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Brig. Gen. Ralph W. Zuiekrr. shin- 
tarnas j Tolintuosius Rytus.

Londonas: Čia jaučiama, kad 
nesame įėję į pasaulio įtampos 
atoslūgio fazę. Priešingai, pra- 
matoma, kad Rusijos - Kinijos 
ašis sustiprins pasipriešinimą 
dviem pagrindiniam dabartinės 
Vakarų pclitikbs punktam — 
būtent. europinio saugumo ben-

Pereitą savaitę politinės 
nuotaikos smarkiai krito. Euro
pos sostinėse jas taip apibūdi
nai N. Y. Times koresponden-

Olandijai jų bendroje konfe
rencijoje Brussely..

Tos pataisos sukėlė didelio 
nusivylimo ir nepalankumo Vo
kietijoj, Amerikoj, Anglijoj.

Londone Amerikos. Anglijos 
ir Prancūzijos atstovam lig šiol 
nepavyko susitarti dėl atsaky
mo į Sovietų siūlomą konfe-

Papeikimas abiem?
McCarthy - armijos bylos 

sprendimą šen. Mundt/ pirmi
ninkavęs komisijai, žada pa
skelbti iki rugpjūčio 20. Spė-

Azijos saugumas
Filipinuose Baguio mieste, * 

rugsėjo pradžioje susirinks 8 
valstybių atstovai organizuoti 
bloko prieš komunistų plitimą 
pietų Azijoje. Dalyvaus Ameri
ka, Anglija, Australija, Filipi
nai, Naujoji Zelandija, Pakis
tanas, Prancūzija, Thailandas. 
Atsisakė dalyvauti Indija, In
donezija, Ceilonas.

pritaria Europos kariuomenei, 
uždaryti komunistų partiją, 
nutraukti santykius su raudo
naisiais ir t.t. Bet vyriausybės 
nusistatymas kitoks. Imtis ini
ciatyvos ir griežtos linijos kaž
kas kliudo, nors argumentai už 
delsimą, sakysim, prieš ko
munistų partijos uždarymą, y- 
£ tokios pat vertės kaip 1945

kymas kariuomenės prie 
Berlyno ir nėjimas j jį tam, 
kad Berlyną galėtų užimti bol
ševikai...

N. Y. Times pastebi, kad n 
prezidento pareiškimų dėl pre- 
ventyvinio kam pastebimas po
litinės linijos “moderavimas”. 
Toks karas — sakė preziden
tas — atominių bombų amžiu
je esąs iš viso neįmanomas, nes 
jis reiškia visuotinį sunaikini
mą-

Prieš porą savaičių broliai 
Alsdpni rašė, kad Anglija šh| 
metų pradžioje įsitikino, jog 
karas būtų visiškas sunaikini
mas Anglijai, dėl to ji ieško su 
Maskva "sugyvenimo”. Esą po 
18-36 mėnesių mėnesių tas įsi
tikinimas ateistus ir į Ameri
ką. Prezidento pereisimas ar 
nėra vienas iš ženklų, kad AK 
sopų numatytas termtes

Rugpiūčio lSIMendes-France 
savo pataisas j prie sutarties 
siūlys priimt Vokietijai, Itali
jai, Luksemburgui, Belgijai,

atleistas ir nubaustas. Jis sa
kosi negalėjęs įnet šeimoje būti 
atviras. Turėjęs tik vieną drau
gą, prieš kurį neturėjęs paslap
čių, bet tas žuvęs kare.

Rastvorovas buvo Berijos a- 
gentas. Po Berijos likvidavimo 
buvo pareikalautas grįžti į 
Maskvą. Tai buv o ženklas jam 
šokti iš sovietinio laivo.

Washingtonas pradeda tai 
suprasti. Dėl to nuotaika Wa- 
shingtone dėl Europos kritus, 
ir Herald Tribūne šaukia apie 
"pavojaus ženklus iš Pary
žiaus.” Tačiau dėl išvadų kas 
daryti — nėra Washingtone 
vieno nusistatymo. Karingesnis 
nusistatymas vyrauja Kongre
se: senate reikalaujama grei
čiau suteikti Vokietijai pilną 
nepriNcauaomybę, nutraukti pa
ramą tiem kraštam, kurie ne- trumpėja?

būsiąs švelnus už tai, kad nesu- 
stabdęs Cohn spaudimo armijo
je kareivio Schine naudai. Bet 
papeikimo neišvengsiąs ir ar
mijos sekretorius Stevens už 
tai, kad išprovokavęs McCar
thy komisijos veržlumą armiją 
tikrinti, rodydamas per didelio 
intereso vieno savo valdininko 
reikalu.

t:to tarpu paprašė Prancūzų 
įstaigas azylio. Bet ap:e tai pa
tyrė sovietai, ir Molotovas tie
siog iš Ženevos pasiuntė atsto
vą Vinogradovą žaibo greitu
mu į Paryžių reikalo gelbėti. 
Vincgradovas ėmėsi gudrumo. 
Atstovybėje jis išreiškė visiš
ką pritarimą Volokitino veik
lai ir paprašė, kad kitą dieną 
Volokitinas ^palydėtų jį auto
mobiliu į aerodromą. Tiki me
tu, kai Vincgradovas, sėsdamas 
į lėktuvą, padavė Volokitinui 
ranką, pastarąjį čiupo trys 
MVD agentai ir įtempė į lėk
tuvą. Prancūzų policija nespė
jo nė suprasti, kas darosi, o 
sovietų lėktuvas jau buvo pa
kilęs. Jėga buvo nugabenta į 
Maskvą ir Volokitino žmona 
bei vaikas.

Maskvos - Kinijos ašis dirba 
abiem frontais — Azijoje ir 
Europoje. Azijoje naujas Kini
jos šūkis po Korėjos, po lndo- 
kinijos "išlaisvinimo” — "iš
laisvinti-” Formczą. Nacionali
nės Kinijos šaltiniai praneša, 
kad tam raudonieji numato ' ir 
armiją. Washingtonas tun tar
pu mano, kad tai tik propa
ganda, kuri atgrasintų Azijos 
valstybes nuo Amerikos orga
nizuojamo rytųpietų Arijos sau
gumo pakto.

• Europos fronte; kad palaido
tų negimusią europ. saugumo 
bendruomenę, Maskva intensy
viai tebevaro Vakarti skaldy
mo .Amerikos izcl’avimo ir A- 
merikos neveiklumo taktiką. 
Turi du talkininkus. Vienas — 
Vokietijos socialistai, kurie vis

Praadfadjos parlamentai nu- ristelių kabinete tvirtinimui 
tarė atidėti europinio saugu- s buvo pritarta su Mendes- 
mo bendruomenės tvirtinimą iš France pasiūlytam - pataisom, 
rugpiūčio 24 į 28. Pačiame mi- Tcčiau tada pasitraukė iš vy- 
----------------—------------------------. riausybė^ trys mimsteriai: ap

saugos — gen. P. J. Koenig, 
atstatymo — J.’C. Dehnas^ir 
viešųjų darbų — M. Lemaire. 
Visi trys de gaullistai. Tačiau 
du de gaullistai vyriausybėje renciją Europos saugumo rei- 
dar pasiliko., kalam., S

,. Visi trys sutaria, kad tokio 
siūlymo, kokį atsiuntė Maskva, 
priimti negalima; sutaria, kad 
durų užtrenkti taip pat negali
ma. Tačiau Prancūzija dar vis 
mano, kad su bolševikais dėl 
Vokietijos likimo reikia šnekė
tis — ir tai tuojau, nes nuo to 
pasišnekėjimo priklausys euro
pinio saugumo bendruomenes 
reikalas. Amerika ir Anglija su-

DR komunikato _____________
Iš to, kas komunikate pas- * . ,

keibta ir priimant tai kaip tie- Žodžio negavo soviety agentas Paryžiuje 
są, aiškėja tiek:

1. Gerutis lig šiol nebuvo pri- Vokiečių laikraštis “Abend- vykti. Tasai kelionę vilkino, o
statytas,, kaip Lozoraitis anks- post” rašo, kad iššokti iš sovie- 
tesmuose pareiškimuose buvo tinių agentų tinklo norėjo ir 
sudaręs įspūdį, kad jis tose pa- Sergijus Voloki tinas, kuris bu- 
reigose yra. vo sovietų atstovybės antrasis

2. Po. pristatymo apie Geru- sekretorius Paryžiuje, o iš tik- 
tį komunikate tekalbama kaip njjų šnipų organizatorius. Be- 
apie "diplomatinės tarnybos” riją sulikvidavus, Petrovui 
ryšininką, kuris neturi nei dip- Australijoje pabėgus, Maskva 
tematinių nei konsuliarinių pareikalavo ir Votekitiną par- 
galių.

3. Jei tiesa, kas komunikate 
pasakyta apie Vliko delegatą, 
tai Bonnos vyriausybė Vliko 
delegato ir Lozoraičio pristaty
to ryšininko atžvilgiu susilaikė 
nuo palankaus sprendimo.

4. Atsakomybę už šią žalą 
Lietuvos prestižui Lozoraitis 
skiria tam, kuris lengvabūdiš
kai operavo svetimųjų atžvil
giu nerimtom žiniom. Konkre
čiau nurodant, šito lengvabū
diškumo iniciatyva, deja, pri
klausė Lozoraičiui.

5. šios išvados gali būti pa
tikimos tiek, kiek yra patikimi 
komunikato nurodomi faktai. 
O priimti juos su atsargumu 
duoda pagrindo precedentas, 
kad to paties autoriaus pareiš
kimuose, apsilenkdamas su 
faktu, Jis buvo užsigynęs inter- 
venavęs Bonną, sekdamas su
laikyti ją nuo pripažinimo Vli
ko delegatui galių, kurių jis 
prašė. O ir šiame komunikate 
neapsieinama be lengvabūdiš
kai netikslių bendrų frazių ir 
nerimtų žinių, kalbant apie "o* 
ficiahas Lietuvos įstaigas” ir 
kitus kaltinant jų diskreditavi
mu. Kažin ar ne daugiau Lie
tuvos prestižas diskredituoja
mas svetimųjų tarpe prisista
tant jiems vardu įstaigų, kurių 
tarp “oficialių Lietuvos įstak

druomenei ir siūlomam saugu
mo faktui pietų-rytų Azijoje.

Paryžius.- Bendra Prancūzi
jos nuomonė, kad įtempimas 
palengvėjęs. Svarbiausias rei
kalas betgi, kad Prancūzija la
biau bijo Vokietijos negu Rusi
jos, kuri buvo tradicinis sąjun
gininkas prieš Vokietijos agre
siją.

Bonna: Viešoji pažiūra mano, 
kad šaltojo karo įtempimas 
labiau atsileidęs atrodo; negu 
jis yra iš tikrųjų.

pradės veikti europinio saugu
mo bendruomenė.

Kom. Kinijos min. pirminin
ką- Chou En-lai rugpiūčio 13 
pareiškė, savo šalininkam, kad 
komunistai paims Formozą. 
kurioje dabar yra nacionalinės 
Kinijos vyriausybė, ir pagrasi
no Amerikai, kad ji nesikištų į 
Kinijos reikalus. Esą jei bet 
■kuris "svetimas agresorius no
rės sukifbdyti kiniečių tautai 
išlaisvinti Taiwan (Formozą)... 
tai jis turi prisiimti visas to
kios agresijos pasėkas”.

Grasinimfes buvo išgarsintas 
per radiją. ... . .

• Amerika duoda 1 mil. dol. 
japonų žvejam, nukentėjusiem 
nuo atominių dulkių.
• New YerĮie duonos svaras 
pabranginamas vienu centu.

• Maskvos spaudoje pradėta 
kampanija, kad rusai nesikeik-

partijos uždarymą
Senate rugpiūčio 12 dieną 

83:0 balsais priėmė pasiūlymą 
paskelbti komunistų partiją ne
legalią. Visi, kurie stoja į par
tiją, lieka toliau jos nariais ar 
siekia tikslų, kurie tarnauja 
kom. partijos tikslam, bau
džiami iki penkerių metų ir 
10.000 dol..

nelė jį, tik gimusį, pakrikštiju
si slaptai, kad nieko nepatirtų 
jo tėvas. Dar kai Jurij buvo 
vaikas, jo senelis turėjo 2 
arklius ir vieną karvę. Jis pa
sisamdęs žmogų padėti jam nu
valyti javus. Už tat buvęs ap
šauktas kuloku (buože) ir nu- 

Jis 33 meti) šalintas. Juriį dėdė buvo gydy- 
amžiaus, MVD (slaptojo -sau- tejas ^vokiečių paimtas į nelais- 
gumo) pulkininkas; jo žmona vę. Kai-po-kare belafeviai buvo 
ir duktė 8 metų Bko Maskvo- grąžinti, jo dėdė ture jo atlikti 
je; tėvas, atsargos pulkinin- trejų metų "karantino” lagerį, 
kas, ten pat, ir motina mirusi. Kai dėdė grįžo, Jurij nedrįso su 

Jau suaugęs patyrė, kad se- juo susitikti, nes būtų buvęs

BET VYRIAUSYBR MANO 
• kitaip •

Senato priimtas pasiūlymas 
bus svarstomas Atstovų Rū- 
muoše. Eisq)how?rib vyriausy- - ;'3
bė lig šiol nebuvo palanki to- 
kiam sprendimui. :

Prezidentas mano, kad ko- 
munistų -partiją uždraudus, 
propaganda laikys juos "kanki- ./O
niais”. Panašiai galvoja te’sih- 32^
g ūmo sekretorius Brown?ll ir .
FBI direktorius Hooveris. Esą 
uždraudimas nuvarysiąs komų- 
nistus į pogrindį ir pasunkin- 
siąs jų sekimą.

Respublikonų vadai nesiren- 
gia senato siūlymo atsiimti. ' 
Šen. Knowlandas pareiškė: 
"Tikiu, kad Kongresas, prieš -%|S
išsiskirstydamas atostogų, iš- 
leis įstatymą prieš komunistus 
ar šiokios ar tokios formos.” 

Manoma, kad Atstovų Rū- 
mai padarys kompromisą.

TOKIU BOLŠEVIKAM 
REIKIA

Vokietijoje Amerikos karei- 
korporalas J. R. Cole, 30 

metų, paėmė taxj, pavažiavo, 
smogė alaus buteliu šoferiui į 
galvą, išmetė jį iš automobilio '".J 
ir pats nuvažiavo. Paskui pa- 
rašė laišką savo dalinio virši- f 
ninkui, kad jo neieškotų, nes - --įgl 
jis atsisako Amenkos piliety- 'J

_ . ............................... . ____ ’r pereina per sieną. Bet : -
BĄVAKI4OJE, Mta^heno mieste, streikavo metate Išriko užsuko pas
d*rW^Bk’1' -- < impatiją vokietaitę. Ta ir išda- J®

yė amerikiečiam visą paslaptį. ’ r 
Nesuspėjusį per Čekoslovakijos < 
sieną pereit, policija suėmė, ir • 
teismas pasmerkė penkeriem * J 

Rusijos - Kinijos ašis veržiasi abiem, frontais • Prancūzija vis nori derybų su Maskva, o y- metam už dezertyravimą.
suardo Vakarų vienybę • Amerika padėtį ima suprasti, bet pačiai Anglijos socialistai dar- ♦ -----------------
dar nesuranda vieningos veikimo linijos. biečiai su Attlee, kuris pripaži- . • Yorke suimta 14

no raudonąją Kiniją ir dabar narkotikų spekuliantų, kurie 
vaišinasi Pekine. Stipresnis tai- Jeikomi didžiausiais tos rūšies ’.g 
kininkas — Prancūzija. Dvejus ‘specais” visoje Amerikoje, 
metus Prancūzija sėkmingai 
mulkino Ameriką, vilkindama 
europ. saugumo bendruomenę. 
Nori mulkinti ir toliau, siūly
dama prie bendruomenės su
tarties pataisąs, kurios padary
tų Į»čią bendruomenę visai ne
veiksmingą. Derybos dėl tų 
pataisų vargiai ką jluos, nes vi
sai skirtingi Amerikos bei Euro
pos saugumo interesai nuo 
Prancūzijos interesų: Amerika 
nori Vokietijos kariuomenes, o 
Mendes-France Prancūzija tos 
kariuomenes nenori. Dėl to 
Prancūzija ir žaidžia tarp Ma
skvos ir Washingtono, iwt pas
kutiniu metu skaldydama Va
karų vienybę ir siūlydama pir
ma šnekėtis su Maskva, o tik 
paskiau grįžti prie bendruome
nės.

Komunikatas
Lietuvos atstovybė Washing- 

• tone atsiuntė S. Lozoraičio ko- 
kuriame skelbia: 

^^^įįpos 19 <į ministeris Lo
zoraitis pristatė Vokietijos už- 
seęgų reikalų ministerijoje pa
siuntinybės patarėją Gerutį; 
kurį jis yrą paskyręs palaikyti 
iš yęturos diplomatinės tarny
bos pusės santykius su minėtą
ja ministerija.”

savo laiku paskelbtos ir 
tebeskelbiamos žinios apie tai, 
kad VBko delegatui esanti pri
pažinta teisė atstoyšūti Bon- 
noje Lietuvos respublikai *ar 
Lietuvos vyriausybei neturėjo 
ir neturi jokio pagrindo.”

“Kai dėl konsuliarinių reika
lų, įskaitant Lietuvos pasų iš- 
davimą ir pratęsimą, tai pasi
lieka ligšiolinė tvarka, būtent, 
tą darbą ir toBau atliks pasiun
tinybė prie šventojo Sosto, pa
siuntinybę Londone ir konsula
tas Chicagoje” (ar iš generali
nio konsulo New Yorke toji tei
sė atimama? Red.).

“Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijoje pristatytas pa
siuntinybės patarėjas 'Gerutis, 
ridamas savo , pareigas, Lietu
vos reikalais reguliariai lanky
sis Bonnoje.”

Lozoraitis, atsilankęs Wrin- 
hrime, kur yra vasario 16 gim
nazija, "turėjo eilę pasikalbėji
mų su kai kuriais Vliko nariais 
ir kitų politinių organizacijų 
atstovais” ir atkreipė jų dėme
sį “į žalą, kuri daroma Lietu
vos prestižui, lengvabūdiškai o- 
peruojant svetimųjų atžvilgiu 
nerimtomis žiniomis ir diskre- 
rituojant oficialias Lietuvos 
valstybės įstaigas.”

Šaltajame kare paskutinę savaitę į pozicijas išstumti slap
tieji agentai. Iš Berlyno propagandą ėmė varyti Vokietijos 
pabėgęs saugumo viršininkas John. Ryšium su tuo Amerikos 
Balsas visais gausiais kanalais paleido Sovietų pabėgusio agen
to iš Japonijos Rastvorovo pareiškimus.

Washingtone rugpiūčio 13 
buvo viešai paskelbta, kad A- 
merika suteikė azylį buv. so
vietų MVD agentui 4urij A. 
Rastvorovui, kuris Japonijoje 
sausio 24 perbėgo pas ameri
kiečius.

Rastvorovas dabar spaudos 
konferencijoje papasakojo apie 
savo gyvenimą.

PASMERKTI 81
Philadelphijoje rugpiūčio 13 

teismas pasmerkė kom. partijos 
vietinio skyriaus 9 vadus už 
kurstymą nuversti JAV val
džią smurtu.

Teismą sudarė 7 moterys ir 
5 vyrai. Posėdžiavo 9 valan
das, o visa byla truko 51 die
ną. .

Dabar yra nuteisti jau 81 
komunistų vadas.
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nų šventei buvo užsiregistravę 
415 chorų su apie 17,000 cho
ristų. Lietuvos chorų kultūra 
;au įimtai buvo pradėjus plės-

mo, vadovaujama F. W. Heinz, 
ir privatinė Gehleno, remiama 
amerikiečių. Pažymėtina, kad 
Adenauerio akyse daugiausia 

panllMrfijhnn susilaukė

uosto turiu senų

f 'Nw> 1950 metų, kada buvo 
sudaryta įstaiga “konst tucijai 
saugoti”,. ‘ Vokietijoje veikia 
trys giiiĮgiWK> organizacijos: 
dvi valstybinės ir'viena priva- 
tinė. Valstybinė įstaiga konsti
tucijai saugoti, vadovauta ang
lų pastatyto dabar pabėguso

. Yoursaving is done for you...
with U. S.Savings Bonds on the Payroll Savings Plan

ii — stehėti, <atsU uŽkattinami gatvėse, o ir eida- 
fe frtU l»r- w auMoecu’ pr^ 

- sk - automobilių srovę, kad a uzpa- 
pakabo neoutų pagrooti ir 4- 
traukti nelauktai į automobJį. 

Po vieno pagrooimo pagal

tūrąa net švedai, ispa- nėjami kiti agentai, kurie te 
nai. O anglai tun nst šešių sa- rytinio sektoriaus perduodavo 
vo jstaigų agentus, amerikie- žinias j vakaras Po Johnosu-

revolverį.
Tardomas pns*pazaior kad to
kį uždavinį jis uuvo gavęs va
gių npkyKloję vagies vardui 
gauti.

bė, kad dabar suimta daug a- 
merikiečių ir ypačiai “Gehle
no biuro” agentų. Ir vėl Gehle
no vardas...

bėtojas rausdamas atsakė: 
“Čia prie 
drabužių j

• Žmogus,

• Athn. A. Ratlfcrd, vyi 
štabo viršininkas, įsitikinę*:

ir duoda suprasti, kad puls, tas gitų patarimų laikosi dabar 
reiškia, kad jis pasirengęs netik Azijos geltonieji Korejo- 
trauktis. Tik tada, kai derybi- je, Indokinijoje, Malajuose, bet 
rankas iš burnos barsto kom- įp Azijos baltieji, kurie diriguo- 
plimentus, jis nori paliaubų. ja Maskvos. Lyg bolševikai 
Bet taikos pasiūlymai, kurie 
nepramato sąjungos, rodo, kad 
priešas rengiasi apgauti.

“Kai tik generolas visais

senuose šauntagtg KųrfVrtsten- 
dam gatvėje, paskendu^oje ne
ono jarojė. ",

Gausiuose jos baruose pro 
muzikes ritmą nugirsti jvai- nnm
riausisių kalbų žodžius — vo- tiek Šaipą, kaip Berlyne, 
kiškai, lenkiškai, angliškai,- ~Paslmtiniu baku savo agen 
prancūziškai; rusiškai Gali ti
kšti, kad tai tarptautiniai ar
tistai, žurnalistai, menininkai, 
prekybininkai, nuotykių ieško
tojai. Jie patys bent taip apie 
save pasakys. Bet įgudusi akis 
greitai atskirs, kad čia susiren-

iš senosios Arijos išmokę karo 
išminties — savo planus slėp
ti, klastingai laukti h* staiga 
pulti, ar be jokios kovos priešo 

punktais- jaučiasi tikras, turi jėgas palaužti infiltracija ar 
žaibiškai pulti. Jei fino, kad kitokiu būdu te vidaus.
priešas stipresnis, turi iš jo iš- Koks skirtumas, palyginti su 
sisukti. Jei tu puoli, trenk kaip dabartine strategija Vakarų, 
perkūnas.” kurie daug kalba apie savo ap-

“Kad kariuomenė priešą už- siginklavimą, ginklų rūšis, ką- 
muštų, kareiviuose turi būti riuomenes ir ginklų paskirsty- 
ukclta prieš jį neapykanta". mo vietas, kiekius; kurių ir ka- 

“Venk galingo ir pulk silp- riavimo Korėjoje ar Indokini- 
ną. Pulk ten, kur tavo priešas joje tikslas buvo ne laimėti, bet 
nesnuošęs; pasirodyk ten, kur kariauti;
jis nelaukia1_ ....................... Už tat skirtingi ir vaisiail

Puolimo uždavinį laikyk
paslaptyje. Tada priešas turės , M.
laukti užpuolimo įvairiose vie- •
tose * ir savo kariuomenę B- ■ > • -
olaškys.” Voidtettynje eina pirmi po ka-

“Kai reikia kovoti, - sumai- ro tokie dideli streikai; Ype- 
šyk pirmiausia priešo planus. Sai Bavarijoje (Muenchenas, 
Toliau: susprogdink ir suskal- Niurnbergas) jie eina aštriai, 
dink priešo jėgas. Bet vieno te- įsikišo ir Amerikos karo pob- 
bevengia generolas bet kuriom * Streikuoja Bavarijoje 
aplinkybėm: apgulti įtvirtintus 220,000. Reikalauja pridėti po 
miestus; Tepaima juos iš vi- 12 pfenigių valandai. Streikui 
daus.” gato nematyti.

“Kai Lietuva pradėjo gyyen- 
ti savo gyvenimu. 1923 m. A. 
Vaičiūnas su 4 chorais, kurių

Pirmoji Dainų Diena įvyko 
1924 rugpjūčio 23-4 Kaime že
mės ūkio parodos meto.

Dalyvavo <S6 chorai su apie 
3.000 dainininkų. Dirigentai 
bendram chcini buvo J. Nau
jalis. St. §:mkus ir J. šta ka. 
Skyrium pasirodė dar Panevė-

"Būk visiškai apsiginklavęs. “Kare tavo tikslas pergalė, o
o apsimesk visai nspasiruo- ilgas karas. Nėra jokio pa-

vyzdžio, kad šalis būtų turėju- 
“Po kuklių žodžių ir sustip- si naudos iš ilgo karo.” 

rinto pasirengimo ateina puo- ■

“Kanklių” choru taip pat lai 
komas istoriniu įvykiu.”

“Priešo kraštą geriau yra pa- Pastebėta komunistų agita- 
HEMKV a. bavuoad. imti be kovos nei jį laimėti dja. Maskva nori panaudoti

kad Prancūzijos pralaimeji- p-uiništ—? mm*- kruvinuose mūšiuose; geriau šėriką prieš Adenauerio Meti
mas Indokinijoje reikalauja urną. ***><« KsM *AV m**- prfeėo kariuomenę paimti su ja ką irsukHudytl Vokietijos jsi-

nekariaujant” jungimą į Europą.

Securfty is simpte on 
Hie FoyroH Savings rtan

Eighl million working projtle art pro G t- 
ing by steady investmeht in U. S. Savings 
Bonds-tbroiigh the eonvenient Payroll 
Savings Plan. Why don't you join thcm ? 
Just go to your čompany's pay offi<r and 
sign np to save wHterer amount >ou 
want put away foc you each payday. 
Then, as the dollars add up. IreeyTl l>e 
invested for tou in a Series F. L .Š. Sav
ings Bond. earning an aserage of 3% 
interest per year.
Sign up today for steady. systematk sav- 
higs wilh the Payroll Sa\ ings Plan.

Buvo sudarytas komitetas 
“dainų dienai” ruošti.

Tuo tarpu Pavasarinihkų 
organizacija 1923 liepos 5-6 sa- <oūie: 
vo kcngi-eso metu Šiauliuose 
surengė savo dainų šventę, ku- S 
riojė pasirodė 20 choių. diri- ; : 4 
grojami A. Likerausko. Tai i JB 
buvo lyg j langinis pasirody- t 
mas j visos Lietuvos "dainų 
dieną". W

tarpe “šviesos” choras vad. trumpai, drūtai, įsakymų ir 
J. Karcso, net iš Rygos atvyko, patarimų ferma nurodo, kaip 
suruošė pirmąjį “Dainų Šv~n- reikta kariauti.
tės” bandymą Kaune. Turėjo Gal būt, jis išreiškė tą karo limas. Jei priešas garsiai kalba 
gražų pasisekimą. Ir štai 1923 patirtį, kuri yra susikrovusi A- 
m. gruodžio 22 d. švietimo mi- žijes žmogaus dvasioje, nes tai 
nisterijoje Juozo Žilevičiaus su- seniai seniai patarė, ir
manymu įvyksta pirmas oficia- šiandien nuostabiai tiksliai te- 
lus “Dainų šventės” ' reikalu bevykdo Azijos kovotojai. Ko- 
susirinkiams. tokios šventės, rėjos Kim H Sung, Kinijos Mao 
kuri apimtų visą Lietuvą.” Su- . Tse-Timg, Indokjnijos Ho Chi- 
manymui pritarė visos jaunimo minh. Japonijos gene-’elai. ku- 
crganizacijos, kurios turėjo sa- r’e paruo-ė Pearl Harbor žlu- 
vo chorus: Jaunimo Sąjungą. Jrimą. veikia ta pačia dvasia 
Ateitininkų organizacija. Pa- *r strategija ka p ir senieji 
vasarininkai. šaulių Sąjunga, mongolų Dschingis Khan, ja

ponų Timur. hunų Attila. Lyg 
ĮZe visi būtų pasisavinę Sun 
Tzu patarimus. O tarp jų skai-

T»e 1PEA8 in the Dedaration oi Inde- 

pendence bare been challenged many 
times siace-that day it wa$ signed by 56 
dędicated men. The newspaper in your 
hands probably tėtis of fresh challenges. 

'And today, as 178 years ago, freedom 
cafls for a Mpkdge to each other”—a 
pledge to mase each of our h6mes se« 
xure. For the strength of America is 
simply the strength of one secure home 
linked with that of othen.

i 
Most American* Kbve found tbal one of 
the mort effective ways to provide that 
security is by investing in United States 
Savings Bonds.

Nuo ano ryto, kada Dr. 
Linse gatvėje buvo paprašytas 
ugnies cigaretei ir kumštim 
partrenktas ant žemės, tada

miesto jungtinis choras, 
oirigubjamas M. Karkos ir VI. 
Paulausko, “Pavasario” sąjun
gos,. diriguojamas A. Likeraųs- 
ko, Klaipėdos krašto — dir. A. 
Vaičiūno, ateitininkų jungtinis 
cho- as, dir. K. Gurevičiaus.

Antroji nebe “dainos diena”, 
bet “dainų šventė” įvyko vėl 
Kaune 1928 liepos L Dalyvavo 
173 chorai su apie 8490 daini-

John nei Heinz. Gehleno infor
macijos Adenauerio akyse bū
davo realiausios Jr patikimiau
sios, Dėl to jis kai kurias John 
pristatytas informacijas duo- 

patikrinti Gehlenui.
John, be abejo, tai žinojo. Ar 
tai galėjo patikti Johnuix? .

Suverenumą visai atgavus 
Vokietijai, ir saugumo organi
zacija turės būti tik grynai Vo-. 
kietijos 'žinioje. Kanclerio įstai
ga jau dabar buvo padarius 
žygių Gehleno įstaigą perimti 
ir priskirti prie kanclerio įstai
gos su 26 mlijonų DM sąmata. 
Prieš naujos valdžios sutelki
mą kanclerio rankose pasisakė

TIK GINKLAI NAUJI, 0 STRATEGIJA TA PATI 
Kaip Azija dar prieš 2500 mėty patarė kariauti

kaip auga. Prieš keleris metus < 
po pasaulio miestus? važinėjo 
amerikietis Villard ir ^tefcino 
žiūrovus, rodydamas, kaip jis Į 
per kelias sekundes užąųga 10 
cm į aukštį, sykiu ir,;į storį,, 
paskui jis vėl susitraukdavo į 
normalų savo ūgį. --G&d&tojai 
aiškino, kad jis ilgu tręivravi- 
musi buvo išlavinęs tąL: ką 
kiekvienas žmogus galįs pada
lyti mažesniu mastu. Kiekvie
nas žmogus vakare esąs 1-2 cm 
mažesnis nei iš ryto, o' po ilgo 
varginančio ėjimo sumažėjąs 
net iki 4-6 cm. Tai priklauso 
nuo stuburkaulio. Jame tarp 
Stuburo narelių yra medžiaga, 
tampri, elastinga, kuri žmogui 
einant ar šiaip judant turi to
kios reikšmės kaip automobily
je lingės ar amortizatoriai. Tos 
medžiagos tarp narelių storu
mas yra nevienodas. Tai pri
klauso nuo jos drėgnumo, nuo 
išmiklinimo. Anas vyrai/kuris 
akyse augo, gydytojų many
mu, buvęs išmiklinęs šią me
džiagą dideliu treniravimu.

Reinhard Gcidea yra Vokie
tijos armijos generolas, 55 
metų; kuris antrojo karo metu 
parodė didelių sugebėjimų or
ganizuoti špionažą anapus 
fronto Sovietuose. Jis parodė davęs 
apdairumo "ir karo pabaigoje 
laiku pabėgti pas amerikiečius 
su gausiais dokumentais. Neil
gai jam teko būti už vielų in
ternuotam. Amerikiečiai supra
to, kad tas vyras jiem gali bū
ti naudingas savo žiniom apie 
sovietus.

CIC (Counter fntelligence 
Corps) leido jam organizuoti 
privatinį sekimo biurą. Iš pra
džių jo veikla ribojosi sovietų 
okupacine sritimi. Kai jis patei- saugumo ministeris Blankas, 
sino savo veiklą, jo biuro ri
bos nuėjo toli į Rusijos gilumą. 
Sovietai skelbia, kad Amerika 
duodanti jam 3,5 miliardo dole
rių. Tai, žinoma, burbulas. 
Vakariniai šaltiniai skelbia, 
kad Gehleno biuras paremia

mas 26 nufi jonais DM.
Gehleno biuras veikia visai 

savarankiškai su dideliu agen
tų tinklu, turi agentų mokyklą 

Jis susidarė

“Nore mūsų kraštas — rašo 
J. Žilevičius — vadinamas 
dainos šalimi ar dainingąja tau
ta, bet mūsų Dainų Dienų ar 
Dainų švenčių istorija labai 
menka. Galvojimai ir bandy
mai užtinkami spaudoje prieš 
50 metų, bet dėl caro laikais 

•varomos rusifikacijos nebuvo 
įmanomos platesnės dainų ar 
chorų iškylos.

Danijos karalius i nronchas 
žmonėse populiarus. Vieną (Le
ną jis plauKiojo laiveliu gana 
neramioje jūroje.j~*^^ suge- 
do. Jį.surado kitas
laivelis į uostą. pa
klausė savo gelbėtoją: “Kuo tu 
vertiesi?” Tasatsake: “Esu.

Nepriklausomos Lietuvos gy
venimą dažnai prisimenat tie 
spaudoje. Dažniau ryšium su 
politiniu Lietuvos iiiumu tarp 
dviejų žiaunų kaimynų, ar ry
šium su mūsų visuomenės tar
pusavio kova. Daug rečiau iš
keliame šviesius kūrybinius 
spindulius, kurie rodė, Kaip ne- 
d«ųsiu žingsniu, bet vis dėlto 
veržėmės pirmyn. Tokį vieną 
spindulį piačiau paiudo Muzi
kos žiniose liepos-rugsėjo nr. 
J, Žilevičius str. "oū m. nuo p.r- 
mosios Dainų dienos Lietuvo
je.” Jame apžvelgia trumpai, ninku. Vyriausi dirigentai bu- 
bet įdomiai mūsų dainų dienų 
ar dainų švenčių istoriją.

vo įstaigų agentus, amerikie
čiai trijų ir priedo dar vadina- ėmimo kom. Vokietijos saugu
mo Gehleno biuro agentai, ku- mo Wo»weberis paskel- 
rie esą landžiausi... ( -----

Žinių pirkimas, pardavi
mas, pasikeitimas ir naujų už
sakymų priėmimas atliekamas 
dažniausiai jau kitur. — priva
tiniuose butuose, gatvėje, au- 
tomotaliubse. Pastebėta, kad 
pastarąją priemonę ypačiai 
mėgsta dabar sovietai. Jie pa
ima savo agentus į automobi
lius ir,' lėtai važinėdami gat
vėm, sužino iš jų, kas reikia, 
ir perduoda jiem naujus užda
vinius. /

Vis tai eina tyliai, eiliniam 
gyventojam nepastebimai. Ty
liai atliekami ir grobimai — ar 
tai būtų daroma tiesiog iš na
mų ar gatvėse. Jau apie 40 to
kiu būdu nugabenta į sovietinį 
Berlyną iš vakarinio.

Dėi to agentai primokyti im-

kurio žinioje, yra Henzas, ir 
lygiai vidaus reikalų ministeris 
Schroederis, kurio žinioje buvo 
John. Klausimas tada pakibo 
ore. Tačiau toks kanclerio pro
jektas numatė atimti pagrindą 
iš po kojų Johnui.

Ar tai nebuvo viena iš prie
žasčių, kuri pastūmėjo Johną 
pasiskubinti lemiamam žings
niui, įvykusiam tame špionažo 

prie Stambergo. Jis susidarė ir agentų mainikavimo centre 
............. ------ — . .. . - . . - - gera vardą tarp amerikiečių ir —Berlyne?

Kaune pirmas choro pasirodv- Ruošiant kanninkus, paša- “Laikyk savo planus slaptu- “Geras generolas sugeba pa
irtas buvo laikomas nepapras- koiama aPie kan« nu- moję kaip tamsiausią naktį.’ laužti priešo pasipriešinimą be

įvykiu. rodomi didieji karo meisteriai *.Mokėk kantriai laukti, jei- kautynių. Jis verčia sostus be
. ... . , — Cezaris, Hannibalas, AJek- Uvo priešas nuo to kovų karo lauke.”

Tuosyk chcrui vadova\o J. gandras; atkreipiamas dėmesys vai^rtį/’ “Laimėjimas tam švystels,
Naujalis. 1911 m.. Šiaulių že- į ciausewitz, Vegerius, Fuller ir ’ kariuomene kurio kariuomenė nuo vyriau-
mes ūkio parodoje St. sim- karo istorikų knygas, ii- . ♦Kyk ♦ • ♦ šio iki žemiausio laipsnio turės
iraus pasirodymas (1911 m.) su ęras su šimtais puslapių. gerai pa gy tą ne ir , pačią dvasią ir kurios gene- 

' - ... kai tavo priešas badauja. . , .-j.Bet anksčiau uz juos visus . . _ rotos, be to, jokiu būdu nesi-
Kinijos rašytojas ir karo meis- Apsimesk silpnas, o būk čhM» perkalbamas savo vyriau- 
teris Sun Tzu, maždaug apie 
500 metų prieš Kristų parašė 
knygą “Karo menas”, kurioje 
trumpai, drūtai, įsakymų ir 
patarimų ferma nurodo, kaip

Anų laikų dainininkai iš
blaškyti, bet pasiekta dainos 
kultūra laisvoje Lietuvoje ple
čiama ir toliau, nors ir okupa
cijoje, nors rusišku bei bolše
vikišku turiniu. Anų laikų diri
gentai daugumas jau nebe tarp 
gyvųjų — Naujalis. Šimkus, 
Gruodis, Vaičiūnas. Iš pirmo
sios dainų dienos dirigentų 
jungtiniam chorui belikęs J. 

tos 
šventės, iniciatorius J. Žilevi
čius tebejudina dainos šventės 
reikalus čia Amerikoje, talki- išgabentas į sovietinį sektorių, 
namas didelio būrio jaunesnių agentai vengia bet kokiam pra- 
murikų. eiviui duoti, ugnies, nesiduoda

vo St. Šimkus ir J. Gruodis.
*1 rečioje “dainų dienoje” 

Kaune 1930 birželio 20 daly- štarka (New Yorke), o 
vavo 200 chorų su apie 8381 
daii .Įninku. Jungtiniam chorui 
dirigavo J. Naujalis, N. Mai-ti- 
nonis, J. štarka, J. Gruodis.

Projektuojamai 1938 m. dai-
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Neseniafpasirodė Vokietijos 
užsienio potit&os 1918-1945 
m. laikotarpio dokumentų rin

te išbaręs Škirpą už t?Ą kį 
ape sl&pt.s paskali ė, / 
Vilniaus,klausimu buvę išaky
ta Lietuvos ministėriam Pre*\ 
cūzijoje ir Anglijoje pranct> 
tom vyriausybėta, kadesą.

menės vadais. Tuo pat metu 
Min. Zechlin įpare’gotas kon
taktuoti šiam klausimui palan
kiuosius Lietuvos vyriausybės

Dek. Nr. 65: Zechlinas pra
neša telegrama kalbėjęsis su 
ministeriu pirmininku Čer
nium, primindamas jam, kad 
artėjantis Lenkijos pakrikimas

Dok. Nr. 57: Keist rašo rug- kryptimi j Lietuvą esą daran- 
sėjo U d. vakare aplankęs* Sos spaudimą ir Anglija ir 
Škirpą ir ilgam pasikalbėjime Prancūzija, 
išaiškinęs, kad Lietuvos pre
tenzijos pažymėtos jam įteik
tam žemėlapyje turi būti lai
komos toli siekiančiomis ir kad 
esą abejonių, ar Lietuva galė-

Savo sklypeliuose kolchoai- 
ninkai gausiai laiko ožkas, nes 
jas lengviau išlaikyti ir mažes
ni už ias mokesčiai bei duok
les. Ožkasžmonės vadina “ru
siškom karvėm”, panašiai kaip 
yra daniškos arba olandiškos 
karvės.

Fordgn Poticy 1918-1945, De
partment cf State, pubbcation 
•5436) aštuntais tomas, kuria
me paskelbti Vokietijos užs. 
reik, ministerijos 1939 m. rug- 

w .. . sėi0 4 d. ir 1940 m. kovo 18
Ot Ir *rūkini! tiktai antartama prašant. Pavarde pasu*- d. laikotarpio dokumentai, šia-

4MhM*adtoa*ai saėMaai HretiSda redakcijas naanone. IH skelbimų tari- me tome daugiausia dokumen- 
Tlb*rj»i tMtnkn ’ , tų liečiančių Vokietijos ir So-

zijos į šią teritoriją nesumažė- 
jusfos ir kad Lietuva^Sniaus 
sritį tiek juridiniu tiek etniniu Lietuves vyriausybę buvęs te- 
požiūriu laiko savo teritorijos romas didžiausras spaudimas, 
dalinti. Deja, Uetava negalinti Vokiečiams esą visai nesvarbu, ■’

ar Lietuva gaus Vilnių ar na‘^ 
I Škirpos klausimą, ar jau esą : 
nustatyta Vokietijos -Sovietų 
Sąjungos demarkacijos lin’ja / 
Woermann atsakęs negalįs at
sakyti. Į tolimesni Škirpos, 
klausimą, ar esą nėra pavojaus 
vokiečių - rusų susidūrimo, ' 
Woennann atsakęs, kad tai 
klausimas nevietoje (abw?gigi 
ir tuo pasikalbėjimą nutrau-

markaciios finiios su Varšuvos ~: Mokymo metų skaičių numo
ta Lrabiino provincijomis būta tomą sumažinti. Vietoj dabar- 
prinmertos prie Vokietijos nž tą tinių pradžios mokyklos ii\gim- 
atkhrodant Soy. Sakingai Lie- nazijos bendro skaičiaus 11 
tavą. Stalino pasiūlymas, kaip metų įvesti tik 10 metų.
iš susitarimo matvtl buvo pri- Laikraščiai Lietuvoje labai 
imtas (Dok. Nr. 131) . reikalingi — jei perki ką, vy- 

» niojamojo popierio neduoda, tu-
ri turėti savo; žmonės tad ima 

Tarp daugelio hitlerinės Vo- tuos laikraščius, kurių daugiau 
kietiios ir t Sovietų Sąiungos popierio.
santykius vaizduojančiu doku
mentų krinta į akis vienos ir 
kitos pusės pastangos agresijos 
žvgius pridengti žmoniškumo 
skraiste ir kartu oarod vti 
draueišktnna. PavvzdŽiui hips.
9 d. Molotovas sveikina Vokie
tijos ambasadorių Maskvoje

irto jau nebesiekia: jie knisasi po kiekvienos valstybės pagrin
dais^ mokomi ir kurstomi svetimos valstybės. O toji jų progra
ma^ kurią su savim neša, neša ir žudynes ir grobimus, kaip tai 
yia al&u pačiame viso komunizmo centre — Sovietų Sąjungoje. 
^Į&is pąfešąs jau labai gerai pažįstamas, o tačiau jo agentam lei-

laisvai veikti ir savo partijas turėti. Bet kur tik jie atei- narius.
na į parlamentą, tai iš jų laikysenos aišku, jog ne savam kraš- Dot jjr. 41: Kleist (Rytų
tui tarnauja. Kaip tada galima savo šalies žudikus toleruoti ir Europos U. R. M-joj specialis- 
dar i ptaįamento atstovų kėdes sodinti? Sveiko žmogaus protas tas) savo raporte rašo, kad 

suprasti rugsėjo 9 d. vakare jis aplankė
min. šk’rpą ir pasisakė atne-

J šęs žemėlapį, kurį jam anks-
• Jungtinių Amerikos Valstybių senkąs parodė sveiką nuo- čiau Škirpa buvo įteikęs, bet 

voką, kai visais balsais priėmė siūlymą komunistų partiją uždą- prieš grąžindamas prašė paaiš- 
ryti* Baiminimasis, -kad komunistai tada' bus suvaryti į po- kinti, kas esąs to sumanyto- 
grtndl, lygus baimei, kad dalis kriminalistų, kurie laisvai vaikš- jas.
to gatvėje, it “garbingi piliečiai”, sueis į lindynę, kur jų yra pats Škirpa atsakęs, kad įs savo 
centras ir didesnis dar būrys. Komunistai ir šiaip veikia pogrin- vyriausybę telegrama ir teirfo- 
dyje, o viešumai iškiša tik pačius “nekalčiausius”, vilkus avies nu raginęs tuojau pulti su su- Lietuvos padaužomo tarp sovietu Sajongte ir VoMetųos žemg-
k»3yje, kad dar ir kitus suvedžiotų. Laikas jau baigti su ta tūp-. kra: “Lauk Želigovskio gaują koris boro rodomo Kersteso ko*msųai tyrinėjant uetavos oku- 
Sojimo-politika aplink patį didžiausį visų laikų kriminalistą. -g Lietuvos sostinės”. Škirpa temaapyje Stalino ir R&bentrepo i*«tai.

Komunistų partijos uždarymą svarstant

Dok. Nr. 58: Vokietijos įgal. 
ministerio Kaune Zechlino tele
grama, kurioje jis praneša, kad 
po kelių bandymų Vok. karo 
attache vėl kalbėjęsis rugsėjo 
13 d. rytą su Lietuvos kariuo
menės vadu Raštikiu. Vilniaus 
klausimu Kariuomenės Vadas 
pasakęs, kad Lietuvos preten-

rytium su į Varšuvą įžengimą 
(Dok. Nr. 35), Rugsėjo 10 d. 
Vokietijos ambasadorius Mas
kvoje Schulėnburg praneša, 
kad pasikalbėjime su Molotovu 
pastarasis skundžiasi, kad neti
kėtai greitas Lenkijos pakriki
mas statąs Rusiją į kęblią pa
dėtį, nes jos armija žygiui prieš 
Lenkiją nevisai paruošta, nors 
jis darąs viską kas gal*ma tam 
pagreitinti. Toliau Molotovas 
aiškina Schulenburgui,. kad 
Sov. Sąjunga nenori masėms 
pasirodyti agresorių, todėl ‘ 
skelbsianti einanti į Lenkiją 
apsaugoti ukrainiečių ir gudų, 
kuriems gresiąs vokiečių pavo
jus. Nors ir karti ši piliulė vo- 
k'ečiams, bet Schu.enburg ją 
prarijo. (Dok. Nr. 4*>).

Iš visos eilės kitų doMtmen- 
tų ryškiai matosi, kaip du plė
šikai dalinasi grobiu, kiekvie
nas dėdamas pastangas išveng
ti plėšiko titulo. L. G. K.

Tačiau mūsų kultūringame pasaulyje pasitaiko keistų daly- 
' kųx vienus kriminalistus valstybė persekioja ir neleidžia jiem

z organizuotis, o kitiem duoda laisvę. Prie tų aritrųjų priklauso rugsėjo 9 d. 2:45 vai. Min. 
komunistai. Kad tai yra kriminalistinė partija, nereikia čia ir Schmidt perdavė telefonu Vok.

- jrodtaūti. Senais dar laikais, kol viso pasaulio komunistai nebuvo u^s- r- ”*-jM, kad užs. r. minis- 
dar iš Madcvos instruktuojami, rasi, ir galima buvo sutikti su t?ris (Ribbentrop) pasitaręs su

; tuo* kad pe tari savotišką politinę programą’ kurią nori reali- ' Fuehreriu nutarė pavesti Vo- 
-jmoti, kata ir kitos partijos. Dabar to jau nebėra. Jokiame kieti jos karo attache Kaune 

. krašte komimistai nėra pasiekę valdžios legaliu įstatymų keliu Just’ui pazonduoti Vilniaus

politiniu ir ypatingai kariniu tarimo. Be to, pirmyn ižygiuo- 
atžvilgiu. Kada Škirpa su tam jantieji vokiečių kariuomenės 
tikru susirūpinimu paklausęs, 
ar tai esą reikia suprasti, kad____ ____ r______ k________
Lietuvos pretenzijos atmeta- kaip Raštikis pareiškęs, 
mos, Kleist atsakęs: “Ne, vi- kad nors Lietuva ir laiko Vil- 
saa ne, bet mano įsitikinimu . niaus sritį Lenkijos okupuota, 
Lietuvai būtų daug geriau sa
vo žygį padalintk į dvi fazes: 
1) Į Vilnių ir jo apylinkę nu
kreiptą karišką žygi, vadinas, į 
mažą objektą, kurio pasiseki
mas būtų 100 procentų užtik
rintas. 2) Politinį žygį, kuria
me Lietuva galėtų pareikšti 
savo pretenzijas pasitarimuose 
su Vokietija ir Sovietų Sąjun-

Tarp Lietuvą liečiančių do- ■ 
kumentų yra Lietuvos-Vokieti- 
jos apsigynimo sutarties teks
tas, kurio data —1939 m. rug
sėjo 20 d. Tai matyt sutarties 
projektas dar iš tų laikų, kai 
Lietuva Hitlerio-Stalino susita
rime buvo priskirta Vokietijos 
‘įtakos sferai”. Tos ‘sutarties” 
pirmas paragrafas taip skam
ba: “Nepažeidfiant jos nepri
klausomybės kaip valstybės, 
Lietuva pasiduoda Vokiečių 
protekrfjai.” -

Bet hitlerinė Vokietija ne
bespėjo šios sutarties primesti 
Lietuvai, nes, kaip iš griežtai 
slaptos spalio 7 d. instrukcijos 
Vokietijos ministeriam Esti jo
joje, Latvijoje ir Suomijoje 
matyti (Dok. Nr. 213), nau
jam 1939 m. rugsėjo 28 d. 
slaptam-susitarime Lietuva ;rgi 
pervesta Soy. Sąjungos “įtakos 
sferai.”

Mat, jau rugsėjo 25 d. 
Stalinas buvo pareiškęs Vokie
tijos ambasadoriui Maskvoie, 
kad būta klaidinga palikti bet 
kokią nepriklausomą Lenkiją Pavergtoj UetUVOl 
ir kad teritorija į rytos nuo de- c» J -r
markadios finiios su Varšuvos 
ir IJubtino provincijomis būtai 
prinmsrtas prie Vokietijos už tą 
atiduodant Sov. Sakingai Lie
tuvą. Stalino pasiūlymas, kaip 
iš susitarimo matvtl buvo pri
imtas (Dok. Nr. 131) .

Blaiviai galvojantieji žmonės, rodos, negalėtų ir abejoti, 
kad valstybė, kiek $ bebūtų demokratiška, negali niekam pripa
žink laisvės kėsintis į kitų žmonių gyvybę. Valstybė yra tam, 
kad apsaugotų gyventojų turtą ir gyvastį. Tam ji turi savo įsta
tymus, tam tari teisinus, tam turi policiją. Laisvės kitą ap- 

‘ grobti ir nužudyti valstybė negali duoti, todėl kriminalistam ne
leidžiama nei savo organizuotų draugijų ar partijų turėti. Jei 

, Organizuotos gangsterių bandos pasitaiko, tai jos yra už įstaty
mų ribų. Nusikaltimu laikoma jas kurti ir joms priklausyti, jei 
kas ir nebūtų dar žmogžudystės ar apiplėšimo padaręs.

Visi tie dalykai .rodos, labai aiškūs, jei kalbama ne apie 
^ungtių tvarką, kw kiekvieno gyvybė ant siūlo kabo, bet apie 

\ tvarką kultūringos valstybės.

vietų Sąjungos santykius nau
joje tų laikų draugiškumo po
litikos dvasioje dalinantis ir pa
sidalinus Lenkiją, Baltijos val
stybes ir. užpuolus Suomiją.

Kaip jau žinoma, į Vakarų 
Sąjungininkų rankas pateko vi
si Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijos 1867-1945 mėtų 
laikotarpio dokumentai, bet 
JAV ir Anglijos, prie kurių vė
liau prisidėjo ir Prancūzija, bu
vo nutarta jšleisti dokumentus 
liečiančius tik 1918-1945 metų 
laikotarpį.

Iš paskelbtų dokumentų 
išryškėja Lietuvos neutralumo 
politika ir Vokietijos bandy
mas ją įvelti į karą su Lenkija 
pasinaudojant proga atgauti 

Vilnių.
Štai įdomesnieji dokumen

tai:
/ Dokumentas Nr. 36: 1939 m.

ji negali atsisakyti nuo neut
ralumo ir kad kariška akcija 
iš Lietuvos pusės šhio ■- metu 
nenumatoma. Zechlin’as teleg
ramą užbaigia: “Ir toliau dėsiu 
pastangas paveikti vyriausy-

Dok. Nr. 76: Schmidt rugsė
jo 16 d. telegrafuoja iš Berly
no Zechlin’ui:

“Užsienio reik, ministeris lie
pia nebeliesti Vilniaus temos; 
prašau nebeatsakyti, jei tas 
klausimas butų Lietuvos iškel
tas, trumpai užbaigti bet kokį 
pasikalbėjimą tuo klausimu.”

Dek. Nr. 84: . Woermann 
(Vok. užs. r. m-jos politinio 
departamento direktorius) ra-

G. A. B E C Q U E R

ras. Abudu buvo iš Toledo ir

šytojas, gimęs Sevilijoj

= A.piranke,

'( pasilieka sielos gelmėse. Tros- nų gaudesys pripldė šveptovės netikėsi, ir sapne mačiau kaž- karaliaus karūną, o pagaliau,
lomai neprotingi; taip, Petrai, skliautus dangiškom meliodi- kokią moteriškę, kuri praeida- jei ji būtų ir paties velnio ran-
Mintys susiraizgusios ir atitrū- jom. Aš meldžiaus. Meldžiau- ma pro mane, dingdavo ir vėl koše?... Ją atimčiau, išplėš-

’ kurios nuo visokios tikrovės, si, Petrai, už tave ir už save, pasirodydavo. Ji atrodė thm- čiau... Niekas negalėtų manęs
ds... Mu- Paskui pakėliau galvą ir pa- šoka, graži ir tįsėjo tą api- sulaikyti, jokia bausmė, kad ir deimantais, laiptai nukloti

Mintys susmaugusios ir atitrū-
mis dienomis, o ką bekalbėti 
apie šventes, kai ji pasipuošia. 
Jos tabernakuliai žėri auksu ir

1836, miręs 1870, yra pa- Vieną saulėlydį sutiko

Mes moterys, __ . _ ____ ___ ______ _________ _ , . -__. __----- ___ ____
myse kaikurie reiškiniai yra žvelgiau į altorių. Didingas šta- rankę, žėrinčią auksu ir bran- gyvybę reikėtų atiduoti! Bet brangiais kilimais, Įtifioriai
taip paslaptingi, kad vyrai nė iš tūlos grožis man krito į alų. genybėmis. Moteris, taip... Pa- dabar... mūsų šventovėje... Juk vilkti uždangom, tūkstančiai si-
tblo negali suvokti. Tave vieno Ne! Ne grožis mane sužavėjo, 
maldauju — neklausk daugiau bet man akis užbūrė vienas 
mano ašarų priežasties. Jei aš daiktelis, kurio lig šiol nebuvau 
tau pasakyčiau, tu tik gardžiai pastebėjusi. • Neteisk manęs ir 
paa^uoktum. Pasišaipytum iš nesipiktink!... Tai buvo auksinė 
manojo sielvarto...

ją . Jos galva palinko žemyn ir rankos, kuria ji laikė dieviškąjį 
ji va nutilo. Kūdikį. Mėginau gręžtis kitur,

bet kažkas mane buvo priraki-

Ji žiūrėdavo į' mane šaipyda- nejaugi aš taip h 
mosi ir pasityčiodama kalbėjo: sielą prarasti?... vę ligi pat pamatų. Tada, vo

— Matai, kaip žtoa? Lyg va-
apsakomą džiaugsmą — Dievo

aptrankė ant Dievo Motinos nikas. Tik gerai įsižiūrėk! Bet mes ir ėmė dar graudžiau didybę ir Jo šventą galybę.

rašęs daug knygų, per- verkiančią ir užklausė: 
sunktų fantazijos, lyrizmo — Ko verki, Marija? 
tacbramatiManno.šinove- Ji nusišluostė ašarai, _______ __
lė yri patarta iš jo veikalo žvelgė . į Petrą, ir vėl staigiai klausė. Pagabsta J prabilo ir melstis bet niekaip negalėjau 
“Legendos*. pravirko, įsikukčiojo. atidengi savo širdies paslaptį, sugaudyti savo minčių. O akys

Petras paėmė.ją už rankos, Kalbėjo nenorom, užspringda- tik ten buvo įsmeigtoa ir jų

Po valandėlės jis vėl ir pra-

člai, milijonai raudonų, mėly-
Ji buvo labai graži. Jos gro-

žts galėjo kiekvieną užburti, "IL. Ko? sį verki? prievarta nori iš manęs išgau- tryfto iš apirankės periu ir su-
bet tame jos grožyje buvo ir Taeo unė skusdamori šniokš- ti. Aš... aš tau atversiu savo ne-. ratu. §oko kažkokį nera-

bus tavo!

nubudusi
jaučiau šėtonišką pagundą, j- 
kaltą mano galvon. Tikrai vel-

Petras pasilenkė į upę ir
žiūrėjo, kaip po jų kojomis į Kaip tik tą dieną katedroje 
akmenis daužėsi upės srovė. buvo laikomos paskutinės Dle- -

vo Motinos garbei pamaldos.
Tik tas gali suprasti Toledo Per šventę bažnytion buvo sū

niška mintis, kurios nė valan- katedros grožį, kas {^vaizduoja plaukusios didžiulės tikintųjų

tyrii?- Tu nuleidęs galvą mąs- rią, darnią šviesų ir Šešėlių bar
tai, Petrai? Kaip?- Tu nesijuo- moniją, kuri žaidžia marga- 
ki iš mano kvailystės?

bintai užgesyti visose kopiySo-
.-„...-.A.-... .......... _

kažkas velniško. l€ graau imperinio miesto pa- sąmonę, iš kurios tu juoksieri. "ta 5°W-
Jis ją labai mylėjo ir ta jo kraičiu. Vakaras lėtai leidosi Pagaliau, man tai visai ne- — Išėjusi iš bažnyčios, — klausė: >

• svarbu. Klausykis ir juokis, pasakojo Marija jau kiek ra- — Kur matei tą aptrankę?metič nežinojo jokio varžto, jo- j mėlynus rūkus. Tik retkar-

apeiviais saulės i p i n- se, net ant didžiojo altoriaus ir.
Petras visas krūptelėjo. $u- dūliais navų prieblandoje, durys uždarytos.

spaudė durklo rankeną ir pa- Tai yra šventųjų akmenų at- Tamsoje riirico vyriflds, bei- 
sidras pasauHs^ Neišsakomas tęstis už tą marmuro pamink-

kh| ribų. Atrodė, jis buvo la- čfabi stKtb^udą tylą sudrums- — Mūsų šventovėje, -- pa-
karafių, didikų, menininkų,* lą, ant kurio jb valandėlę pari-

■ mėje buvo kažkokio prakeiks-
Vakar buvau bažnyGoje. mo. Norėjau, kad šis keistas šnabždom ištarė Marija.

liaudies varguolių amžinas ti- . rftn6r kad nepargriūtų. SMnkte

Buvo Dievo Motinos šventė. Di- apsėdimas dingtų iš mano gal- — 
džfajame altoriuje, ant aukri- vos. Kritau į tovą ir norėjau roj?



Štai jų pavardės ir kilimo 
kieto^ kad painatytuna, iš ku
rtos Amerikos dalies jos atvy- 

Ted į vienuolinį gyvenimą:
* Dotores Varpučinskaitė, Chi-

DL; Virginija Ežerskaite, 
MEljįcago; Nijolė želvytė, Chica- 

Sofija Aušraitė, Chicago;
Ona Marija Giedraitytė, Mt. 
Carinei, Pa.; Valerija Wendt, 

.^Sioųz City, Iowa; Marija Ona 
1DSdtsbot, Waukegan, TU.; Mar
tinei Petraškaitė, Waukegan, 
DL: . Janet Cook, Baltimore,

kiria — visoje seselių namų-ei- * tuviam ačiū, o ateinančiai jų 
Įėję jai teko šeimininkės parei- veiklai geriausios sėkmės.
gos — Chicagoje, Waukegan, ė
dabar vėl Chicagoje; seselė M. . v
Psnfina — muzikos mokytoja , Vysk! V. Brizgys senelių vei- 
daugely parapijų: Chicago, kimo apžvalgoje pastebi, kad

• ftv. Pijaus X paveiksM 
su specialiu įrašu pristos 
penktajam ateitininkų fa 
resui, kuris įvyksta Chtaų 
rugsėjo 4 ir 5, užsakyti

įtf&aoura., --------------------- -
Md.; Valerija Fox, 
Daugumas pavardžių skamba 
gražiai lietuviškai.

Tą pat dieną
kita dešimt jau sudėjo 

pirmuosius įžadus.*

Sesuo M. Mario, Lincoln, 
New Merico; sesuo Juozapa- 
Maria, Scranton, Pa.; sesuo M. 
Michele, Marųuette P ark; se
suo M. Helene, New Philadel
phia, Pa.; Sesuo M. Rožėmari- 
ja, Chicago; sesuo M. Tomasi- 
ta, Chicago; sesuo M. Charlene, 

t ,New Philadelphia; sesuo M.
Martin, Chicago; sesuo M. Vio
la, Mahanby Plains, Pa.; sesuo 
M. Glorija, Chicago. Daugumas 
vardų skamba nelietuviškai.

Trečia grupė — tik septy
nios, kurios

deiphia, Shenandoah, Miners- 
villę, New Philadelphia, Stoux 
City, RosweH, N. Mėx., šiuo 
metu Cicero; seselė M. Klemen
są — mokytoja Chicago, Rock- 
ford, Worcestėr, Minersvile, 
Emerson, Neito., Roswell, N. 
Mex., Indiana Harbor, dabar 
Gary, Ind.; seselė M. Taraila— 
mokytoja Chicago, New Phila
delphia, Woreester, šiuo metu 
Providence; seselė M. Konradą 
—nuėjusi tą patį mokytojos ke
lia:-Chicago, Cicero, Provi-lią: Chicago, Cicero, 
dence, Nashua, Waukegan, 
Philadelphia, o šiuo metu She- 
boygan, Wis.; seselė M. Amela 
— mokytoja Chicago, Scran
ton, paskui knygų vedėja Lore- 
to ligoninėje ir dabar švento 
Kryžiaus ligoninėje Chicagoj;

Jų buvo tiek, kad lietuvės 
venųcdes galėjo aptarnauti be-, 
veik visų lietuvių , parapijų 
mokyklas, šiandien tų kandi
dačių mažiau.

Kokios priežastys? Vysk. V. 
Rrizgys mano, kad Amerikos 
gyvenimo ištaigoje žmonės šiuo 
tarpu prarado sugebėjimą da
lykus teisingai vertinti. Po ke- 
lerių metų lietuviai vėl atgaus 
orientaciją, jei bedvasė mokyk
la, spauda, kinas jų nenuves

moje ir kongreso dalyviam teta W 
nemokamai išdalyti.

• PreL Pr. Juras, Nūkryi'į|M 
žiuotojo Jėzaus seserų rėmejų^j 
pirmininkas, rūpinasi, kad šfe-III 
met rugsėjo 6 (Labor D&MĮĮĮ 
suvažiuotų kiek galima dau» 
giau lietuvių į Brocktoną, kito 
kasmet seserim paremti įvyk- ^ 
sta rudms šventė - piknikas. -

, • J. B. Tauterys iš Los An-|J| 
gėlės kelia mintį, kad visos A- 
merik. lietuviai pasistatydintų 
bendras Tautės Namus Jietuviš- 
kojo stiliaus savo suvaaavi- 
mam ir lietuvių kultūros repre- 
zen t arijai. Sklypui pirkti jau y- i|| 
ra mecenatas.

• Vyčių seime, kuris šau-.;i>g 
kiamas Pittsburghe rugpjūčio 
26-29, ateitininkus atstovaus ir.x$ 
pasakys kalbą S. Sužiedėlis, 
Ateitininkų Federacijos vadas.

• Lavvrence §v. Pranciškaus
parapijos susirinkime, jvyku-' 
šiame rugpiūčio 8 d., buvo C 
nutarta šiemet parapijos pikni- 
ko nedaryti; jo vietoje spalių 
mėn. bus surengta įspūdinga W 
vakarienė arba piknikas po >1
stogu., - tO

• H. Sterbys, gyvenąs Del- 
menhorst, Vokietijoje, pasireiš- . 
kia kaip gabus boksininkas. Kę<^ 
lėtą kartų dalyvavo rungtynėse
ir Olandijoje.

• A. Požėla eina vyresniojo 
miškininko pareigas Horstedte, 
Vokietijoje ir .gyvai dalyvauja . ^ 
lietuviškoje veikloje.
iaetm’os Rezistencijos Buvusių

' '5

orientaciją, jei bedvasė 
la, spauda, kinas jų 
per toli. Pastebi, kad tėvai 
net katalikiška mokykla 
deda jaunimui teisingai gyveni
me susiorientuoti.

Antra, kai lietuviškos parapi
jos kūrėsi, patys lietuviai kuni
gai kūrė lietuvaičių vienuolijas 
ir ragino mergaites į jas stoti. 
Dabar šiam reikalui tokių uo
lių kunigų lietuvių tarpe nėra 
nei Amerikoje nei Kanadoje.

Dar trečia priežastis, kad 
sumažėjo pašaukimas į mergai
čių vienuolynus, tai dalies lie
tuvių tautinės sąmonės prige- 
s;mas, kuris čia reiškiasi tuo, 
kad jaunimas nueina pas sve
timuosius, nors ten atsidūrę 
jaučiasi blogiau nė tarp savų
jų-

cialus pasiruošimas vaikų dar
želiam, ir tą darbą dirbo Chi- 
cagoj, Shenandoah, dabar vėl 
Chicagoj; seselė M. Luisą — 
neilgai -mokytojavo Chicagoj, 
perėjo paskui į slaugės darbus 
Chicagoje, dabar Neligh, Nebr.; 
seselė M. Barbara — mokytoja 
Chicago, Waukegan, Scranton, 
New Pinladelphia, Rosvvell, 
Chicago, šiuo metu Cicero.

Taigi tos lietuviškai skam
bančiais vardais seselės tama- 
\o daugiausia jaunimą moky- 
damos ar sergančiuosius glo- 
bodamos. Už jų nuopelnus lie-

BERNIUKU VASAROS STOVYKLA JAU IŠSISKIRSTĖ
Pranciškonų vienuolyno va

sarvietė ir erdvūs sodai ir šie
met priglaudė vasaros stovyk
lai nemažą berniukų būrį. Su
važiavo jų iš įvairių apylinkių, 
o daugiausia iš karščiausio 
miesto — iš New Yorko. Sto
vyklos pradžioje, liepos 3 d., 
buvo 99 berniukai, vėliau sto
vyklavo 82. Stovykla baigta lie
pos 31 d.

Stovykloje nuo seno yra nu
sistojusi tvarka. Kas dieną jie ,

KENNEBUNK PORT, ME. mas premijas laimėjo G. Nau
jokaitis ir V. Saulaitis. Už tai
syklingą (rašybą (diktantą) 
pirmas premijas? A. Saulaitis, 
G. Naujokaitis, Ę. Adomaitis; 
už geriausią deklamavimą — 
K. Čižiūnas, R. Graudušis, R. 
Girnius; už geriausį skaitymą 
— R. Gyaudušis, A. Sužiedėlis, 
G. 'Naujokaitis. Už tvarkingą 
elgesį stovykloje — G. Naujo
kaitis ir V. Saulaitis; už lietu-

“Eglutės” ar “Ateities” metinė 
prenumerata. Konkursų juri 
komisijas sudarė patys stovyk
los vadovai jiems talkininkavo 
ir atostogautojai: K. Grigaity- 
tė, N. Mazalaitė, dr. A. Kučas, 
A. Vaičiulaitis, ir net pats pro- . 
vinciolas Tėv. J. Gailiušis.

Už rašinėlį “Lietuvio moks-
M Povilą, Chicago; sesuo M. KUNIGU VIENYBES SEIMAS. Wvio uždaviniai tremtyje” p,r- kalbos vartojimą stovyklo-

lankė koplyčią, mokėsi, spor- —-----------------------------------je — K. Čižiūnas, V. Saulaitis
r. Kunigų Vienybės seimas į- klebonas, tema “Parapija ir ka- tavo, maudėsi jūroje. O sąlygos , 1 .. - . . ir G. Naujokaitis.

mėtinai visi vardai etuviškai mgpūčio 25. dieną Phi- talikiškos organizacijos.” stovyklauti berniukam čia itin IvOlllITlI)!JOJC V IClil Teniso stato premijos — A.
skamba. ladelphijoje. Seimas' prasidės j suvažiavimo dienotvarkę palankios: parkas su medžių lietuviai skllUS t a, Rut®li5>”j.ui’ A Pranckevičiui

Pagaliau ketvirta ir tur būt 9 vai. rytą šventomis Mišio- įtraukti labai svarbūs pavėsiais, žaidimo aikštėm, dir 1 . - . . 1 1 Yįha?T.
garbingiausia grupė, nes vaini- mis, kurias atnašaus prel. I. pranešimai-x Centro Valdybos, delis ir platus pajūris. Kiti ir ten luiifetct tą: R. Vizgirdai, T. Jankauskui,
fcuotajaunep^^betdar- Valančiūnas šv. Jurgk.para- Kunigų Vienybės provincijų, Stovyklai vadovavo: Tėv. žemės ūkio Akademijos di-
bais - tai seseles, kurios mini pijos bažnyčioje, 3580 Salmon trinių organizacijų dvasios Klemensas Žalalis„OFM, paro- rektorius kun. N Saldukas sa- A- šauliui. G.

;., telef. Regent 9-3102. . vadų ^Amerikos dęs didelį rūpestingumą ir nuo 17 ^Tsav ^uT c ■ v iy ■ n r • r •
. . .. _ „ Seimo posėdžių pradžia 10 kataliku iXriins širduma- iam talkininkavo Sr. . uLTn Baikai, K. šetikui, B. Kisieliui,

įžadų n- vienootaaes veddos 2a * . ork „ *. . lietuvių katalikų istorijos. siruumą, jam lanamnKavo jetimų buriu lankėsi Būgoje. Rr.rok P Rimkui Ckirtravai. 30 mm., Barclay viesbu- _ . . , . • « Tėv Rafaeltc Skalve: OFM xr o rtorek, K. simKiu. skutos* • to*u Lj t — * 04. o~t Seimo dalyviams, kūne is iev* naiaeiis ^asaiys, urm, Kun. N. Salduko atvykymo tamavimatyje, 18th and Locust St. Sei— .. , .. Tėv Paskalis Sabas OF*M * 1 • premijos ir uz uolų tarnavimą’ -j- ' i—-* 1. s toliau atvyks, yra .rezervuoti 1CV- ^assaus oaoas, vnn. proga agronomas Balsevičius t Rimkui vJu. kunos nriima sidabro ro- me pagrindinę paskaitą skai- „„ , . _ . įnoriui vadovavo Kazimieras x , ~ , -. -mišioms. J. Šimkui, V. Saulai-jų, Kurios priima siaaoro ro- kamanų Barclay viesbu- sportui vadovavo Kazimieras sušauk Būgos apylinkėje gy- R c.^iedėiiui V kauliui
žiu vainiką, visa lo: Sesele M., ty . Ųeksnys, . kuriame seimas įvyks. x Brazauskas iš Brooklyno. veriančius lietuvius, kuriems K /sžiūnui A Rugiui V Bari’
Dovydą, kuri mokytojavo Cta- St. Louis, lietuvių parapijos Ku_ Stovykloje mokė daugiausia kun N gaidukas liepos 18 at- A’Vaitiekūnui E Bo-
cagoj, Nashua, Mt. Carinei,______________________________nigų Vienybės Philadelphijos lietuvių kalbos, mandagumo ir laikė-šv. Mišias ir pasakė pa-
Scranton, Newton, Pa., o šiuo provincija, kurios pirmininku dainų. Ga. į talką atėjo ir A. mokslą Išsibarsčiusiems tautie-
metu Chicagoje anglų kalbos VISI Į BROCKTONĄ yra kun. dr. V. Martusevičius, Vaičiulaitis, paskaitęs keletą čiams svetimtaučių tarpe kiek-

irtaėtetefe to ate- Šv. Jurgio parapijos klebonas. Paskaitų.
gi moKytojs. —— * i . --_ --------

Šesuo M. Ronaldą, Chicago; 
sesuo M. Julita, Baltimore; 
sesuo M. Terencija, Shenan* 
doah; sesuo M. Harola, sesuo

“ ' .’ .. ’ ------- ■ ■ ................. —■ — ... . mgų vienyoes muaueipnijos .. iaiKe-sv. misiąs ir pasaite pa- „i, ai„ v VonAiraua-
Sci?nt2?’. NewtOn' ° j“° provincija, kurios pirmininku dainų- i taIką ir A- mokslą. Išsibarsčiusiems tautie- kui’ R Karma7in,„ g Mrozin-
metu Chicagoje anglų kalbos VISI Į BROCKTONA yra Įąm v. Martusevičius, Vaičiulaitis, paskaitęs keletą čiams svetimtaučių tarpe kiek- ? SužiedėliuL

ir Sv. Jurgio Mebo^ P~ vienas .lietukas tote yra ^Tartojasi tos

<"»is r«gsė;o (September) » Seimas bus labai svarbus. Konkursai brangus, o lietuvisk, pamokslą tai i)game.
kuoram vSChicaroie mate^ - D"*® O** B»J). tad kviečiame visus tetuvius Nemaža dėmesio buvo skirta yra tikra švente. Po ^„vyklautoiai, kurie čia
mTtikos-mokytojaSlė M. "e.Myatad rfetar kunigus jame gausuu dalyku- įvairiems konkursais. Jų buvo pamaidųli^ būrehs kun daugiau patyrė ir daugiau iš-

— a—j—čc— .-.g ti _ net devyni. Buvo skinamos ir sudarė Balsevraų, Lukauskų, mo]ęO
Kunigą Vienybės premijos; I ir II piniginės, Trakimų šeimos, A. Jurkšaitis, išvykdami stovyklautojai iš- 

Centro Valdyba (net po 15 dol.); trecioji — K. Jasėnas, K^minkas ir K. ša- sįnešė naujas pažintis, drau- 
---- ------------------------ ū matomai praleido prie dirbti ir _ kas 

vaišių taiką.
Kai kurie iš minėtų lietuvių

įsitaisę.

buvo mažųjų ™
viai k visas Naujossos Angluos 
ir Bet tofimesniųi vietų stovą- 
žrao> į Ntokryteotojo Jėzaus 
Seserų mo&Mąjl aamą jau

J8?*-. 5* Šv. Pranciškaus seserų remčiu seimelis
vo mokytoja Chicagoje, Cicero. «*■*? -t S't
dabar ligoninės vedėja Osmond. 
Nebr.; seselė M. Emma ■— mo
kytoja Chicago, Cicero, Gary, 
Ind., Rockford, Philadelphia, 
Scranton, Emerson, Nebr., Hamilton Road. Labai nuošir-
Worcester, šiuo metu Chicago- ?vain džiai geradariai ir rėmėjai kvie- 12:00 šv- Pa-
je kongregacijos sekretorė; se- ^*7^* _ čiami dalyvauti, gražiai ir nuo- m°kslas, 1:00 svečių pietūs,
sriė M. Kornelija — taip pat * . . vi- pelningai dieną praleisti, ir Se- 2:00 regis*racija. 2:30 vai. sei-
mokytoja Chicago, Gary Ind, serų darbus ir pastangas pa- mo atidarymas, komisijų kvta-
Philadelphia, Clovis, N. Mex, f1 bukime tą roeutone tirnas,3:OOvaLsvečiųsveikini-
šiuo metu Chicagoje anglų kai- aeserų gražiai • mai. pranešimai, aukų priėmi-
bos mokytoja; seselė M. Jokū- betaiką darbą! Amu Dievui ir vienuolyno
ba — jos darbas kaip tik išsis-

kytoja Chicago, Cicero, Phila- 
delphia, Omaha, Guadalupe 
dovis, rlėbr.; dabar mokytoja 
to vargonininkė Minersville,

L.R.BJ3. Kalinių Sąjungos 
Centro Valdyba praneša vi- i 
siems lietuviams, buvusiems po^ f 
litiniams kalimams, kad 
rudenį bus renkama nauja ; 
Centro Valdyba. Rinkimai vyks j 
korespondencijos keliu Rinki- 
muose dalyvauja visame laisvai 
jame pasaulyje gyveną sąjun
gos nariai, kalėję bolševikų ar 
nacių kalėjimuose bei koncen
tracijos stovyklose. Tuo reikalu 
visiems sąjungos nariams iš- 
siuntinėsime laiškais rinkimų : 
tvarką ir balsavimo korteles.

Šiuo sykiu prašome visų bu
vusių politinių kalinių pranešti 
savo adresą ir nuomonę, ku- 
name JAV mieste turėtų būti | 
Centro Valdyba. Prašome atsi- ' 
liepti iki Am. rugsėjo mėn. 15^ 
d. Šuo adresu: Rev. Vytautei
Pikturna, 213
Brooklyn 11, N. Y.

KAS YRA DIEVAS*
KAS YRA ŽMOGUS* |
KOKIE TURI BŪTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU*

Didžiulio formato 517 p.
kate: nefrite — S&tt, Metais vbfeHafe —

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS

680 Itetefck Avė. ’ ’ ■ BraaMyn 2K N. Y.

yra
— - _________ _ , „ Agronomas Balsevičius su
kutiteimtetaWtesmeta ir Metinis Šv Pranciškaus vie- baigti statybai seserims reika- Jurkau turi pomidorų plan- 
jmdrioje tatamynose pnsken- nuo1^ seimelis įvyks linga lietuvių visuomenės talka kurioje nuolat dirba 70
donoje Brodrtono apylinkėje, rugl^učio 29, 1954» šv. Pran- ir parama — auka. darbininkų. Yra tąip pat su-

tom m^inrai ciškaus Akademijos rūmuose, daryta bendrovė, kurios di
džiausiu dalininku yra agrono
mas Balsevičius. Bendrovė va
dinasi Stag, augina kukuruzus 
ir pupas. Dirba modemiškomis 
mašinomis. Pas Balsevičius šiuo 
taiku vieši pono Balsevičiaus 
motina iš JAV Clevetand. Bal- 

’ svečių šeima ruošiasi ir j Eu
ropą pasivažinėti. »

Gerai medžiagiškai stovi ir 
seniai į Kolumbiją atvykęs K. 
Janėnas, kuris turi įmonę, biz
nį, ūkį ir namus. Kiti lietuviai 
nėra jau taip gerai įsikuiv, yra 
ir sunkėliau besiverčiančių.

Pobūvio metu kun. N. Saldu- 
kas painformavo toliau nuo ko- 

„ . . . fobijų gyvenančius lietuvius a-BuMncpaidrenginĮO.deteg. ir .
tus ir svečius maloniai priimti 2*aae __ . . , . . , mus. .

mas, Centro valdybos rinki- 
Rengėjai rėmėjams, naujos koplyčios mas, posėdžių užbaigimas, 

statyba prasidėjo t 1953 m. 6;0q seimo banketas.
-- ----------- gruodžio 8d, o kertinis, ak- ypatteas atsišaukimas da- muo jos pamatuose buvo įmu- Terapijų draugija, ir 

rytas ir pašventintas 1954 m, visuomenės organizacijas, pra- 
liepon 4 d. Šio džiamgsmo se- finansinės paramos ir 
serys ir jų geradariai laukė virš 
20 metų. Dabar koplyčia turi 
būti baigta ir įrengta. Prie 
naujos koplyčios taip pat yra 
statoma 40 kiti vienuoliniam 
gyvenimui reikalingi kamba
riai. Jiems į rengti siekiama pa-

,l“a® 29 d- kVfca* puse muijono doienų; stos su- „
mos dalį seserys turės padengti šv. Pranciškaus Seserų 
paskola. Kaip pradėti, taip ir Rėmėjai ir MMtim M. Ito

kviečiant delegatus j šį seime
lį. Visą laiką ficSuvių draugijų 
parama vienuolijai buvo žy-

.Panašūs pobūviai kaimuose 
gyvenantiems lietuviams yra 
ne dažni ir palieka gilesnį į- 
spūdį. V. S.

atostogų mėnęsj.

' Tik 3 valandos kein nuo Nrw Yorko miesto.
Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (sunmming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus.

Sekmadieniais pa rūpinsi m nuvežimą j bažnyčią. Sa
vaitė prasideda nuo šeštadienio iki šeštadienio popiet.

Užsirezervuoti vietą iš anksto. Sezonas tęsiasi nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gausite tėte- 
fonuodami:

Arba rašydami

į



Chicago, 111

—..•4

FORDO PREMIJOS DARBININKAMS

ŽAIDIMAI

tą trichniną su bakterijom, ar 
Užtaisęs koki naują spragilą 
Lozoraičio ginčui su Vliku kul-

vę, už išsilaikymą savo princi
puose ir tėvynės meilėje.

kviečia viso pasaulio ateitinin
kus, visose vietose rugsėjo 5 d.

švęsti ateitininką šventę.

gerų sumanymų susprogdino 
pavergtos Lietuvos labui!..

deradja dėl specifinių sąlygų 
nebeturėjo savo organizuoto 
vieneto, šiomis dienomis buvo 
atgaivintas ir jos skyrius*, ku
rio dvasios vadu bus nauj. pa
rapijos klebonas kim. J. F. 
Angelaitis, valdybos pirm. A. 
Tamulionis, vicepirm. . J." Sa-

Aš nesu toks baimingas. Bet 
va, ir čia man žmonės ramybės 
neduoda. “O ko ko, — sako,'— 
kodėl jūs ten daugiau “fanių” 
nededa t? Ar nežinote, kad po
ilsiaudami žmonės nemėgsta 
skaityti tokių rimtų dalykų, 
kaip sakysime, vienas laikraš
tis skelbė, kad du susituokėliai 
Vladas ir Bronius susilaukė 
naujo sūnaus, o tris vaikus jau 
turi iš anksčiau... Taigi, rašy
kite apie mažiau rimtus daik
tus.”

\ nhno, behdravmnd beUpolė- 
kiam. Ir atvirkščiai: išsisklai
dymas trauko vieną po kito lie
tuviško draugijinio gyvenimo 

/ ramsčius; kas apsfeyvena pas- 
kirai ir toti, tam tolimi pasi- 

\’ .daro i r iietpviškivsusirinkimai 
ber parengimai, tas nejučiomis 
traiina^ iš vaidybų ir apskri
tai iš lietuviško aktyvaus gy-

čia mes irgi vieningai dar
buojamės, bet prašau apie ta: 
niekam viešai neskelbti.

Rašausi tamistos tarnas

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS B!€4>RAFI‘ 

JOS BRUOŽAI

Šiuo metu po visą pasaulį iš
blaškyti ateitininkai savo susi
rinkimuose, stovyklose ar kito
kio pobūdžio susibūrimuose 
kajba apie artėjantį penktąjį 
ateitininkų Kongresą, kuris 
saukiamas Chicagoje rugsėjo 
4-5 d. Renkami į kongresą at
stovai, aptariamos kelionės 
priemonės, ruošiamasi praneši
mams apie savo veiklą. Atsto
vų jau yra. atvykusių iš toli
mosios Australijos, iš Italijos, 
Pietų Amerikos ir kt. Tačiau 
daugiausia kongresas rūpesčio 
sudaro JAV ir Kanados ateiti
ninkams, nes jų kongrese dau-

100 p. Kaina $1.00

O žinai, kaip aš jų norėjau ir 
kaulijau. Aš ne iš tų, kurie va
dinasi Drew Pearson. Tas A- 
merikos žurnalistas, kuriam 
siūlyta siūlė pusę metų atosto^ 
gų, atsisakė pasiteisindamas: 
“Viena, aš bijau, kad be manęs 
ims mažėti laikraščio skaityto
jai; antra, aš bijau kad laikraš
čio skaitytojai ir be manęs ne
mažės.”

ginčijant. Tada galvos būna 
pilnos idėjų, o dėl įsikarščiavi
mo žodžiai pilasi, kaip atominė 
energija. Jau kiek ji visokių

tao atžvilgiu “Vienybės” ir ► 
‘Dirvos” vistiek- neaplenksi), 
taigi, vistiek ką nors ten išda
rinėjai, jei čia buvo orai susi- 
knisę —tris dienas lijo, lyg 
šniūru traukė. Jei dar tris die
nas būtų patraukę, nebūtimi 
spėję nei. susiporuoti ir į No 1 
jaus arką susėsti. Tai tau ir 
atostogos!

į kongresą nuvažiuos tik at
stovai, ypač iš tolimesnių vie
tovių. Kongreso rengimo komi
tetas ir Federacijos Valdyba 
jaučia didelį kongresu susido
mėjimą ir laukia daug svečių ir 
atstovų, bet didžioji ateitininkų 
dalis liks namuose. Tik Chica- 
gos ateitininkai turės galimy
bės ir laimės penktajame kon
grese visi dalyvauti.

Federacijos Valdyba, norė
dama, kad visi ateitininkai to
mis dienomis gyventų kongre
so mintimis, melstųsi ir auko
tų šv. Komuniją už mūsų auk
ščiausius troškimus, žuvusius 

giausia dalyvaus. Bet ir iš čia idėjos brolius, už tėvynės lais-
* mūsų vieningą nusistatymą dėl 

" * idėjos paaukoti savo
nius interesus, dienos malonu- savo įstatus, kurie jai turės 
mus ’ būti parūpinti. Reikalui tvarky

ti buvo išskirti du asmenys ;— 
V. Brizgys ir P. Titas, bet ir 
toliau padės Bendruomenės E- 
kon. Komisija.

Negali būti abejonių, kad šios 
pastangos yra geros ir visais 
atžvilgiais palaikytinos. Kas 
galėtų abejingai žiūrėti į palai
dą lietuvių sklaidymąsi, gre
siant] pakirsti šaknis jų orga- didelė gegužinė.

TELEPHONE.*
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE ' 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Didžios dvasios šv. Pijus X, 
kurio šūkį “Visa atnaujinti 
Kristuje” esame pasiėmę savo 
darbų ir .siekimų tikslu, ateiti
ninkų ideologo a.a. prof. St. 
Šalkauskio gyvosios dvasios i- 
dėja, jo taurių mokinių, o mū
sų idėjos draugų, kraujo ir var
go aukos, sudėtos už tų idea
lų -įgyvendinimą, — visa tai 
mus įpareigoja. Visi mus seką 
ir matą mūsų darbus temato

metų slėgusią.
Pr. Joga įėjo nariu informa

cijai į ALRKF kongreso ren
gimo komitetą vietoj AL, Kasu- 
laičio, kuris išvyksta į JAV ar- 
mųą. -

Liet Studentų Sąjungos 
skyrius rugp. 7 d. turėjo inž. 
P. J. žiūrio sodyboj . išvyką. 
Programą savo atidaromuoju 
žodžiu pradėjo skyriaus pirm, 
stud. J. Kazlauskas. Jai vado
vavo V. Kamentavičiys. Apie 
nauj. centro vadybos jętaębus 
kalbėjo jos iždini Arv.,. Šarz- 
dukas. Pr. Joga į įvairius stu
dentiškus reikalus šyptelėjo 
savo feljetone. Svečias Pr. Za- 
ranka (iš Detroito^ savo ir ne
savo sielą praskleidė eilėraš- 

kad į krūvą susidėjo ' čiais. Pats šeimininkas inž.
žiūrys savo kalboj ragino ' 
megzti santykius su senosios 
emigracijos tėvų studentais lie
tuviais, žūrėti ne tik savo, bet 
ir visos lietuvių visuomenes 
reikalų ir kt Iškyloj dalyvavo 
apie 60 asmenų (koks gražus 
lietuvių studentų ir studenčių 
būrys!): be pačių klyvlendie- 
čių, dar buvo svečių iš Detroi
to, Rochesterio, Pittsburgho, 
Niagaros Falls, Wisconsino .ir 
kt. vietovių. Taip pat dalyvavo 
ir 4 ukrainiečiai. Visi pasivai
šino, padainavo, pasišoko. Cle- 
velando studentams būdinga, 
kad jie Moka darniai ir dirbti, 
ir bendrauti. Lietuvių Visuome
nė tuo džiaugiasi.

Kun. VBrt. Dabušfe, 
Generalinis Sekretorius

raumenys, kaulai ir kiti reika- 
lįngi priedai, pakankamai trata 
ir skaudą. Tokios tai atosto
gos! Jos ne tik palietė vargšą 
mano-brolį kūną, kuris dabar 
panašėja į parnciškonų abitą, 
bet išdžiovino ir tą vietą, kur

Personai. Confkfentia! introduction 
Service. Established 20 yeara. Na
tional Organhation. Open daily 
and Sunday from 11 to 7. 
1« N. Drarftora. IMRartori* 

Send for literatui*.

Vis labiau užliejant juodųjų 
bangoms dabar gyvenamas li?- 
tuvių vietas šv. Jurgio parapi- 

mBB^OBBBH jos ribose^ lietiniai keliasi nau- 
mrs. tWMGHTU« Aaseiea Ha* b- jų vietų ieškoti kitur. Prieš

rinkt* “kantramo ir geros BoeteMm karaSrar”; milin Mtoaįa rik tokį kėlimąsi nieko negalima
nus. , turėti prieš. Negera tik tai,

Didelis ačiū gailestingajai se- I l -
setai F. Vasiliauskienei už rū
pestinga ir nuoširdų slaugymą
Ii ges metu. '

Reiškiu didelę padėką savo • 9
geradariams: p.p. Skripkams,. ■ 
Mėlyniams. Skurvydams. Veie- .
vams. Belzams, Macijauskams, ■ j
Kynastams, A. Pątručiui, V. —-
Sarpaliui, J. Statkevičiui, J. gkn. a. GtUAUMC, n—i 
Veblauskui, B. Šaukopiui 1—isomiągi HriMatam, Rrfkln 
(Shaw), P. Bivainiui ir visiems nrrfhu karo vMMakoi 
kitiems, padėjusioms materia-

nas, paskui mirkdosi, paskui 
vėl džiovinasi. Kitaip darbo ne
turėtų. Prisimeni, Godotinas 
Tėvynaini, kad lietuviai ir vi
suomeniniame darbe taip daro: 
pradžioje iškelia sumanymą ir 
įkuria komitetą, paskui,suma
nymą atmeta ir komitetą ap
verčia, paskui vėl iškelia su
manymą... Garbioje spaudoje 
tai vadinama vieningu tautiniu 
darbu.

kad lietuviams pradeda grėsti 
išsibarstymas po visus didžiu* 
lio miesto plotus. Todėl Bend
ruomenės organai (ekonominė 
komisija ir apylinkės valdyba), 
visa tai turėdami prieš akis, ir 
iškėlė liet, kolonijos steigimo 
mintj^ Vist Jiusistatę keltis iš 
dabar gyvenamų vietų kitur 
buvo paraginti stoti šios kolo- 
lajos nariais (kiekvienas sto- 
jąs nariu pradžiai į bendruome
nės sąskaitą turėjo įmokėti po 
Šimtą dol.).

Rugp. 7 d. įvyko steigiamasis 
šios kolonijos susirinkimas. ' Jį 
Ekon. Komisijos vardu atidarė 
dr. Ad. Darnusis. Į prezidiumą 
buvo išrinkti V. Mazoliauskas 
ir Z. Jakulis. Pranešimus pada
rė dr. Damušis ir St. Golšans- 
kis. Iš perskaityto sąrašo pa
aiškėjo, kad įsirašiusių tėra 19 
asmenų, į susirinkimą teatvyko 
13 (pasižiūrėti bei pasiklausyti 
atvyko žymiai daugiau). Po 
įvairių pasisakymų teko kons
tatuoti faktą, kad. dėl mažo į- 
sirašiusių skaičiaus nuo orga
nizuotos liet, kolonijos steigi
mo minties reikia atsisakyti.

Tariau daugumas gyvai pasi
sakė už organizuotas pastan
gas lietuvius telkti vienoje ku
rioje vietoje. Geriausia tokia 
vieta numatytas nauj. parapi
jos rajonas, kur besikurią lie
tuviai jau ras pastatytą naują 
bažnyčią . ir kur rengiamasi 
statyti mokyklą bei salę. Todėl 
tik čia lietuviams reikėtų nau
jai pirkti namus, įsigyti skly
pus ir t.t. Kad šios pastangos 
būtų vaisingesnės, įsirašiusieji 
asmenys nutarė įsteigti tam 
tikrą pasitikėjimo bendrovę, 
kuri tirtų visas su įsikūrimu su
sijusias sąlygas, palaikytų gy
vą paties kūrimosi mintį ir t.t. 

asmenį- Ši bendrovė turėtų veikti pagal

Virs VIENOJE TOTOJE
• įvairių bet organsne^ , t k 

nizuotam tautiniam gyveni- Amerikos Liet. Romes KAt. Fe- 
mui? Tik ar pajėgsime tai į- 
vykdyti? Ar atstr& pfdcanfca- 
mai iidt^tyvoa^pasryž&nj bet 
užsimojimų? Pats susirinkimaa 
šiuo atžvilgiu didesnių vilčių 
neteikė. "Bet didelius darbus ga
lėtų atlikti ir keti entuziastai, 
jei tik jų atsirastų. Vis dėlto 
norėtųsi tikėti, kad šioms tau
tinės gyvybines reikšmės’ tu
rinčioms__ pastangoms tokių lyčėnas. Taigi pagaliau ^atali’
entuziastų turėtų atšn*asti. Vi- ’ 
si kiti juos turėtų nuoširdžiai 
remti bei palaikyti: n

Lituanistinės mokyklas ge
gužinė įvyko rugp. 8 d. O. ir 
Edv. Karnėnų sodyboj. Suren
gė B. Graužinio pirmininkau
jamas mdcyklos Tėvų Komite
tas. BuVo pravestos įvairios 
mokinių varžybos ir laimėju
siems įteiktos dovanos. Links
mino Liet. Radijo Klubo šokių 
ir kt. muzika. Vadinasi, ren
gėjai padarė viską; ką galėja. 
Ir pats reikalas aiškus: mokyk
lą gi reikia palaikyti! Tariau 
atvykusių buvo nedaug. Kas 
sulaikė: prasidėjęs nors nedi
delis lietus? abejingumas? ne
rangumas? savi malonumai? 
Atrodo, 
visko po truputį.

Ateitininkai sendraugiai 
rugp. 8 d. susirinkime išrinko 
atstovus į rugsėjo 4-5 d. Chi- 
cagoje įvykstantį Ateitininkų 
Federacijos kongresą: J. Ži- 
lionį, S. Laniauską, St. Barz- 
duką ir H. Idzelęvirių. Be jų, į 
kongresą atstovais ir svečiais 
vyks ir daugiau ateitininkų.

Jau penkeri metai, kaip Cle- 
velande veikia liet, radijo va
landėlė. Jos dėka kiekvieną 
penktadienį oro bangomis 
sklinda gražusis lietuviškas 
žodis, lietuviška daina bei gies
mė., lietuviška muzika ir infor
macija. Radijo valandėlė atlie
ka didelės tautinės reikšmės 
turintį darbą. Jos pradininkai Bendruomenės paręng^nų 
buvo J. P. sNasvytis ir K. šu- kalendoriuj yra įregistruotas 
kys, vėliau į darbą įsijungė akadanikų skautų ir rieaučių 
muz. Alf. Mikulskis ir B. Au- koncertas - balius, kims įvyks 
ginas, dabar ją tvarko Liet, rugsėjo 26 d. slovėnų namų 
Radijo Klubo valdyba, energin- salėje 6409 St. Clair Avė.
gai J .Stempužio pirmininkau- j. CfešitieBė po ilgesnio gy
jama. Klubas šiai sukakčiai pa- dymosi iš ligonines jau sugrį- 
minėti rudenį duos specialią žo. Bendruomenės soc. sky- 
transliaciją ir rugsėjo 5 d. O. naus valdyba, rugp. 5 d. posė- 
ir Edv. Karnėnų sodyboj įvyks dy apsvarsriusi jos padėtį, nu

tarė jai mokamą paša lpų pa
didinti, kol ji galutinai sustip
rės. Valdyba taip pat kviečią 
visus lietuvius jai ir jos šeimai 
padėti ir individualiai.

Jau minime spaudos atga' 
vimo 50 metą sukaktį

Neužmirškime, kad vienas 
iš didžiausių lietuviškos 
spaudos apaštalų buvo vysk. 
M. Valančius.

Jo gyvenimą Jr veiklą 
rasite z

VACIjOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

nors aplankytas ir . sunkioje li
goje paguostas bei nuramintas. 
Norėčiau visus čia išvardinti ir 
visiems nuoširdų lietuvišką a- 
čiū tarti, bet to dėl techninių 
kliūčių ■ neįmanoma padaryti. 
Todėl nuoširdžiausią padėką tuviškas ariu: 
reiškiu viisems savo -gerada 
riams, jie visada liks mano gi
lioje atmintyje.

Per pirmąjį šių metų pusme- tijoms yra išmokėjęs $2,376,- 
tį Fordo motorų bendrovė pa- 856, Bkaitant nuo šk» rūšies 
siekė rekordinę sumą $372,784, pi etęijų įsteigimo datos —rug- 
kini išmokėta premijom už į- piūrio mėn. 1947 m.
i eirias darbininkų pasiūlytas Vadovavimo patariamasis 
sugestijas. Tai sudaro 31,7% pMras, kuriame tegali dalyvau- 
davgiau, negu išmokėta p?rnai t! tik vadovaujamo .skyriaus 
per paskutinius 6 n:? lesius. lainautojai, taip pat per 1954

Per tą patį laiką gauta. 36,- m. pirmąjį ipnSmetį įteikė 21,- 
priimtinos sugestijos, kas 856 apygerius pianus, iš kurių 

MKlapo 27,9%' daugiau, negu 3,257 susilaukė ypatingo dė- 
tūdavo anksčiau. Iš viso For- mesto ir raštiško Įvertinimo, 
das tokioms darbininkų suges- (Skelb.)

RIJOMOS DALYVAUTI METINIAM 

U Ž K A N D.Y 
ATSIMAINYMO BAŽNYČIOS RENGIAMAM 

WAUC0NDA, ILL 
Sekmadietaj, rugpiučio 15< I954 

“ŠEIMYNINIS STILIUS”
Suaugę $1-50 Vaikai 75c.

Tarnaujama nuo 12 vidurdienio Ugi 6 P. M.
VIRI KVIEfil AMI

PREMIJOS
DUĮysb faimėįtaMM tektiBamas 6 P. M, 

21 in. tetarfcdja • Gražus sodelio stalas su ItfcHm 
3 a. j. atskiras motoras * • "Paslaptingo# premija”

REV. JOHN J. MULUGAN, klebonu

Deja, Godotinas šefe (čia 
turiu vėl pastebėti, kad reikia 
labiau tautinti gimtąją kąlbą ir 
vadą vadinti lietuviškesnių žo
džiu — šefu), taigi, atvykęs 
snortavau, net futbolą spyriau. 
Dabar visokie daiktai, kaip

Taigi, nuoširdi padėka Ne- 
warko šv. Trejybės parapijos 
klebonui prel. I. Kelmeliui, 
Harrison - Keamy Sopulin
gosios Dievo Motinos parapijos 
klebonui kun. L. Voisekauskui, 
vikarui kun. D. Pociui, kun. F. 
Totoraičiui, tervxii A. Prakapui, 
OFM, seselėms pranciškietėms 
Harrisone, N. J., už maldas, 
lankymą ligoje ir materialinę 
pagalbą.

Lietuvos Vycig Radijo Programa
Tr—in«u> ■ attpri** nrfUv atottn WUM. USB tulšišrim

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki va!. M norite 
Moję radijo programoje tkeBrtte. l-reipkit*? adresu:

KNtOim OF lANTA W» OA

smegenys sudėtos. Tai yra 
veiksmas, atpenč priešingas 
tam, kas dedasi žmonėm besi-

Š- m. gegužės mėn. staigiai liai, gausiai lankiusiems, atne- Devyniolikos metų tarpas 
susirgus, buvau paguldytas li= šusiems gėlių, atsiuntusiems at- skiria mus nuo paskutiniojo at- 
goninėn. Dėl operacijos C kitų virukus bei guodusiems sunkio- eitininkų kongreso Telšiuose, 
ligos komplikacijų išgulėjau Ii- je valandoj?. % Laikas audringas ir neramus,
goninėje 6 savaites. Per tą lai- Dėkoju taip pat Keamy- Bet mes įrodysime, kad mūsų 
ką patyriau man reiškiamą di- Harrison Lietuvių Bendruome- dvasia ir mūsų idėjos laiko 
dėlę užuojautą: maldomis, nes Apylinkės Valdybai, Harri- audrose išliko tvirtos ir pasto- 
materialine pagalba, lankymu son-Keamy Sopulingosios Die- vios. Dvasia tebevadovauja 
ir rašytu žodžiu. Nebuvo dię- vo Motinos parapijos sodalie-, medžiagai, o praktiškasis kas- 
nos, kad aš nebūičau kieno tems ir šios parapijos chorui, dieninis gyvenirhas tvarkomas 

draugams ir pažįstamiems vadovaujantis mūsų idealais. 
Brooklyne, Elizabethe, Hill- Tą mes įrodysime rugsėjo 5 d., 
side, Lindene, Neuarke už at- kai visuose ateitininkų visne- 
mintį, maldas ir materialinę tuose, likę namuose ateitininkai 
pagalbą. j dalyvaus savo bažnyčios pa-

/ Visiems, visiems didelis lie- maldose, visi iki vieno eis ben
drai šv. Komunijos, susirinki- 

Alj^das me nagrinės tuos klausimus ir
——- — ------------------ mintis, kurias yra iškėlusi Fe-

deracijos Valdyba savo atsišau-
- kūne kongreso reikalu, ir jung

sis visi savo mintimis su kon- 
H; greso dalyviais.

~ ' B Idėjos ir bendri siekimai nu-
B - gali erdves. Kas kad mes esa- 
B- me skiriami tūkstančių mylių,

""'""'-B.' bet mes esame garai organizuo-
B ti, tvirtai surišti idėjiniais ry- 

' *r tą dieną sudarysime
stiprų dvasinį vienetą, surištą 

\ 4B mūsų gyvenimo būdo, maldos,
darbo ir bendro siekimo “Visa 
atmn^nti Kristuje.”



OPERATORS

FILOSOFINIO TURINIO:

ĮVAIRIOS

notARY pubųc
TeLBO MUS

i savo šefą ir prato pakelti al
gą, nes jis dabar kaip tik veda. 
Šefas, nustūmęs liežuviu gumą 
į kitą burpos pusę, apgailesta
vo: “Mielai, gerbiamasis, bet 
matai, už nelaimes, įvykstan
čias ne įstaigoje, mes neatsa
kome”

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
.. stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rkhmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
BOA ląstitato. Nwr Yorta

near Broadway

JOHN DERUHA, M. p.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 <k>L Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CHY

Viri Lerington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Visi vietos ir apylinkių ta- 
tuviai nuoširdžiai pęašocni da
lyvauti, pasigardžiuoti skaniais 
pietumis, pasidaaųgti fiąuAes 
dainomis, patiems tuo pačiu 
prisidedant prie kilnaus šalpos 
darbo. z "

Norwoodo Balto akyrias

Antro pasauline karopabai- 
gnje daug beturiu palikę vis
ką, išbėgo į vakarų Europą, 
gęĄAjami paskijtinį Hlriysį. <tor- 
tą — nuo sužvėrėjusių 
Krea^aus riilrtarfiriaviH gaujų.

Tie, kurie turėjo laimės pa
siekti Amerikos, Anglijos ir 

‘ Prancūzijos užimtas sritis, su
sidūrė su* kita sunkia proble
ma,kaip Išlaikyti tokia bran
gia. kaina išsaugotą gyvybę ir 

' nepalūžti dvasioje.
Kaip 1918 metais, Lietuvai 

atsistatant, taip ir dabar Ame
rikos lietuviai ištiesė savo bro
lišką dosnią ranką, susibūrę į 
Balto organizaciją, o kiti at- 
skirai pradėjo šelpti ir, atėjus 
galimybė emigruoti, sudarė są- 

■''"tygas daugumai tremtinių pa- 
->r±1 įtekti šią laisvės šalį.

Bet dar apie 10.000 lietuvių, 
~ y genelių ir ligonių su jų vaikais 

likovakarų Europoje, kurie 
2?~škurrfa ir reikalingi talpos; be 

to, ateina žinių, kad pavyks iš- 
% tiesti pageltos ranką ir Sibiran 
* ištremtiem bėi Lietuvoje liku- 

siem.
Nonvoodo Balfo skyrius, no

rėdamas padėti vargstantiems 
Vokietijoje lietuviams, rugpjū
čio 22 d. 2 vai. po pietų ruo
šia linksmą gegužinę - pietus su 

’ gražia menine programa, Gas
paro Paznioko sode, 58 Heaton 
Avė., Nonvood, Mass.

LaMotavit Direktoriai 
8442JĄMAICAAVĖ. 

(prie Forert Parinvay StatlcA), 
' Woodhaven, N. Y.

Sutriktam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visom 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

.• V. Ktfffirka, senas ir veik
lus lietuvių veikėjas Norwoode, < 
LDS Centro Valdybos pirmi
ninkas, šiuo metu daug dirba, 
kad būtų gausus ir sėkmingas 
LDS seimas, šaukiamas Bosto
ne, šv. Petro parapijos salėje, 
spalių 23 ir 24 d. Seimui teks 
priimt ir naują LDS konstitu
ciją, kuri Darbininke jau buvo 
paskelbta. Pereitais metais sei
mo nebuvo, tai šiemet norima 
jį įspūdingai pravesti.

Nuotykių romanas apie Ro
binzoną Kruzo pasakojo, kaip 
jis pateko ir kūrėsi negyvena
moje saloje.

Bet ir šiandien atsiranda to
kių robinzonų, kurie laisvu no
ru pabėga nuo žmonių ir nori 
gyventi vieniši. Jack Killney 
buvo vienas tokių šių dienų ro^ 
binzonų, apsigyvenęs kažko
kiam žemės kampely Ramiaja
me okeane. Gal jo, gyvenimo 
niekas ir nebūtų pastebėjęs, 
bet vieną dieną jis - paskelbė 
trijuose laikraščiuose, kad jis 
gyvenąs viename Polinezijos 
salų kampelyje, turįs namus, 
turi keturis vietinius tarnus ir 
keturiasdešimties metų sukak
čiai norįs vesti. Vesti tokią mo
terį, kuri sutiktų su juo pasida
lyti vienatvės dalia. Jaunos 
damos, kurios “panorėtų turėti 
ramų ir kiap rojus gražų gy-

KOVA DEL GROŽIO 
KARALIENIŲ

ETAPAI 
Poezija 1933-1953 
(rita, l«t p, kate

Mišios kasdien 11 A.M.
Kitom informacijom rašyti:

FAtHER GUARDIAN, S. A.
GRAYMOOR, GABRISON. Tfc Y.

Td. Ganfeon 4-M71-2-3

VERTINGAS
KNYGAS

Kas yra bankas?

Tai įstaiga, kurioje gausi pa
siskolinti, kai įrodysi, jog pini
gai tau nereikalingi.

Gaunama:
DARBININKAS

SOBatakk Are. Broaktym 21, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME 
M. P. KALIAS — Direktoriai 

ALB> BALTRONA8-BALTON
Rdkalų VedfijM 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Mta . Parstiąn šaknys ; 
. jau buvožšnomos ir

vartojamos kaipo 
■JL’Jįg/ gyduolė nuo Hippo- 

aito laikų, nuo 
V\ v* plaučių figų, 

. nuo širdies nesvei- 
' kūmų, nuo sunkto 

skaudėjimų po krūtine ir skrep- 
tevknų; kiti sakų* Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių; kosulio ir 
reumatiškų skausmų, ir suvaP 
nkihno k i e t ų vidurių. Pri

siekite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kraterį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1-25; į Kanadą 
irgi yra $125.

ALEXANDER’S CO.
414 BĮroadHay 

Sooth Boston 27, Mass.

palaiminimas 3 P.M.
TEN PAT UKANDIN&. LAU

A. Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papildyta 
laida, 221 p. Kama — — — — — — $2.00

A. Maceina, Joto drama, žmogiškosios būties apmąs
tymas, 240 p. — — — — — — • $2.00

Pr. Gaidamavičius, HHokšMs žmogus, benamio liki
mo perspektyvos, 280 p.

: Dialogines Mišios 11.12.12:45 
♦išpažintys no 10 A-M. ligi 5 P.M. 
§v. Antano novena, pamokslas ir

$2.00 
2.00 

A. Sabadiauskas, N«0 Imsrės U Oriaoko, tatuvio mi
sijonferiaus patyrimai ir išgyvenimai ketaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, 225 p. — — 250

Užsakymus siųsti:

“Darbininkas”, 680 Bushwick Ave^ 
Brooklyn 21, N. Y.

EVergreen 8-9770 - '

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BAISAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Yx

GAUNAMAS
NAUJAU S IAS

ALOYZO BARONO v 
R OMANAS

LIETUVIŲ LAISVES PARKE, LINDEN.N.J 
įvyks rugsėjo-September 5. .

Brooklyniečiy patogumai autobusas eis nuo

Išėjusi iš spaudos 
nauja knyga

KAROLES PAŽĖRAITĖS

DR. L. Da FONSEKA KNYGĄ,
Ją galima gauti “Darbininko” administracijoje, “Sudavos" 
knygyne, 4434 So. Fairfield Avė., Chicago 32, BL ir 122 
Canton St., Stoughton, Mass. Kaina 2 dol.

Po tokio paaiškinimo at
krito didžioji dalis. Bet apie su 
trisdešimčia ėmė robinzonas 
susirašinėti. Jis atvaizdavo jom 
salos gyvenimą visom juodžiau
siom spalvom. Po to susirašinė
jimo 24 kandidatės atsisakė, 
bet šešių negalėjo atgrasinti 
jokie sunkumai. Tada Killney 
pakvietė visas šešias atva
žiuoti į salą, metus pagyventi 
ten, ir tada apsispręsti. Jau tik 
trys sutiko su pasiūlymu: vie
na mašininkė iš Chicagos, vie
na fannerio duktė iš Arizonos 
ir viena našle iš San Francis- 
co. Jos turės apsispręsti po me
tų, jei per tą laiką robinzo
nas... nepabėgs pats į didmies-

KIAMI IBPRIVATCS AUTO.
Graymoor yra 5 mylios šiaurėn 

nuo Peekskill, N. Y. prie Route 9.

285 pi Kaina — $250

DARBININKAS 
689 Budmiek Avė. 
BreoMyn 21, N. Y.

Kino artistas Theo Lmgen 
pareiškė savo bendrakaRaui 
Rudi^f Halte, kad optimistas 
yra: žmogus, kuris nusiperioa 

bifietą loterijoje leidžiamam 
automobiliui ir tą pat dieną 
pradeda statyti garažą.”

“O mano nuomone, — tas at
sakė; — .tikras optimistas yra 
tas, kuris be tento kišeniuje 
eina j restoraną pietų tikėda
mas HŽsfrnnkėti už juos padais, 
kuriuos jis ras išeitum paduotos 
austrės geldelėje.”

Vienas žurnalistas Vokieti
joje pareiškė, kad optimistas 
yra Vokietijos pramonHnnkas, 
kuris duoda dabar pinigus ko
munistų laikraščiam ir tikisi, 
kad atėję bolševikai įskaitys 

Amerikoniškai —jam tai į nuopelnus. Pasimis- 
« - .. . . tai tiesiog ieško vizos lį pietų
Bosas: “Prašau tuojau imtis ,^eriką "

darbo, nes darbo valanda ry
tą atstoja dviejų valandų dar
bą popiet.”

Darbininkas: “O užmokestis 
už rytines, valandas taip pat 
dvigubas?”

Kas yra diplomatas?

Tai vyras, kuris visada atsi
mena žmonos gimimo dieną, 
bet neatsimena jos gimimo me-

Skirtinga padėtis

“Kai aš vakar buvau su 
žmona kine, į kairę nuo manęs 
sėdėjo visai graži blondinė.”

Nauju laikų Robinzonas ieško žmonos tąu, “■ sftasi°kai
J c užvakar kine buvau su gra

žia blondine, į kairę nuo ma
nęs sėdėjo mano žmona.”

Viršelis pieštas
VL. STANČIKAITES.
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venimą” galinčios po gero apsi- Italijos parlamente du atsto-
galvojimo pranešti jam savo vai pasiūlė, kad vyriausybė už- 
adresus ir foto. draustų grožio karalienių kon-

Killney gavo... 1200 laiškų, kursus. Nurodė daugel prie- 
Tada jis vėl kreipėsi per laik- žasčių: esą jie įžeidžia viešąjį 
raštį, kad tokio pasisiūlymų padorumą, demonstruoja vie- 
skaičiaus jis nesitikėjęs; bet toji kvailumą, neigiamai atsi- 
tarp jų tikriausiai esą gyveni- liepia susmukusiai filmų pra- 
mu nusivylusių ar romantiškai monei., 
nusiteikusių moterų, kurios pa- . Bet spauda pakilo prieš siū- 
norusios būti robinzcno žmona; lymą. Argumentai taip pat sa- 
jos- dar turinčios apsigalvoti, votiški: “Nepraraskime hu- 
nes reikia gyventi realiu gyve- moro jausmo. Gal būt, jau per 
nimu, o ne fantazija; esą salo- toli nueinam, rinkdami sūrių 
loję gyvenimą^ tikrai kbip rojų- karalienes ar 1954 metų Miss 
je, bet ar daugelis moterų ga- Autopadangą”, rašė konserva- 
Jės apsieiti be teatro, kino, laik- torių “U tempo”. Bet pasisaky- 
raščių, madų salonų, frizūrų ir damas už grožio konkursus, iš- 
t.t. kelia, kad visa eilė filmų ge-

< r riaušių artisčių buvusios atras
tos per grožio konkursus, o 
daugelis tokiu būdu ir .vyrus 
susiradusios.
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