla buvo nuo lie
pos liki 10 d#; ją parėmė pa
tys skautai ir skautės Ameri
koje. Antroji prasidėjo liepos 
10 su 80 vaikų, prie ‘kurių pri
sideda dar 10 vaiku iš Belgijos. 
Trečioji prasidėjo rugpjūčio 10 
prie Augsburgo; užsirašė 150 
vaikų. Vaikų transportas j sto
vyklą, stovyklų įrengimas, pa
lapinių nuoma ir maistas vidu
tiniškai atseina 12 dol. , už 3 
savaites vienam vaikui. Ameri
kos lietuviai yra suaukoję tam 
reikalui $048. Paskutinei sto
vyklai išlaikyti dar reikia apie 
$1500. Aukas prašome siųsti 
Balfo Centrui.

Ji

• Susirūpinimas darbinin
kais specialistais. Rugpiūčio 2 
d. San Diego, Kalifornijoje, 
prasidėjo pirmoji tokia konfe
rencija šiaurės Amerikos že
myne. Susirinkę 2500 atstovų 
iš JAV, Kanados ir Meksikos 
svarto klausimą, kaip parengti 
specialistų darbininkų, 
darbas būtų geriau 
pramonė būtų 
kraštui daugiau 
Nurodoma, kad 
jo kondidatų,
mokytis specialaus darbo — 
būtų kurį laiką mokiniais. JAV 
tokių kandidatų tėra 250.000 
o turėtų būti arti dvejų milijo
nų. Apie du trečdaliai senų 
darbininkų nėra kuo pakeisti. 
Jaunieji nenori pratintis prie 
geresnio darbo ir laukti geres
nio atlyginimo. Jie nori gauti 
iš karto didesnį atlyginimą, 
nors paskui ir negali progre
suoti. Jie gyvena ta diena. 
Konferencija svarsto, kaip 
jaunuosius patraukti mokytis 
specialaus darbo. Konferenci
joje dalyvauja ir darbo sekre
torius Martin P. Durkin.

• AFL (Amerikos Darbo
Federaciįos) metinė konferen-

MES VAŽIUOSIME STOVYKLAUTI?
KUN. A. BUNGE

pra-

• Svaigiesiems gėralams 
1952 m. amerikiečiai išleido 
beveik devynis bilijonus dole
rių (8,9). Kiekvienai galvai— 
vyro, moters ir vaiko — pra
gerta po 56 dol. Darbininkarir 
čia paima rekordą, kaip spren
džiama iš bendro geriančiųjų 
skaičiaus.

• Dabar jau reikės dirbti!
Mrs. Filomena Skinner iš Pro- 
vidence, R. L, užsigavo darbe 
nugarą. Jai buvo pripažinta 
kompensacija, kurią ir dabar 
ima. Bet nuo ano laiko jos svei
katos padėtis pasikeitė: susi- 
žeisdama ji svėrė 155 svarus, 
o dabar išspaudžia 225. Dietos 
laikytis jai prirašė ne dakta
ras, o teisėjas: turi eiti vėl 
dirbti.

• Aleksas Penkauskas, gi
męs Švėkšnoje, vėliau gyvenęs 
Šilalėje, o paskutiniu laiku gy
venęs Australijoje, Wenywor- 
thville, mirė liepos 12 d. skil
vio vėžiu. Jis buvo sulaukęs 41 
metų.

• Adelaide “Australijos Lie
tuvio” knygų leidykla spausdi
na Pauliaus Jatulio “Po tūks
tančiais kaukių”. Tai nuoty
kinga knyga iš misijų įvairiose 
šalyse. Be to greitu laiku išleis 
Marijos Radzevičiūtės Žemai
tijos knygnešių romaną, kurį 
sulietuvino C. Petrikas. Kalbą 
žiūrėjo Pulgis Andriušis.

• Patikslinimas. Neseniai 
šame laikraštyje buvo žinutė, 
■kad “Lietuvių Dienos” liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais dėl vasa
ros atostogų neišeisiančios. No
rime atkreipti dėmesį, kad LD 
ne dėl vasaros atostogų liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais neišeina, 
bet iš viso tais mėnesiais nie
kad nėra išleidžiamos. Tai 
yra skelbiama LD kiekviename 
numeryje ir “second class 
matter” leidimas, išimtas de
šimčiai numerių metuose. “Lie
tuvių Dienų” rugsėjo numeris 
jau ruošiamas. Skaitytojams 
bus išsiuntinėtas rugpiūčio 
pabaigoje.

LD Administracija

noriu savąjį rūpestį, tik 
šymo formoje, atverti.

“Trūksta pinigų stovyklom”, 
nuskambėjo p. Rugienio žo- • 
tižiai, tarsi perkūno trenksmas 
mano ausyse. Ir kas dabar da
ryti? Sumažinti poilsio reika
lingų vaikučių skaičių? O gal 
suvažiavusius maitinti duona ir 
bulvėmis? Ir tarp jau per di
delis skaičius sergančių džio
va! Tiesa. Balfas atsiuntė 450 
svarų taukų ir 480 svarų pieno 
miltelių. Bet ką tai reiškia to
kiam vaikučių skaičiui! Vien 
anglų zonoje stovyklavo 76 vai
kučiai, dabar gi tenai stovyk
lauja 80. Amerikiečių zonoje 
susidarys apie 150. Buvo pla
nuota, kad vienam vaikučiui 
dienai reikėtų skirti po 3 DM.. 
kas tai būtų 3 4 dolerio. Tai

Papuoši savo kambarį ar įstaigą ir prisiminsi Lietuvą, 
įsigijęs

Gipsinį Lietuvos Laisves Statulos
X*. Mu J. , •

pagamintą skulptoriaus V. Kašubas.
KAINA $4.00.

Gaunamas: “DARBININKĖ” ADMINISTRACIJOJ,
680 Bushuick Avė., Brookl.yn 21, N. Y.

kartoti 
myliu, 
grožį”.

nebegalės 
žodžius. “A 
Tavo namų 
mūsų ateitis, tačiau

!

Kiek Balfas gavo auky per pusmetį
Tremtinių šalpos ir imigraci

jos reikalams Balfas per pir
mąjį 1953 m. pusmetį gavo au
kų Ir nario mckesčių JAV ir 
Kanadoje $32.704.88. Daugiau
sia suaukojo lietuviai Illinois 
$7,836.98) ir New Yorkoj$4.- 
112.54) valstybd-c: Massachu-

setts. Ohio, Pennsylvania ir 
Connecticut — visos daugiau 
kaip po 3.000 dolerių: 
Jersey ir Michigan po 
Indiana — virš 1,000;
mažiau. Lš Kanados

New 
2,(XX), 
kitos 

gauta

nėra perdaug! Tačiau dabar nei 
pusės negalėsime iš esamų pi
nigų finansuoti. Tat ir vėl pas 
tave su prašymu. Nenorėčiau 
aš tavęs apsunkinti, nes ir taip 
daugelis pagalbos reikalingų 
rankų kiša į tavo kišenę, ta
čiau noras padėti vaikučiams, 
tai verčia. Mes džiaugiamės, 
kad jūs tenai statote mokslo 
įstaigas ir Dievui namus. Tai 
būtina. Tačiau bus liūdna, jei 
daugelis 
psalmisto 
Viešpatie.
Jaunimas
tik kūnu ir dvasia sveikas. Sto
vykloje mes netik džiaugsimės 
gražiąja Dievulio gamta. ne 
tik dainuosime dainas apie se
nelį Nemuną, bet žvelgsime ir 
į Tą, Kurs tai viską sutvėrė. 
Ir kai kiekvieną rytą iškils lie
tuviška trispalvė svetimoje, 
nevaisingoje žemėje, ženklinan
ti savomis spalvomis ne tik 
mūsų liūdesį, bet ir viltį, mes 

rnnMdupsime šv. Mišių aukoje 
nuoširdžiai maldai ir už tavę, 
kurs atitraukęs duonos kąsnį 
nuo savęs, persiuntei mums jį. 
Ypatingai norėčiau į jus. mie
los motulės, kreiptis. Jū< Išgy
venot ne tik liūdesio, bot ir 
džiaugsmo valandų. Padėkle tai 
išgyventi vargšėm motinom.

NAUJIENA VARGONININKAMS
Lietuvio kompozitoriaus sukurtos Mišios

MISSA IN HONOREM IMMACULATI CORDIS B.M.V.
Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro ir boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA $1.50

Gaunama “DARBININKE” 680 Bushuick Avr
Broolclya 21; N. Y.

i

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, §EIM£3, VAIKŲ. JVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MA2ELIS
gyv. 422 Meaaliaa Str., Ridgrwoo<L Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677



TURIU TOK} UtDAVINI

Taip jau man atsitiko, kad 
tiesiai snapu atsidūriau j vieną 
pilietį. Jis priklausė “sovietinio 
rojaus kūrėjų” giminei. Tai 
yra baisiai nuo kultūros atsili
kusi giminė, kaip kitados žmo- 
gedžių. Bet buvo gana dailiai 
apsitaisęs ir išsikvėpinęs, kaip 
rusų komisaras, bučiuodamas 
Churchillio dukteriai ranką. 
Žodis po žodžio jis ėmė man 
aiškinti, kaip kokios “Laisvės”, 
ar “Vilnies” skaitytojas, kad 
Sovietų Sąjungoje labai gerai.

— Ir koks čia pas jus kraš
tas, ta Amerika! — kalbėjo 
jis. — Negali nei pašnipinėti, 
kokio kriminalo padaryti, ir 
tuojau į elektros kėdę sodina 
arba deportuoja. Ot, Sovietų 
Sojuze tai kas kita! Ten nėra 
deportacijoš, yra tik importa- 
cija.

— Kaip tai suprasti? —pa
klausiau.

— Taigi, drauge, ten kiek
vieną mielai importuoja. Net 
pagauna slaptomis, atvilioja iš 
kitur, duoda nemokamą pasto
gę Lubiankoje. Ten net pats 
Berija sėdi. Importavo ir jį— 
tiesiai iš ofiso.

— O kodėl pats ten nesiim- 
portiioji?

— Et, turiu čia tokį uždavi
nį: kovoti su diskriminacija. 
Žinote, kokia ta Amerika! čia 
visur tiktai diskriminacija. A- 
na, pietuose (jūs, sakote šou 
tuose) balta moteris prie juo
do vyro nesėda. Rasinė diskri
minacija! Ot, kas kita Sovietų 

-Sųjuze. Ten yra tiktai inkri
minacija. Sakysime, įtarė, kad 
tu/esi liaudies priešas, ir tave 
inkriminuoja. Panori kas kitas 
tavo vietos — inkriminuoja. 
Sakysime, inkriminavo net pa
tį inkriminacijos viršininką Be
riją, kad atsisėstų jo buvęs pa- 
gelbininkas Kruglovas. Tai 
tvarka!
. — O kodėl pats iš tos tvar
kos pasitraukei?

— Et, turiu čia tokį uždavi
nį: šaukti prieš eksplotaciją. 
Kur matyta, kad žmogų taip 
eksplotuotų, kaip Amerikoje. 
Ana. duoda dirbti net antva- 
ląndžius (jūs sakote, avertai- 
mą) ir dvigubai moka. Pasilsėti 
neduoda. Ot. kas kita Sovietų 
Sojuze. Ten yra tiktai trans
plantacija. žiūrėk, džiugsmin- 
gai ištisos minios ir keliasi, va
dinasi transplantudjasi kur į 
Sibirą. į Karagandą. Turkesta
ną. prie -Dono. Kompartija 
žmones net gyvuliniais vago
nais perveža, net senius ir vai
kus. Tai bent gyvenimas!

— O kodėl pats nekasi 
nalo dykynėje?

— Et, turiu čia tokį- 
davinį^ ieškoti ragangaudžių. 
Žinote, nemalonus daiktas su 
jais teje Amerikoje. Ana. pati 
“Laisvė“, jau tokia tikra mū
sų gazieta, ir ta rašo, kad ko
munistai yra raganiai. Nes jei 
yra “ragangaudžių”, kaip šen. 
McCarthy, tai yra ir raganių. 
O jis daugiausia komunistų 
ieško. Kur tai matyta! Ot, kas 
kita Sovietų Sojuze. Ten nėra 
ragangaudžių. ten yra tik 
žmoggaudžiai. Ten visi visus 
gaudo.

— Tai kodėl ten Aevykšti ki
tų gaudyti?

*— Et, turiu čia toki uždavi
nį: gintis iš visų jėgų, kad 
manęs mano bosai neimportuo
tų, neinkriminuotų ir...

— Ir kad Amerikoje laisvę 
ir gerą durną turi. Tai kam ją 
dergi? — paklausiau.

— Gi turiu čia tokį uždavi
nį. kada nors patekti į bepro- 

. čių namus — teisingai prisipa
žino tas "sovietinio rojaus” ger
bėjas.

ka-

už-

•užfaMjnei apie vyre mirtį.

OMAHA. NEBR. Liepos 26 
d. turėjome sėkmingą parengi
mą mokyklos statybai. Bingo 
(žaidimui dovanos buvo gana 
geros ir žaidėjai buvo labai pa
tenkinti. žaidimui pasibaigus, 
buvo skanūs užkandžiai. Lote- 
rjos dovaną — elektrinę plovi
mo mašiną — laimėjo p. Mar
tinas Skamulis, gyvenęs Sioux 
City. Parengime dalyvavo apie 
500 žmonių, kurie buvo paten
kinti dovanomis ir tuo, kad 
toks gražus žmonių būrelis pa
rėmė mokyklos statybos fon
dą .

Trečias parengimas bus rug
pjūčio 23 d. Jame dovana bus 
televizijos aparatas ir lietuviš
ki užkandžiai.

Statybos fondas yra. remia
mas ir grynais pinigais. St. 
Blažytė paaukojo 130 dol.
(pirmiau ji aukojo d0 dol., o 
dabar 80 dol.), St. Shymke- 
viez — 100 dol., Elena Lizdienė 
— 25 dol., O. Ogilvis — 25 
dol. ir A. Barone — 25 dol.

Mokyklos statybos darbai ei
na gana -smarkiai pirmyn. 
Grindys jau sudėtos, dabar de
damos lubos, o paskui viskas 
bus dažomą.

Namų savininkai
Beveik kas mėnuo iš mūsų 

tremtinių įsigyja sau namus. 
Buvęs mokytojas Feliksas Po- 
bilionis nupirko netoli mūsų 
bažnyčios namą, kurį žada pa
gal savo skonį, gražiai įrengti. 
Taip pat netoli Pobilionio nusi
pirko namą buvęs Kretingoje 
batsiuvys Adolfas Aidukas. Jis 
augina gražų būrelį vaikučių: 
jam namas labai reikalingas. 
Praeitais metais aš per klaidą 
paskelbiau spaudoje, kad jis 
nupirko ūkį, nes nėra tiesa, už 
ką atsiprašau.

Taip pat truputį toliau nuo 
mūsų bažnyčios nusipirko na
mą Vladas Gegžna ir Pranas

Tur būt nėra vasaros metu 
dienos, kad Los Angeles nelan
kytų vienas ar kitas lietuvis iš 
rytinių sričių. Visi gėrisi puikiu 
klimatu ir galvoja apie persi
kėlimą čia gyventi. Paskutinė
mis dienomis čia lankėsi adv. 
S. Bredes iš Brooklyno, M. Ka- 
sevičienė iš Detroito, inž. J. 
Gudelis iš Chicagos ir t.

• Rugpjūčio 23 d. “Lietuvių 
Dienos” rengia Re eda, Calif., 
parke pikniką. Ta proga daro
mi ir laimėjimai. Reseda yra 
Los Angeles miesto priemieš- 
tis.

• Irt?. V. Petrausko ir kitų 
vadovaujami braižybos kursai 
išleidžia pirmį laidą klausyto
jų. Inž. V. Petrausko ir Dr. 
inž. A. CibuHcos (čeko) orga
nizuojama statybos bendrovė. 
Dr. A. Cibulka pasidaręs dide
lio lietuvių draugas ir jau pra
mokęs lietuvių kalbos. K. K. 

Kvedaras. Gi Jonas Smailys ne 
tik yra namų savininkas, bet ir 
ūkio. Ūkyje jis peni pardavimui 
gyvulius. Kiek teko girdėti, pa
skutiniu metu gyvulių kainos 
kyla, manau, kad p. Smailys tu
rės gana gražių pajamų.

Čia, netoli Omahos, yra ga
na daug tokių pirklių ir jie ga
na gerai verčiasi. Ponas Smai
lys yra pirmutinis mūsų tautie
tis, kuris užsiima tokiu bizniu.

Taip pat Jonas Andriušis už 
keletą dienų atidarys fotogra
fijų studiją “Q” gatvėje, ši 
gatvė yra pagrindinė mūsų ko
lonijoje ir manau, kad Andriu- 
šiui biznis turėtų sektis, ko aš 
jam ir linkiu. Langų vitrinuore 
įstatytos nuotraukos Andriušį 
rekomenduoja kaipo gerą foto
grafą.

atostogauja pas 
Jonas 

va-

šios a
gimini
rime
skolų naštą.

Kunigai atostogauja
Kun. dr. Justinas Grigaitis 

atostogauja pas savo seselę 
Jakaitienę Omahoje, kun. N. 
Krikščiūnas 
savo tėvelius, o kun. 
Žarkauskas atostogomis 
žiuoją į rytus.

Pa^ mus yra penkios-ar še
imos, kurios turi kunigų 
ų. Gal dėl to ir mes tu- 
Dievo palaimos nugalėti

Vietini*.

ŠEN. ROBERT A. TAFTO KARSTAS Hnrfamas iš episkopatu 
bažnyčios i čia pat esančias kapines Cincžnnati, Ohie.

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos, įdėtos prieš l-j» mėnesio d. veikia nuo 1-rno

.įsteigta!>•▼■■■• duodamas komplektas 
ptanksnv Ir piettuku sa kiekvienu 

tndčlta.
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. Šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
nos. Trečiadieniais visą diena už
daryta.

Driveto LOMBARDO Savings and Loan Association |
FRANM J. MNST, vyVd. direktorių' ♦

6685 WEST CERMAK ROAD GUndersoa 4-2600

FinsmoMO* A

| dhideM*

Atsargiai su Literatūros Draugija
Yra Amerikoje tokia drau

gija, kuri pasivadinus “Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija”. Jos susirinkimai dar 
visai ne eniai buvę šaukiami ir 
Baltimorėje. Juose kalbėti at
vykdavo patys didieji maskol- 
bernių šulai. Kiek narių toji 
draugija turi Baltimorėje, sun
ku žinoti. Tačiau tų prakalbų 
pasiklausyti ateidavo 2-3 de
šimtys žmonių.

Mes gerai žinojome ir viešai 
sakėme, kad ši draugija yra 
nuolankus tėvelio Stalino pa
kalikas. Visokie plauko mas- 
kolberniai piktai šaukė, kad, 
taip sakydami, mes šmeižiame 
tą draugiją. Ne eniai JAV tei
singumo vadovybė paskelbė, 
kad ši draugija priklauso prie 
skaičiaus subversyvinių organi
zacijų, t. y.. tokių, gurios yra 
komunistinės ar komunistus 
palaikančios ir siekiančios iš
griauti demokratinę Amerikos 
tvanką. Tokiu būdu visi, kurie 
šiai draugijai priklauso ar ją 
mokratinės šalies tvarką.

Nė vienas susipratęs šio kra
što gyventojas, ypač lietuvis, 
neturi šiai draugijai priklausy-* 
ti. Tai yra nusikaltimas prieš 
šį kraštą ir mūsų tautą.

Lietuvių enciklopedija
Iš J. česonio, enciklopedijos 

platintojo, teko sužinoti, kad 
Baltimorėje atsirado 51 enci
klopedijos prenumeratorių, ke- 
kimis žiūrint, veikia prieš de- 
palaiko, šio krašto valdžios a- 
turi iš to skaičiaus yra senieji 
ateiviai lietuviai, visi kiti — 
naujakuriai, žinant ,kad nauja-

-yra“Darbininką” aukomis 
parėmę (tąsa iš nr. 56):

Po 1 doL:

BRIDGEWATER, Mass. — 
K. Kucborska, S. K. Ashman, 
Mrs. M. Jurkštas, P. Walickas.

MASS. State-Mixed — Mrs. 
J. Jukevičienė. Taunton. Mrs. 
T. Jankauskas, Methuen. P. 
Raznauskas, Methuen. A. 
Samson, Norwood. P. Lutke- 
vich, Jamaica Plain.

BROOKLYN, N. Y. — A. 
Ryliškis, Mrs. A. Novickas, P.

BALTIMORE, M D. talikiškąsias ar viešąsias (val- 
džos) mokyklas. Lietuviai ka
talikai be jokios baimės h- to
liau leis savo vaikučius į šv. 
Alfonso mokyklą. Tai daryti y- 
ra dvejopa lietuvių pareiga, nes 
ši mokykla yra ne tik katali
kiška, bet ir lietuvLšl<a.

PreL L. MendeUs
po ištisų metų sunkaiis h* 

nuolatinio darbo išvyko pailsė
ti. Grįš prie savo pareigų šio 
mėnesio pabaigoje.

Plašcma atsUiepti.
1913 m. į Baltimorę atvyko 

Ona Vaičekauskaitė, gimusi
Čekiškės parapijoje, Kauno

vai- apskr. čia gyvendama, turėjo 
savo šeimą. Kun. P. Dambraus
kas prašo ją pačią, atsiliepti ar
ba tuos, kurie žino jos gyvena
mą vietą, apie tai pranešti.

kurių lietuvių Baltimorėje yra 
apie 80 šeimų, lietuviškąją en
ciklopediją užsisakė palyginti 
didelis jų skaičius.

Klaidinantys gandai
Baltimorės lietuvių tarpe 

ckleidžiami pikti gandai apie 
katalikiškąsias mokyklas. Esą, 
baigusieji katalikiškąsias mo
kyklas nepriimami į valdiškas 
vietas, šitoks tvirtinimas yra 
katalikams priešingų žmonių 
piktas prasimanymas. Yra vi.ai 
neabejotinai tikra, kad katali
kiškosios mokyklos Amerikoje 
išpildo visus šio krašto 
džids reikalavimus. Dėlto val
džios žmonės, priimdami į val
diškas vietas kandidatus, nega
li daryti ir iš tikrųjų nedaro jo
kio skirtumo tarp baigu tų ka-

Pasaulio Lietuvių Archyvo pranešimas
5. Didžioji Britanija: K. Ba

ronas, 126, Barton Lane, Ecc-: 
les, Manchester, Great Britain.

6. Danija: Aldona Bričkus, 
Gaaseholmvej 100 st. th., Ko- 
benhaven-Herlev, Denmark.

7. Italija: Dott. J. Gailiu,, 
Via Barnaba Oriani 87, Roma, 
Itaiia.

8. Šveicarija: Anton Paulai- 
tis, Postfach 2910, Zuerich 23, 
Switzerland.

9. Urugvajus: K. Čibiras, Ju- 
an Maria Perez 2820, Montevi- 
deo, R. O. dėl Uruguay, S. A.

10. Vokietija: Adolfas Venc- 
lauskas, Litauisches Zentralko- 
mitee, Hegelstr. 6, Hannover, 
Germany, British Zone.

Kitų kraštų PLA įgaliotiniai 
bus paskelbti spaudoje, kai tik 
bus susitarta su kraštų valdy
bomis dėl kandidatų.

Jungtinėse Amerikos Vals-

Pasaulio Lietuvių Archyvo įga
liotiniai r jų adresai.-

1. Australija: Istorinės Me
džiagos Rinkimo Komisija (J. 
Kedys, J. Reisgys ir J. Tininis). 
Pirm. J. Tininis,, 25 Dillon St., 
Paddington - Sydney, N.S.W., 
Australia.

2. Austrija: Ignas Lapšys, 
Kufstein, Tirol, DP Lager, 
Austria.

3. Belgija: Rev. Jonas Dėdi
nas, 97, rue de la Braban- 
conne, Louyain, Beilgiųue.

4. Brazilija: Jonas Masys, 
G. P. 4118, Sao Paulo, Bra- 
sil, S. A.

“DARBININKO” RĖMĖJAI
Palys, V. Daugėla, Mrs. J.
Stankevičius. - _

NEW JERSEY miesteliai — 
Mrs. K. Graudušienė, Ne- 
wark. Pr. Kupinskas, FJarrison.
A. Skučas, Plainfied. Miss D. - tybėse įgaliotinio pareigas imas 
Baublys, Trenton. Mrs. V. Ko
vei!, Dunellen.

NEW YORK miesteliai. —
S. Kligys, Maspeth. Ch. And
riušis, New York. St. Grybaus
kas, Rochester. A. Smetona, 
Woodhaven.

Širdingai dėkodami, linkime 
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

PLA vadovybė, 2601 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago 29, USA.

Visų kraštų lietuvių bendruo
menės prašomos PLA įgalioti
niams istorinės medžiagos rin
kimo darbe nuoširdžios pagal
bos.

Vincentas UuleviČhis, 
PLA Direktorius

Help wanted Female

MERGAITES 
MOTERYS

20 - 45
DIRBTI NETOLI NAMŲ

NESUNKUS DARBAS, JUS BEMO
KANT PRADINIS ATLYGINIMAS 
SI.00 VAL. PRIE ŠVARAUS, INDO- 
MAUS IR LENGVO DARBO MŪSŲ 
ŠVARIOJE IR MALONIOJE ĮMO
NĖJE SU PUIKIOMIS GALIMYBĖ
MIS KILTI ŠIAME AUKŠTOS KO

KYBĖS BIZNY.

KREIPKITĖS ŠIANDIEN

FOTO FINISHERS, INC.
1736 W. NORTH AVĖ.

TELEPHONE- 
BEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKĘR

Help Wanted Malė 
or Female

VYRAI IR
MOTERYS

bendriems dirbtuvės darbams.
• Geras pradinis atlyginimas
• Puikios darbo sąlygos
*• Gydymo programa

V

Apmokamos Šventės ir atostogos
.... Prisistatyti asmeniškai ....

BUDLONG PICKLE Co 
1849 Marrey St

Help Wanled Mal<
REIKALINGAS PATYRĘS 

MĖSININKAS
kaulų kapctojas ir darbininkas 
bet kuriam darbui. Puikus pra
dinis atlyginimas. Darbas pa
stovus.
GUGGENHEIM PROVLSION 

COMPANY
835 Fulton St. MO 6-0361

REIKALINGI
DARBININKAI
Politūros ir buferavimo 

darbams
Neturintieji praktikos bus 

išmokyti.
Aukštas pradinis atlyginimas, 

pastovus darbas, maloni 
aplinka,

palankios darbininkų 
beneficijos.

Kreiptis asmeniškai:

National Plating Co
4600 W. PALMER

MEN — 18 - 45
GENERAL FACTORY WORK — OPENING ON 2 SHIFTS

• 7:3« A. M. to 4 P. M.
• Start at 1.62!4 per hour
• After 30 days^ $1.68'/? per hour.
• 4: P. M. to 12:3$ midnite
• Start at $1.77 per hour
• After 30 -days $1.84 per hour

Good working conditions—Uniforms fumished—Cafeteria on 
premises—Free hospitalization & surgical plan—Paid Ho’idays 
2 Yr High School only Reųuirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT FOODS Co., 505 N. SACRAMENTO

Help Wanted Female

WOMEN-
GENERAL FACTORY WORK —

• 7:30 A. M. to 4 P. M.
• Start at $139 per hour
• Raiše after 30 pfcys $1.45 per hour
• 4: P. M. to 12:30 midnight
• Start at $131 per hour
• Raiše (h 30 days to $138 per hour.

Good working conditions—Uniforms fumished—Cafeteria on 
premises—Free hospitalization A surgical plan—Paid Holidays 
2 Yr High School only Reguirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT FOODS Co.. 505 N. SACRAMENTO

OPENINGS ON 2 SHIFTS

D £ M E S I 0!
Bendriems raštines darbams padėti 

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

LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDIMAS
TAIP PAT

KAFETERIJOS PADAVĖJOS

BOKB.K.188
Rm. 914,79 W. Monroe SU Chicago & IIL
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Vada K1 Mfert ia <

koresp. meisteris, dalyvauja 
pasaulio koręspoodentinėse 
pirmenybėse, vyriausioj “cham- 
pien” grupėje. Ariau kas šiuo 
melu turi 2 laimėjimu: prieš 
L; Nfcssier ir E. Kvarnbage, 
Švediją. Kiti tos grupės daly
viai: Ojanen, Suomijos meiste
ris, švedas Werie, argpntinjc- 
tis Loeffler ir austras Zilte- 
ncr. Australijos korespondenti
niame lošime, be Arlausko, da
lyvauja ir daugiau lietuvių:

Kaiados I enraarioje prieš N. 
Zelandiją ir Australiją kores
pondentinėje lošia A. Mylė ir 
A. Puzarauskas.'Abu iš Mon
realio lieRMų ekipos, kuri lai
mėjo 1953 Montreafio miesto ' 
B komandų pirmenybes.

I. Žalys įveikė Wilktosc3ą, 
1952-3 Golden Knights 1-me 
rate, kaip skelįria Chess Re- 
view, liepos nr.

New Yorko tie tuviams susi
daro patogi proga dalyvauti 
New Jersey open pirmenybėse, 
kurios bus rugsėjo 4-7, Nor
thern Valley Chess Club, 360 
Main St., fiadcensack, New 
Jersey (kreptis tuo pat adresu 
į S. Wooldridge). 7 ratai,
šveicarų sistema. Starto mo
kestis $3.
- šachmatininkai kurie vyks
ta į šachmatų varžybas, spor
tinių žaidynių metu, Chięagoje, 
turi turėti savo šachmatus ir 
lentas. Pageidautini ir laikro- ' 
džiai.

Dr. E. Lasker iš Ncw Yorko, 
įveikė Olandijos meisterį L. 
Prins, dalyvaudama' keturių 
turnyre Amsterdame. Kiti 
du: D. van Scheltinga su C. 
van den Berg baigė lygiom.

Oscar Panno, Argentina, lai
mėjo Jaunių pąsaulio pinne- 
nybeš Danijoje, surinkęs 5’e 
taškų (iš 7), antras K. Danga, 
V. Vok. taip pat 5’į. 3-4 v. ju- 
gosiavas B. Ivkov, praeitų p- 
bių laimėtojas ir islandas Ola-* 
f-on. Amerikietis Scherwin 
paskutiniame rate įveikė Ivko- 
vą, tačiau nepakopė aukščiau.

bevo kita fintai sprandas. Liepos 7 jis

- vaaja, bet ym kviestas vėl žaisti ir ii karta pas Brooklyno Dodgers.

Kvieno,e Bostono automobilių 
sustojimo vietoje ir jis negalėjo 
jo surasti jau kelinta savaitė.

• “Amerikos lietuvių vardy-

šiai knygai parašė prof. K. 
Pakštas, šiuo metu atostogau
jąs Santa Monica, Calif.

SIUVĖJOS

IBYIUG BAINCOAT CO.

<144as aukštas)

won» oook

(Bactory experte*c? noc absolute'.y

Engiish spealūDg preferred. Recent 
references; phone for interview:

IN 3-8383

r

GIRLS (20). 5D.. $41 ST.
LITE FACTORY .WORK

Steady *job, good advancement 
“Hurry These Jobs Will Go Fast" • 

Complete Fee $15 Job Guarantee 
CALL MR. O HAN

KLING AGENCY — LU 9-6729 
1063 Weaš Farms Road Bx. 

Please bring this ad.
Kai policininkas palieka 

jums automobHyje tikietą, ne
labai malonus daiktas. Su

belhead, Mass., buvo priešin
gai — jis gavo tikietą j namus 
ir malonų. Policija jį nubaudė 
už tai, kad jis dešimtą dieną 
laiko savo automobilį pastatęs 
gatvėje, kur nereikia. Nugrie
bęs tikietą, jis pirmiausia bėgo 
ne j policiją, o į nurodytą vie
tą. Ten stovėjo jo automobilis, 
kurį vagys buvo nukniaukę

Gera žinia
Britų gydytojas rado būdą 

per 3 minutes gerai įsikaušusj 
žmogų atstatyti į blaivią padė
tį. Jo išradimas paskelbtas 
British Mettical žurnale. Gir
tam žmogui reikia duoti vita
minų B-6. Bandymai davė pui
kius rezultatus. Iš girto žmo
gaus, kuris “dainavęs ir kei
kęs” vitaminų pagalba per 3 
minutes perdirbęs į visiškai 
blaivų žmogų, kuris patenkin
tas nuėjęs vėl mesti už lūpos.

D1SPLAY

nuo 20 iki 26 metų 
patyrusios ir nepatyrusios dirbti prie 
vokų (envelope) mašinų. Pastovus 
darbas. Gerai apmokamos ir lavina
mos. Turi mokėti angliškai skaityti 
ir rašyti. Kreiptis:

BERLIN and JONĖS
601 W. 26th SL (7 aukštas), N.Y.C.

CHOCORUA VTEW HOUSE, 
CHOCORUA, NEW HAMPSHIRE 

For a happy vacation in clear, 
bracing, mountain air, orfly $33. 
weekly, including excellent meals; 
children half, Also bungalos—spe- 
cial ra tęs for New Yorkers, $35. 
w’kly. Modem conveniences, beau- 
tiful locat’n, ideal family group, 
bathing, fishing, natūrai interest- 
ing sights.—Main White •Mountain 
Route. 16. Write Checorua View 
Honse Cbocerua, New HampsLūre. 
In New York,-Tel: TAlmadge 8-3914

SAGTIMS AP8KJTI

myboje. Aąrbs*. geras atly-
gfataM*. Kreiptis: 

ANNETTE KELT C.

Help Wanted Malė

UEEDERS
$1.71^4 FEB HOUR 
N JCE C6NBITION8

CECO STEEL PROD. CORP.
625 GLENWOOD AVENUE .

HELP WANTED: MALE-FEMALE

PRITYRĘ SIUVĖJAI - SIUVĖJOS 
REIKALINGI

moteriškų paltų siuvimui. Darbas 
dalimis.

Daigstymo mašinos operatorius 
tik prityręs.

Siuvyklos bendrų darbų padėjėjas.
Braižytojas ir matuotojas reikalingas
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: IANNONE COAT CO.
57 Thames St., Brooklyn

(Thames *r Knickerbocker gatvių 
kampas). Tel.: HY 7-4440

JOHN DERUH^4L». ? 
(M. ate taMK HilHI UI

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

123 E. MU STREET NEW YORK CTT»
Virt Lerington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti
U visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims-

KARL EHMER —PORK STORES
Geros rūšies Įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir Idti maisto produktai šiose krautuvėse:
69-38 Myrtte Avė.

136-59 Rooaevelt Avenue 
Flmbing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood. N. T,

Woodaide, N. Y.

185-24 Horace Harding Blvd 
Freah Moatara, Fluabiag

219-17 Januta Avenue 
Queens VUlųe, N. Y.

176 Rockaway Avenue, 
VaBey Stnem, N. Y.

4386 WUte FUm Road
Braux, N. L

19 W«et PodlMd 
WMte FUm, N. Y. '

MAIN STORE 
$202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance)
— greitai ir gerai! \

CHULIS
& INSURANCE

Richmond 
kambarius 
reikaluose ’

REAL
8656 85th Street. Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Vlrginia 7-1896

NEW YORK

S. Baraeevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVICKJS 
Laidotuvių Direktortaa 

Tel. SOrth Bosbm 8-2590

i Tel. EVergreen 7-4335

ĮStephen Aromiskis
f (Armakauskas)

Graborins-Balsamnotojas
Modemiška Koplyčia

I 423 Metropolitan Avė.
Į Brooklyn, N. Y.

Užsisakykite
Darbininką dar šiandienBusiness opportunPonas Toks lietpaltį mirko

— Vartoju, kurgi nevartosi,
— aiškinosi.

— Lyjant lietpaltis sušlam
pa, ne? — klausinėjo Toks.— 
Arba tamsta esi priverstas da
ryti visa, kad jis nesuslaptų.

— Jei lyja, lyja, — šnekėjo 
tas. — Kągi, lietaus su pirštu 
neužkiši, o lietpaltis saugo ma
ne nuo lašų. Bet aš jo nekišu 
į vandenį.

— Bet dabar nelyja, —tvirti
no Toks. — O jei nelyja, tai 
kaip lietpaltis sušlaps?

— žinoma, negali sušlapti,
— erzinosi tas. — Ar manai 
būtina, kad sušlaptų?

— žinoma, nebūtina. Bet 
nieko nėra blogo, jei ir su
šlampa, — aiškino Toks.

— Taip, bet šlapinti tyčia, 
^—mikčiojo tas.

— Kaip tai tyčia? Žiūrėk,— 
praradęs kontrybę bumbėjo 
Toks, — jei žmogus gyveni ir 
turi vis rūpintis, kad lietpaltis 
nesušlaptų, įkas iš to gero. Ge
riau tegu šlampa. Žinai, ką 
tamstele turi daryti? Nekišti 
nosies į kitų reikalus.

Ponas Toks nužingsniavo su 
savo šlapiu lietpalčiu, kraipy
damas galvą ir kažką murmė
damas panosėje.

Ponas Toks sustojo prie fon
tano. Išsivilko ten savo lietpaltį 
ir pakišo po vendens čiurkšle. 
Paskui dar kelis kartus pa- 
murdė vandenyje. Praeivis sus
tojo ir stebėjosi, žiūrėdamas į 
Tokį.

— Na,— kokią jis dabar 
velniavą sugalvojo!

— Mirkau lietpaltį, — tarė 
ponaš Toks.

— Taip, — kalbėjo tas. — 
matau ir aš, bet kam mirkai 
lietpalti?

— Ot, klausimas! — stebė
josi Toks. — Juk tai yra liet
paltis ir jam nesvarbu, kad jį 
mirkau. Priešingai, lietpaltis 
tam ir yra, kad mirkytumėm. 
Ar tamsta lyjant lietpalčio ne
vartoji?

BENZINO (GAS) STOTIS
Gera proga auto mekanikam*. Gerai 
įrengta su visais įrankiais ir medžia
ga. Puiki prie didelio judėjimo vieta. 
Duoda geras pajamas. Reta bizniui 
proga tik už $3000. Kreiptis į savi
ninką:

White Plains 8-9074

REAL ĖST ATE

OZONE PARK
Dailiai apmuštas šeimai bungalow 
tipo namas, 4’į kambarių, be to, 
beveik baigta 2 kamb. pastogė ir 3 
kamb. su vonia tinkamas išnomuoti 
skiepas. Garažas, plytų panašumo 
geras stogas, aliejinis šildymas, au
tomatinis karštas vanduo ir dveji 
įėjimai. Skalbimo mašina ir kiti 
priedai. Kiemelis sutvarkytas ir 
40 X 100. Arti prie visų patogumų, 
gera aplinka. Tikrai geras pirkinys 
—tiktai $16,500 .
Kreipkis į savininką pamatvti ir 
Įvertinti — Tel:Vlrginia 8-2263

Busi greitai ir mandagiai 
aptarnautas.

VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam Realty Co.
1146 EAST JERSĖY ST., 

ELLZ^ N. L
Adam Stankūnas EL. 4-1576

Lithuanian
Furoiture Co

TeL BTagg 2-5043 į

Matthew P. Bali as į
(BIEIJAUSKAS)

FUNERALHOME
M.. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLię

WAITKUS
FUNERAL HOME 

w: r/EBsrrac avė.
Catnbridg;e, Masą.

PRANAS VVAITKUS
’* ’ Laidomvių Direktorių* 

ir Dalsamuotojas
NOTARY PUBLIC

Patenmimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale bokite: TeL TK 6-6*34

STONY BROOK LODGE, 
Pr. Lapienės vasarvietė

turi kambarius atostogoms kiekvienam prieinamomis kai
nomis. Atskirose vilose išnuomojami kambariai norintiems' 
patiems šeimininkauti. Miškas ir salė tinka vasaros pra-. 
mogoms. Arti jūra.

Visą šį sezoną vasarvietėj vyksta mūsų dailininkų A. 
Galdiko, V. K. Jonyno, Vyt. ir Aleks. Kašubų, P. Kiaulėno, 
P. Lapės ir R. Viesulo rinktinių kūrinių paroda. Nėra įžan
gos. Visi kviečiami.

Susisieion&s automobiliais 25A keliu ir Long Island 
traukiniais I Stonny Brook. Rezervacijos raštu.

Adresas: MBS. LAPE. STONY BROOK, L L, N .Y. 
Telef. Stony Brook 7-0586

Skaitykite ir platinkite 
“AIDUS”

SO 8-4618
INSURED and BONDED 

Local and Long Distance MoverJ 
H*

S26-328 W. Broadway J
SO. BOSTON, MASS. *

WILLIAM J. DRAKE

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

- SAVINOS . ACCOUNT® CORDIALLY

Lateat 
Interest 

Rate

Creffitedand
Compounded

Ooarterly

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Broadway. Brooklyn, N. Y, 

telef. EV 8-6656
Vasarinis išpardavimas

Paltai, eilutės, ''toppers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 gerinusių 
100% vilnos medžiagų ir **paod- 
]e” didroem] prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

Lietuvis Advokatas
85-63 WAREHAM PL., JAMAICA N. Y.

Ta>. JanuUca 6-7272

Tel. EV 8-97M

M. and Z. AUTO COUISSION WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė —■ 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE ĄUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atsekami vtf rnlBri—, dažynaa tr Medi, taisymo dartnu.

j. Maldutis 
927 Graad Stfect

Z ŽALIAUSKAS
Brooklyn, N. Y.

Tek Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius-bzdsanraotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
MDA£HMNINKAn

Skaitykite ir platinkite “Šv 
Pranciškaus Varpelį”!

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mass.
D. A. Zaletekas, F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną Ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC 

TeL SO 9-9815 
SOuth Boston 8-2669

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Džiugelio 
padavimu

Kvepiančio 
mI šaknis turi 

nuo senovės, .kad Dzin- 
5ę<\-^/?elis *mvo vartojamas 

nuo ISputimų. dusinimo, 
troškulio, noatgavimo 

\ A ** kvajx>, nuomario, para- 
Ų'* • 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 į taba
ką — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris zvjro $1.00. >■

\LFTXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

8OCTB BOSTON 27. MASS.

Interest atarta the flrst ot the month

PARDUODAMI NAMAI WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

THE

SAVINOS BANK
135 BROADWAY st BEDFORD AVĖ.

539 TTMUrn «t NiiH—ii Awmm
Your Depoaita to Ttoa 'Bank Are FuBy Inaured 

tfu to $10,000.

East New York e — 3, 
Woodhavene —5, 
Richmond Hill — 6, 
Osone Park — 3, 
Jamaica — 3,

Sekantys namai yra pradedant 
vienai, baigiant devynioms šei
moms; kaikurios iš jų yra su 
krautuvftns bei bizniais. Plates
nes informacijas gauU pas:

J. VASTCNAS
y. 196-67 Uberty Avė. 

blchmoed HO 19, N. Y.
TeL Vintais 9-2239

j

Lietuviu Amerikos Piliečiu Klubas

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 

VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

J. Zakarauskas, Mgr

2M UNION AVR BROOKLYN, N. Y.

VYT. BELECKAS, savininkas

parengimams, susinu* 
kiniams, etc.

IMS MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y
TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. atotM), Rklgearood



I

šokius Arion

Tėvų 496 GRAND ST.
J. P. GINKUS 
Direktoriui

m yoim 
NAUJIENOS^

BROOKLYN 11, N. Y.
J. valakas 
Praneštam Dir.

rais
viams informacijas tuo reikalu 
teikia kun. J. žuromskis.

Porte pastatytoji grota bene 
bus didžiausias paminklas tam 
įvykiui atminti. Statybos dar
bai jau baigti. Pašventinimo 
iškilmės įvyks rugpjūčio 9 d. 
— Lietuvių Dienoje, dalyvau
jant tūkstančiam žmonių iš vi
sos Amerikos. Pašventinimo 
apeigas atliks Portlando vys
kupas J. E. D. Feeney:

THOMAS E. ŪKWE.r, New Yeike rahtybta cnbenatariąs, yra kvy
kęs j (uberaateriti pasitartam Seattle, Wash. Jis sėdi su Keetucky

• ruh. Iawreaee E. Wet*r»»y (kairėj*).

Lietuvių Radijo Korp. piknike
Brockton Fair Grcūnds pe

reitą sekmadienį dovanas laimė
jo: 1 - 
las; 2 
Norvvoodo; 3 
Dorchester; 4 
raitytė iš So. Bostono; 5— Ti
na Carbone iš Watertown. Į- 
žangos dovanas laimėjo: 025- 
489; .025490; 025495; 025410; 
ir 025425. šių metų “Miss Li- 
thuania of Mass.” laimėjo pa
nelė Bernardine Gureckas, 109 
Howard St, Brockton.

metais j JAV. Jis rašo, jog vo
kiečiai darą stebuklus. Muen- 
chenas ir Augsburgas — gra
žiausi miestai. Krautuvės liuk
susinės. Pilnos prekių. Kun. 
Cekavičius Vokietijoje aplankė 
Sielovados Įstaigą ir lietuvių 
gimnaziją, keletą dienų gyveno 
pas lietuvius darbo kuopų vy
rus. Kun. Cekavičius rašo, jog 
jis jautėsi liūdnai, “jausdamas, 
jog taip netoli nuo savo žemės, 
O durys į ją uttrektos.” Augs
burge aplankė ir lietuvišką kry
žių. (Kryžius buvo pastatytas 
1947 metais kaip lietuvių pa
dėka savo geradariams). Jis 
sako, jog kryžiui skubiai reika
linga pagalba, nes dar kiek ir 
bus visai katastrofa. Visas kry
žiaus medis supleišėjęs atski
rais gabalais. Kryžius pajuo
dęs, (Čikagoje gyveną buvę 
augsburgiškiai sudėjo kryžiaus 
pataisymui 250 DM, kitą pusę 
sumokės kryžiaus ąžuolo spon- 
sorius kunigaikštis. Red.)

Hochfeldo kolonijoje gyvena 
vokiečiai ir kitapus gatvės pa
statyti nauji milžiniški namai.

Iš Vokietijos kun. Cekavi
čius išvyksta Italijon, iš ten į 
Liurdą ir Fatimą. Spalio 8 d. 
iš La Havre grįžta atgal į 
Brooklyną, N. Y., kur turi nau
ją paskyrimą.

Ričardas, sūnus VVilliam i 
Onos (Kavaliauskaitės) Ca 
sey, gyv. 365 Quiney S!. Doi 
chester.

Mokslo metų pradžia
Bostono mokyklų komitetas 

skelbia, kad visos Bostono mo
kyklos pradeda darbą rugsėjo 
9 d. Mūsų parapiojs mokyk
la darbą pradės pamaldomis, 
kurios įvyks njgsėjo 9 d. 9 vai. 
ryto parapijos bažnyčioje. Pas
kui visi mokiniai, kurie moky
sis mokyklos namuose greta 
bažnyčios, eis į klase', o kiti 
rinksis į savo mokyklos na
mus (kampas I ir 6th St.) ket
virtadienio rytą. šeštadienio 
mokykla pradės darbą rugsėjo 
12 d. 9 vai. ryto.

George Reghojjou 
Jonas Konstaitis; ii

J. Alyward ii
- Danutė Vie

Kun. J. Cekavičius lanko 
Europą

Kun. J. Cekavičius, buv. 
Port Washington vikaras, šiuo 
metu atostogaująs Europoje, 
neseniai aplankęs Paryžių, nu-

Uepos 29-30 d.d. Kennebunk ma ir lietuvių kolonijose. Lie- 
(Porte įvykusiame lietuvių tuvių pranciškonų Kennebunk 
pranciškonų tarybos posėdyje 
tarp kitų patvarkymų buvo 
nutarta vienuolyno kieme sta
tomą Liurdo grotą dedikuoti 
Švč. Paneles Marijos Nekieto 
Prasidėjimo Dogmos 100 metų 
jubiliejui paminėti, kurį Kata
likų Bažnyčia iškilmingai švęs 
ateinančiais metais. Jubiliejus 
prasidės jau šiemet per Nekal
to Prasidėjimo šyentę.

Neilgai trukus po Nekalto 
Prasidėjimo dogmos paskelbi
mo, Dievo Motina Liurdo apy
linkėje apsireiškė vargingai 
piemenaitei Bernardetai. Pa
klausta, kaip ją reikia vadinti, 
atsakė: Aš esu Nekaltas Prasi
dėjimas. Tuo būdu garsingiau
sių Marijos pasirodymu ir po 
jo įvykstančiais stebuklas pa
ties dangaus net išoriniai buvo 
patvirtinta’ši dogma.

100 metų sukaktis nuo jos pa
skelbimo bus i~kilmingai fnini-

Paaukojo 150.000 dolerių
Bostoniškių gerai pažįstama 

Kennedy šeima, kurios narys 
Jchn Kennedy yra Mass. vals. 
senatorius ir rengiasi vesti rug
sėjo mėn., paaukojo Worcester 
mieste sugriautai vienuolių 
kolegijai atstatyti 150.000 do
lerių. Auką vienuoliams įteikė 
senatoriaus sesuo ir sužadėti
nė.

Paskaitos apie katalikų 
akciją

Rugpjūčio 10-15 Boston Col- 
lege, Chestnut Hill, bus pas
kaitos apie katalikų akciją. 
Negalintiems tuo laiku paskai
tų lankyti jos bus kartojamos 
vakarais tomis pačiomis dieno
mis Newbury St. Rytais jos 
prasidės 9 vai. 15 min., vaka- 

8 vai. 30 min. Lietu

vei. SO S-215*
SAV-ON ROOFING CO 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr„ ir 

Alphonse Sterke 
Dengtam Stagyj* ir Sirnan

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Apkainavima* Dykai 

(Free EMbnate)
Bingeliais

Rugp. 1 d. pakrikštyta Zuza- 
na-Ona, duktė Roberto ir Eve
linos (Marcinkutės) Tamulių, 
gyv. 1530 Columbia Rd. So. 
Boston.

Rugp. 2 d. pakrikštyti: K. 
Mykolas, sūnus Juozapo ir Ju
lijos (Točkaitės) Jezukevičiu. 
gyv. 403 E. 7th St. So. Boston.

William Antanas, sūnus An
tano ir Elenos (Taruškai- 
tės) žemaičių, gyv. 116 
Stcughton St., Dorchester.

Jonė Marija, duktė Silvestro 
ir Jozefinos (Utkaitės) Zaikių.

• gyv. 7 VVinfieki St. So. Boston.
Stanley, Stanislovo ir Aldo

no; (Malukaitės) Dravinskų, 
gyv. 8 Douglas St. So. Boston

Paminklas Nekalto Prasidėjimo 
Dogmos Jubiliejui paminėti

V. J. Atsimainymo 
bažnyčia

ir klebonija Maspethe šią 
savaitę pradedama atnaujinti. 
Visas bažnyčios vidus bus iš
muštas gero medžio sienomis, 
o klebonijos stogas bei pasto
gių akmenys pakesiti, nes da
bartinis pastatas yra gerokai 
lietaus apgadintas, šių darbų 
išlaidos pramatomos arti 30,- 
000 dol. Reikalinga suma ma
noma sudaryti parapijiečių bei 
kitų geraširdžių aukomis ir bū
siančio bazaro pajamomis.

Kurčių ių nebylių žiniai
Kilusiems iš Pabaltijo kraštų 

•■ir- dabar gyvenantiems JAV,, 
pranešama, kad manomas 
steigti klubas, į‘ kurį Visi šios 
nelaimės ištiktieji kviečiami į- 
sirašyti.

Taip pat norima priminti, 
kad kurčiųjų nebylių draugija 
jau New Yorke yra ir organi
zuoja įvairias pramogas: vai
dinimus, šokių vakaru?, sporto 
žaidynes.ir kt. Norintieji su 
minėta draugija sueiti į kon
taktą ir tapti jos nariu, pra
šomi krąįptis: Mr. Igor Kazan- 
ski, 5211 92 St., Elmhurst 73,

Lietuviu Radijo Korporacija
5«2 E. Broadw*y, So. Boston 27. Maaa. 'c* Tel. SO S-*4M

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve. 502 E. Broaduay. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

Antanas Jonaitis,
gyv. Buckley Avė., Patcho- 

gue, L. I., nuolatinis Darbinin
ko skaitytojas, serga ir pagul
dytas South Side ligoninėje, 
Bay Shore, L L, N.Y. Ligonis 
yra akių gydytojo Dr. Avižo
nio priežiūroje.

Lietuvių Radio Draugijos Programos 
J. P. GINKTJ&. Direktoriui

Tre&adieniafo vai vak^—WWBL 1«M tu. S— w. 
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, - muzika.
TeL EV. 4-MM 
AD JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

Skautų gegužine
Rugpjūčio 8 d. New Yorko 

Skautų Vyčių Draugovė rengia 
visos dienos išvyką 
nę į pajūrį prie Long Beach. 
Programoje numatyti įvairūs 
pasilinksminimai, sportiniai už
siėmimai ir vakare latižas.

Skautai vyčiai kviečia į šią 
išvyką visus lietuvius. Praleis
kite šeštadienį gamtoje, jau
natviškoje nuotaikoje, užmirš
tant kasdieninius rūpesčius.

Nuvykti į iškylos vietą labai 
paprasta. Turintieji savo auto
mobilius važiuokite iki Long 
Beach miestelio. Iš miestelio 
važiuoti Lido (Jonės Beach) 
kryptimi. Tik išvažiavus iš 
miestelio, dešinėje, bus paženk
linta išvykos vieta. Neturintieji 
automobilių važiuos LIRR 
traukiniu, kuris išeina iš Ja- 
maica stoties 10, vai. 40 min. 
ryto. Kaina $0.56 į vieną ga
lą. Jamaica LIRR traukinių 
stotį galima pasiekti važiuojant 
BMT Jamaica linija iki Sut- 
phin Blvd. sustojimo vietos.

Neužmirškite pasiimti mau
dymosi kostiumus ir sumušti
nių visai dienai. Neaiškaus oro 
atveju bus remiamasi radijo o- 
ro pranešimais. Dėl tolimesnių 
informacijų skambinkite — GL 
6-2688.

New Yorko Skautų Vyčių 
Draugovė

St. ir V. Minkai nuoširdžiai 
dėkoja visiem dalyvavuskni 
piknike, dėkoja Bernardui Ko- 
i ičiui už puikią drabužių paro
dą, dėkoja visom konteslan- 
tėm ir dėkoja visiem, turu* 
nuoširdžiai dirbo piknke.

Ginė

Kun. J. Žuromskis
rugpiūčio 2 d. dalyvavo 

Brocktone įvykusiam Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių rėmėjų 
pasitarime metinio pikniko rei
kalu. Dalyvavo ir daugiau .at
stovų iš So. Bostono.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—Itto talocyrie^VUrMebetMl-aalent, Mm.

Kiekvienų šeštadieni nuo 11 iki 12 vai.'vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suskilę: LITHl’ANTAN RAfHO 
HOUK, M Cottage SL, N»rwood, Maus.

Skyrius: LITHUANIAN ITRNTTLRE CO.. 32< W. Br«a4way.
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
\ceel fonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

; Kaip nuvykti į Lietuvių die- 
* ną Kennebunk Port, Me.? ;

Nėra abejonės, kad pats: 
: vyksi, nes norėsi dalyvauti:
> Liurdo grotos pašventinime,:
> T. R. šakalio primicijose ir<
> Lietuvių dienoje prie gra-< 

žaus pamario. Ji bus rugpiū-*
; čio 9 d. <

Kas važiuoja iš pietų ir< 
; nori išvengti Bostono, tą 
; miestą lengvai aplenkia pui-; 
: Iriu 128 keliu, įvažiuodami į, 
: route 1, kuris veda per Port-: 
; smouth, N. H. Kas yra Bos-: 
: tone, išvažiuoja į kelią pro’ 
: Summer Tunnel ir route C-l»< 
: Toliau route 1 iki Ports-< 
: mouth, N. H. <

Toliau nuo Portsmouth i-< 
; ki Kennebunk Port, Maine—• 
; Maine tumpike (toli 35) iki; 
: Kennebunk Interchange,; 
; paskui route 35 per Kenne-; 
: bunk miestą iki Pranciško-; 
: nų vienuolyno Kennebunk; 
: Port, Me. (5 mylios) arba: 
: važiuokite vandenyno pa-: 
: kraščiu route 1 iki route 9,: 
! už 4 mylių dešinėje.
: Pranciškonų vienuolynas.

Šv. Valanda
bus šį penktadienį, rugpiūčio 

7 d. 7 vai. 30 min. Po jos įvyks 
maldos apaštalavimo dr-jos su
sirinkimas, o paskui Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių rėmėjų 
susirinkimas pikniko reikalu.

-T. Engeni'ns Jurgutis 
vedė rekolekcijas tretinin

kams ir rugpiūčio 2 d. 10 vai. 
.pasakė visiems pamokslą apie 
parciunkulės atlaidų:.

Nauja vyrų choro vadovybė
Neseniai įvykusiame J. Gai

delio vedamo vyrų choro sua- 
rinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirm. L. Izbickas, vicepirm. 
P. Račkauskas, ižd. Alf. Ma
tulaitis, vakL nariais — A. Ra
dauskas ir P. šaulys. V. Norei
ka liko kandidatu.

Choras jau rengiasi rudenį 
numatomam koncertui ir kvie
čia galinčius dainuoti vyrus 
kreiptis repeticijų metu kiek
vieną trečiadienį 7 vai. 30 min. 
Dariaus posto namuose arba 
pas valdybos narius. Choras 
dalyvaus bendruomenės ren
giamos gegužinės programoje 
rugpiūčio 23 d. Romuvos par
ke, Brocktone.

Rengiasi vestuvėms
C. Jankauskas, gyv. 611 St., 

So. Boston, su L. T. Papsis, 
gyv. 60 Neponset Avė. Roslin- 
dale .

K. R. Jurgita,
Amerikos Balso lietuvių sky

riaus vedėjas, iš atostogų grį
žo. Jam nesant vedėjo pareigas 
ėjo J.. Labanauskas. Atostogo
se dabar yra Dr. V. Dambra- 
va- ir B. Darlys Drangelienė.

Grįždami iš Kenenbunko,
“Darbininko” redakcijoje 

apsilankė clevelandiškiat VI. 
Palubinskas, V. Palubinskas, 
ir-Rocevičiai.

Lietuvių siuvėjų 54-tas 
lokalas

spalių mėn. 24 d. (šeštadie
nį), vietoj, anksčiau turėtų pik
nikų rengia siuvėjų pasilinks
minimo vakarą
Temple Ballroom, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y-.

Organizacijos bei draugijos 
yra prašomos tą dieną nerengti 
kįtų parengimų. •

Šeštadienį snsituckia
Apreiškimo parap. Vladas 

Pitniūnas su D. Slepokovaite, 
\ o Angelų Karalienės par. Juo

zas Arminas su Anita Žemaitai- 
te ir Maspethe Vincentas Juras 
su Jean Spinelli.
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LIETUVOS PRANCIŠKONU RUOŠIAMA NAUJOSIOS ANGLIJOS

SEKMADIEN|Į METINIS VIENUOLYNO SODYBOJEM

ATLANTO PAKRANTĖJE. Vteafe reikahfa kreipidUs: FRANCISCAN FATHERS, KENNEBUNK PORT, MAINE. Telf. 7 WL1. Vtoų mtetoi lankiame.


