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(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų bendradarbis Švedijoje)

Trijų lietuvių pabėgimas nuo 
Sovietų laivo nuskambėjo per 
visą Švediją. Bet su tuo pabė
gimu buvo tam tikrų neaišku
mų, kėlusių įtarimą, kad čia 
gali būti provokacija. Ypač vi
sus stebino, kad lietuviams bu
vo patikėta laivo vadovavimas 
ir kad Sovietai taip ilgai nere
agavo ir nereikalavo tuos vy
rus išduoti.

Bet liepos 23 d. Sovietų am
basada Stockholme įspėjo Šve
dijos užs. reik, ministeriją, kad 
Sovietai reikalaus tuos tris lie
tuvius išduoti. Ambasados at- 
tache V. C estakovas- pareiškė, 
jog tie pabėgėliai kaltinami 
pastatę pavojun Sovietų pilie
čių gyvybę bei turtą, pavarto
ję smurtą ir apsivogę.

Čestakovas dėjo pastangų 
susisiekti su • pabėgusiais lietu
viais ir juos ištardyti, kaip jie 
pabėgo. Bet Kalmaro policija 
saugumo sumetimais lietuvius 
perkėlė į nežinomą internavi
mo vietą. Kalmaro policija vi
sa laiko griežtoje paslaptyje. 
Taip pat švedų užsieniečių ko
misija by'ą nagrinėja slaptai. 
Kai ji gam papildomi’ žSmųnšr 
ptflUtjMTlada nuspręs, ar pabė
gusiems lietuviams suteikiama 
prieglaudos teisė.

ŠVEDAI ATSISAKĖ LIETI 
MUS IŠDUOTI

Stockljfolnias. — Paskutinė
mis gautomis žiniomis, Švedi
ja atmetė Sovietų reikalavimą 
išduoti jiems tris pabėgusius 
lietuvius žvejus ir suteikia 
jiems prieglaudos teisę.
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Trumanas nepasitiki 
Sovietų gera valia
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Kinų nacionalistai 
pradėjo pulti

Rangunas. — Viena kinų 
nacionalistų armija, kuri 
prieš kiek laiko nuo raudonų
jų buvo pasitraukusi į Buimą, 
pradėjo vėl pulti ir įsiveržė 65 
mylias į Kinijos teritoriją. Pa
tikimomis žiniomis, ši armija 
turi 15.000 vyrų ir vadovauja
ma vieno žymiausių Vakarų 
Kinijos generolų Li Mis.

Puolimas visai tyliai buvęs 
ruošiamas jau tris mėnesius. 
Burmos, kuri oficialiai yra ne
utrali ir pripažinusi komunisti
nę Kinijos vyriausybę, valdi
ninkai tvirtina, kad Li Mis ar
mija buvo apginkluota iš Sia
mo. Kas tuos ginklus tiekė, 
nėra oficialių žinių, bet esąs į- 
sitikinimas, kad Li Mis esąs re
miamas JAV.

Kaip iš Burmos pranešama, 
Li Mis daliniai Yunano provin
cijos gyventojų buvo džiaugs
mu sutikti, nes raudonasis te
roras gyventojams labai įky
rėjęs. Bet stebėtojai mano, kad 
komunistai, turėdami prie 
Burmos sielos 45.000 regulia- 
ros kariuomenės, atrems Li 
Mis puolimą arba privers pe
reiti prie partizaninio karo. 
Nors Li Mis daliniams pavyko 
užimti vieną aerodromą, bet 
manoma, kad Čiang - Kai-Šeko 
aviacija jam galės suteikti tik 
ribotą pagalbą.

DAR SUĖMĖ 12 KOMUNIS
TŲ VADŲ

San Francisco. — FBI 
ėmė San Francisco, Los Ange
les ir New Vorke dar dvylika 
JAV komunistų vadų. Du iš su
imtųjų yra “Dailv Peoples 
World” redakcijos nariai. Su
imtieji kaltinami ruošę sąmok
slą jėga nuversti JAV vyųiau- 
sybę.

Detroitas. — Detroito 250 
metų sukakties proga prez. 
Trumanas pasakė kalbą, ku
rioje nurodė, kad JAV turi bū
ti pasiruošusios visoms galimy
bėms, nes Sovietai gali sukelti 
pasaulinį karą. Prezidentas nu
rodė karinius pasiruošimus 
Bulgarijoj, Rumunijoj, Vengri-’

ACHESONAS REMIA PAGALBĄ
UŽSIENIUI

Ispanijai taip pat numatoma suteikti paramos

Mashingtonas. — Valstyb. 
Departamento sekr. Acheso
nas senato wžsienio reikalų ko
misijai pareiškė, jog, ir prasi
dėjus 
boms, 
vojus 
žėjęs,

Korėjoj paliaubų dery- 
laisvajam pasauliui pa- 
nė trupučio nėra suma- 
dėlto ir gynybos pastan

gos negali būti sumažintos. 
Tais sumetimais Achesonas pa
rėmė dabar vyriausybės įteik
tą kongresui projektą, kad bū
tų paskirta karinei ir ūkinei 
užsienio pagalbai 8,5 miliardų 
dolerių. Kartu Achesonas pa
žymėjo, kad ši suma yra tik

Karachi.

PAKISTANAS
NENUSILEISIĄS

Indijoj paskuti
niuoju laiku buvo suruošti 
prieš Pakistaną nukreipti de
monstraciniai paradai ir pa
šaukta į karo tarnybą 40 
tūkstančių vyrų. I tai atsilie
pė ir Pakistanas. Jo min. nirm. 
J.iaųuat Ali Khan prieš Indiją 
nukreiptų demonstracijų metu 
pareiškė, kad Pakistanas jo
kiam užpuolikui nenusilenks ir 
dėl taikos krašto laisvės bei in
teresu neaukos. Taip pat vy
riausybė paskelbė, kad prie gin
klo pašaukti nauji keturi gvar
dijos batalijonai.

Indija ir Pakistanas ginčijasi 
dėl Kašmiro, kurį ir viena ir 
kita valstybė nori prisijungti. 
Šiuo metu yra ginklų paliaubos 
ir Jungt. Tautų tarpininkas 
dar tikisi taikiomis priemonė
mis šį klausimą sutvarkyti. 
Bet įtempimas pastaruoju lai
ku vis didėja.

Pakistanas kaltina Indiją, 
kad ji prie sienos esanti sutel
kusi 90 proentų visų savo ka
rinių pajėgų, o iš savo pusės 
Indija kaltina Pakistaną, 
jis norįs sukelti Kašmire 
hometonų šventąjį karą.

k

dalis vyriausybės suplanuotos 
ilgalaikės užsienio paramos. 
Kitiems dvejiems metams nu
matoma apie tiek pat šiam rei
kalui išleisti. Bendra suma tre
jų metų laikotarpiui numatyta 
25 miliardai dolerių.

joj bei įvairiose Sovietų srity
se ir pareiškė abejonę, ar ir 
Korėjoj jie iš tikro nori tai
kos.

Neminėdamas vardais Mac
Arthuro, Tafto, McArthy ir ki
tų jo vyriausybės politikos kri
tikų, prezidentas atrėmė prie
kaištus, kad vyriausybė netu
rinti aiškios politinės linijos. A- 
not prezidento, vyriausybė yra 
pasirinkusi teisingą užsienio 
politikos liniją. Atsižvelgdama 
į esamas sąlygas, .vyriausybė 
stengiasi nesumažinti ligšioli
nio budrumo ir skubiai didinti

pajėgumą. JAV 
tuojau kariuo- 

lėktuvus, tankus

krašto karinį 
privalo turėti 
menę, laivus, 
ir bombas, kad būtų pasiruo
šusios atremti kiekvieną pavo
jų. Šią politiką vyriausybei 
diktuojančios kasdieną gauna
mos žinios apie Sovietų vykdo
mus karinius pasiruošimus. So
vietai, kurie laiko 4 milijonus 
kariuomene? ne tik graso Eu
ropoje, bet savo žemyno, jūrų 
ir oro pajėgas yra sutelkę prie 
Mandžiūrijos sienos, priešais 
Japoniją, Aliaską ir kituose ra
jonuose. Jie taip pat aprūpina 
ginklais ir kinus ’ Korėjoje.

PALIAUBŲ DERYBOS UŽKLIUVO Atsilankiusiam i Bostoną gen. D. MacArthurui miesto majorai -J. B. 
H y nes įteikė garbės medalį. ■*

Tokio. — Korėjoj paliaubų 
derybininkams pagaliau pavy
ko dėl darbų tvarkos susitarti. 
Pagrindiniai derybų punktai: 
1. demarkacijos linijos ir de
militarizuotos zonos pravedi- 
mas, 2. susitarimas dėl ginklų 
paliaubų pravedimo, 3. pasi
keitimas karo belaisviais ir 4. 
pasiūlymai abiejų šalių vy- 

VA turi kaip

paliaubų gali savaitėmis nusi
tęsti. “Voice of America’* šokdina komunistus

I
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PRIEŠAS TELKLA DIDŽIU
LES PAJĖGAS

Washingtonas. — Kariuo
menės atstovas Pentagone pa
darė spaudos atstovams pa
reiškimą, kuriame iškėlė kari-

kad
ma-

VALST. DEPARTAMENTO 
SEKR. D. ACHESONAS 

senato užs. reikalu komisijai pa
reiškė, jog užsienio ūkinei ir kari
nei pagalbai reikia paskirti 8,5 mi- 
liardo doleriu, jei norima išsaugoti 

taika.
• r

Tikisi susitarti
Teheranas. — Prez. Truma- 

no įgaliotinis ir tarpininkas 
tarp iraniečių ir anglų naftos 
suvalstybinimo* byloj W. A. 
Harriman, atvykęs į Londoną, 
turėjo eilę pasitarimų su ang
lų atstovais ir perdavė jų pa
siūlymus Irano vyriausybei. 
Naujieji anglų pasiūlymai Ira
no yra palankiai sutikti ir tiki
masi, jog susitarti pavyks.

manoma, liesti svetimų karo 
pajėgų iš Korėjos atšaukimą.

Bet pradėjus dėl sutartų 
darbų tvarkos punktų pasitari
mus, derybos vėl įstrigo. Ko
munistų atstovai pareikalavo, 
kad karo veiksmai būtų tuojau 
nutraukti, nelaukiant dėk nu
matomų paliaubų susitarimo. 
Šios sąlygos Jungt. Tautų de
legatai nesutinka priimti, nes 
yra žinoma, kad, naudodamie
si derybų metu sumažėjusiu 
spaudimu, koipunistai skubiai 
gabena naujas pajėgos ir ruo
šiasi ofensyvai. Dėl to, nors 
žemyno kovos pastarosiomis 
dienomis sumažėjo, JAV jūrų 
ir oro pajėgos savo veiksmus 
tebetęsia, kad priešas negalė
tų sutelkti naujų pajėgi) ir ne
pradėtų netikėtai pulti.

Taip pat komunistai reika
lauja, kad demarkacijos linija 
eitų 38 paralele ir sąjunginin
kai atitrauktų iš šiaurės Ko
rėjos savo pajėgas. Bet, nebū
dami tikri, jog pavyks karą 
baigti, sąjungininkai nesutin
ka atitraukti savo pajėgas iš 
lengviau ginamų dabar užimtų 
pozicijų.

Tuo būdu vėl dalykas už
kliuvo ir nežinia, ar pavyks 
ginčijamu klausimu susitarti. 
Taip pat numatoma, kad ir 
dėl kitų punktų susitarti nebus 
lengva, ir derybos jau tik dėl

Clementis areštą.

sidėjus Korėjoj paliaubų dery
boms. Tuo metu, kai sąjungi
ninkai fronte savo pajėgas net 
sumažino, kai kuriuos dalinius 
perkeldami į Japoniją, komu
nistai skubiai gabena į frontą 
kariuomenę ir ginklus.

I frontą naujai atgabenta 
stambios kiniečių pajėgos ir 
suorganizuota trigubai dides
nė Š. Korėjos armija, negu ji 
buvo 1950 m. prasidedant ka
rui. Tuo būdu iš* Maliko pasiū
lytų paliaubų derybų komunis
tai labai žymiai pasinaudojo 
savo karinei padėčiai pagerin
ti. Sąjungininkai, rodydami 
gerą valią, sustabdė savo žygį 
tuo metu, kai komunistai buvo 
smarkiai prispausti. O tuo pa
sinaudodami, komunistai su
telkė naujas dideles pajėgas.

Dar prieš užsienio reikalų 
ministerio 
“Voice of America” paprana
šavo, kad Čekoslovakijoje bus 
komunistų lyderiai areštuoti ir 
kad jų tarpe bus Clementis.

nurodinė
damas pavardes žmonių, kurie 
bus areštuoti. Čekai klausėsi, 
bet ne visi tikėjo. Štai pagaliau 
čekai sužino, kad Clementis su
imtas ir kartu su juo dar ke
turi vadai ir būtent tie, ku
riuos “V. of A.” buvo numa
tęs. Visa Čekoslovakija pradė- 

' jo tiesiog virti ir stebėtis “V. 
of A.” žinių tikslumu. Klausy
tojų skaičius padvigubėjo. 
Klausosi čekai ir laukia, kam 
dabar ateis eilė. Šis faktas įsta
to vyriausybę į labai keblią pa
dėtį. nes pakerta jos autorite
tą. Tuo būdu “Voice of Ame
rica” drebina ir šokdina val
dančius komunistus, sukelda
mas netikrumo jausmą tiems, 
kurie valdo. Drevv Pearson ma
no, kad ir amerikiečių žurna-

listas VVilliam Oatis buvo suim
tas ir nuteistas dėl to, kad Če
koslovakijos vyriausybė įtarė 
jį žinant, kas iš čekoslovakų 
komunistų yra patekęs j Mas
kvos nemalonę.

TVtų VOKIETIJOJ ORGA
NIZUOJAMAS ŠARVUOČIŲ 

KORPUSAS

Berlynas. — Iš Sovietų zo
nos gautomis žiniomis, ligi šių 
metų rudens bus suorganizuo
tas 24.500 vyrų vadinamosios 
liaudies policijos tankų korpu
sas. Korpuso organizavimas ir 
apmokymas bus atliktas Sara
tovo karo mokykloj paruoštų 
karininkų. Dalis tų karininkų 
Hitlerio laikais tarnavo šar
vuočių divizijose “Grossdeuts- 
chland”, “Hermann Goering” 
ir “Totenkopf.”

—I Vokietiją iš JAV atvyko 
pirmieij gen. Eisenhovverio At
lanto armijai skirti didieji 
transporto lėktuvai. Daugiau 
atvyks šiomis dienomis.

*

KOVOS FRONTE

Tokio. — Vykstant paliaubų 
deryboms, fronte vyksta tik 
siauresnio masto kovos. Kiek 
didesni susidūrimai paskuti
niuoju laiku įvyko vos keletą 
mylių nuo Kaesongo, kur vyk
sta paliaubų derybos. Posėdžių 
metu delegacijos girdėjo pat
rankų 
lerijos 
fronto 
dalyse 
mu.

gaudimą. Taip pat arti- 
kovos vyko ir rytinėje 
dalyje. Kitose fronto 
buvo palyginamai ra-
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CHRTSTTAN BROTHERS ORDINO tryliktosios kon feemcijos Hashinytone pro<» prer. Trumanas priėmė 

auklėjimui.

GINKLUOTIS. KOL SOVIE
TAI SUSIPRAS

• JAV atstovų rūmai visais balsais priėmė nutarimą, kuriuo 
baigiama tarp JAV ir Vokietijos- karo padėtis. Rezoliucija dar 
turės būti priimta senato ir prezidento pasirašyta.

• Vakarų Sąjungininkų atstovai pareiškė, jog prekybos su
tartį tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos nebus leista pasirašyti, kol 
nebus panaikinti Sovietų suvaržymai iš Berlyno gabenti prekes 
į Vakarus.

• Prez. Trumanas paprašė kongresą paskirti 5 milijonus do
lerių iš Palestinos pabėgusiems arabams nuo gresiančio bado 
gelbėti.

• Pranešama, kad taikos sutartis su Japonija bus pasirašyta
Londonas. — Britų gynybos rugsėjo 3 d. San Francisco. 

ministeris E. Shimvell pareiš
kė, jog Vakarai privalo t>l išvarinėdama gyventojus 
ginkluotis, kol Sovietai pajus 
reikalą sėstis prie konferenci-. 
jos stalo ir priimti taikai iš
saugoti reikalingas sąlvgas.

Shimvel apie Sovietų karines 
pajėgas pateikė tokius duome
nis: sovietinio bloko kariuome
nėje yra 5.670.000 vyrų, 25.- 
000 tankų tarnyboje ir 25.000 
atsargoje, lėktuvų daugiau, 
kap 19.000 ir povandeninių lai
vų apie 300. Bet ir Vakarai 
šiuo metu, Shimvellio žodžiais, 
jau nebetoli nuo Sovietų atsili
kę ir greit bus lygiomis.

• Prez. Trumanas išleido pareiškimą, kad Vengrijos vyriausy-
; jų butų, laužo taikos sutartį ir už 

tai turės būti patraukta atsakomybėn. Valst. Departamento ži
niomis Budapešte pastarosiomis dviem savaitėm iš butų išmesta 
30.000 asmenų.

• Gen. Eisenhoįverio štabas paskelbė, jog Vakarų Sąjungi
ninkai sustiprins Vokietijoje savo oro pajėgas.

• Valst. Departamento atstovai pareiškė, jog po poros mė
nesių pasitrauks iš pareigų JAV pasiuntinys Maskvoje adm. A. 
G. Kirk. Jo vietoj numatomas taikos premijos laureatas R. Bun- 
che.

• Jugoslavijos diktatorius Tito pasakė kalbą, kurioj pareiš
kė, jog gresia Sovietų puolimas. Bet jis tikisi, kad Vakarai neleis 
Sovietams Jugoslaviją užimti. Sovietų vis kartojamais taikos 
pareiškimais Tito netiki.
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įpėdinis SPAUDOS PUSLAPIUOSE
GENOCIDAS

VOKIETIJOS GINKLAVIMAS IR
LIETUVA
★ 
★ 
*
★

Priešams laisvė — draugams pančiai 
Už ką vokiečiams nepriklausomybė 
Ar Vokietija Lietuvos draugė 
Rusų-vokiečių grumtynės jau matyti

•

Sovietai apginklavo vokiečius rytų Vokietijos zonoje ir pa
sisamdė sau visus nacių generolus, kuriuos jie tik sugebėjo pri
kalbinti'Ūmauti bolševizmui- Kai Vakarų sąjungininkai rimtai 
panoro apginkluoti vakarų vokiečius, Sovietai įtūžo. Šaukė: “jei 
jau šitaip — tai karas ’. Ir pasiūiė “taikos” su vakarais konfe
renciją Paryžiuje. Su vakarų vokiečių ginklavimu sąjungininkai 
aptilo. Norėjo pagerinti Sovietų nuotaiką. Sovietai vėl pakėlė 
gaivas ir konferencija pasibaigė niekais. Taip kaip ir visos kon
ferencijos su Sovietais.

Ir va staigmena. Amerika ir daugelis kitų su Hitleriu ka
riavusių valstybių skelbia, kad karas su vokiečiais baigtas. O 
kur gi taikos sutartis su Vokietija? Nėra. Kodėl? Gal nebeapsi- 
moka ją ir rašyti? Artėja kitoki dalykai. Gali tekti kitokias tai
kos sutartis rašyti... Ir vėl kita staigmena. Vokiečiai viešai pa* 
siūlė savo apsiginklavimo programą. Programa imponuojanti. 
Daug kas ir iš vakariečių nusigando ir užprotestavo. Bet ka
dangi tokia vokiečių programa reiškia didelį Amerikos karių 
gyvybių su taupymą, tai reikia manyti, kad vokiečiai gaus 
“O. K.”

Taigi vokiečiai gauna ir laisvę ir ginklus. Ir gaus dar dau
giau. Jau minėjau kodėl.

O kaip su tomis tautomis, kurios kiek tik galėdamos prie
šinosi ir raudonajam ir vokiškam fašizmui? Kodėl Lietuva pa
lieka Sovietų pančiuose? Dar neatėjo tinkamas laikas? Gal būt. 
Ir vokiečiam teko palaukti, kol atėjo laikas. Pasikeitė laikas— 
atėjo proga O tie laikai dabar “keičiasi” dideliu tempu. Vokie
čiai niekada nebuvo ir nebus nuoširdūs Lietuvos draugai. Kaip 
tik vokiečiai geruoju su rusais, tai tuojau jie dalinasi Lietuvą. 
Faktas. Bet gi vokiečiai truputį dabar pasimokė. Mat, taip 
“gražiai” besidalinant, teko ir Berlyną ir dar daug daugiau ru
sams atiduoti. Niekas neabejoja, kad vokiečių pismas uždavinys 
bus tą viską atsiimti. Niekas neabejoja, kad vokiečiai ne tik no
rės atsiimti, bet ir daugiau sau pridėti. Tai žinoma painus atei
ties klausimas. Bet vienas faktas neginčijamas. Pasikeitę laikai 
davė vokiečiams progą. Vokiečiai stengsis tuos laikus dar la
biau pakeisti. Ir, žinoma, ne mažu tempu- O tatai vėl gali susi
daryti įvairių ir netikėtų progų.

Nužudžius Jeruzalėje kara
lių Abdullah, Jordanijoj susi
darė įtempta padėtis. Ir ne tik 
dėlto, kad kraštas neteko iš
mintingo bei apdairaus valdo
vo. Blogiau, kad čia gresia var
žytynės dėl valdžios, nes re
gentu paskirtas jaunesnysis 
Abdulah sūnus Naif ir karaliu
mi norima paskelbti ne ligšio
linį sosto įpėdinį princą Talal, 
bet nepilnametį jo sūnų Hus- 
sein.

Visai aišku, kad Talal nėra 
linkęs savo teisių atsisakyti ir 
sostą, kad ir savo sūnui, leng
vai užleisti. Ir tai gali nemažai 
krašto ramybę sudrumsti, ka
dangi Talal priešai taip pat dės 
pastangas jo prie valdžios ne
prileisti. Ir prie mažamečio jo 
sūnaus regentu numatomas ne 
jis, o jo brolio Naif.

Kodėl nenori prileisti Talal 
prie sosto?

Emiras Talal, kuris šiuo me
tu yra 40 metų amžiaus, žy
miai skiriasi ir nuo nužudyto
jo savo tėvo ir nuo brolio Na
if. Karalius -Abdullah, ištrem
to arabų didiko sūnus, išaugo 
Turkijos sultono dvare, kur 
jau buvo gyva reformų mintis. 
Emiras Naif yra Anglijoj iš
auklėtas jaunąs aristokratas ir 
anglų draugas. Tuo tarpu Ta
lal yra haremo auklėtinis. Bū
damas Turkijos totorės sūnus, 
ir pats jis yra totoriško veido 
ir jau pati jo išvaizda rodo, 
ka dtasai niaurus žmogus gali 
būti labai pavojingas.

Gudrusis Abdullah

Po karo Talal 
tas nacionalistų 
dar prieš karalių ir anglus, ku
rių tie nacionalistai nekentė 
tiek pat, kaip ir žydų. Jo są
mokslininkai jauni karininkai 
organizavo ir pasienio inciden
tus su Izraeliu, iš kurių Jor
danija tik nemalonumų turėjo. 
Dėl to Abdulah turėjo naujai 
patvarkyti įspėdinystės klausi
mą, jei norėjo apsaugoti nuo

pasidarė s’.ap- 
opozicijos va-

tas į sanatoriją Beirute, o vė
liau, pasigydyti nervų išvyko į 
Šveicariją.

Ten jam esant, ir įvyko 
prieš jo tėvą atentatas. Bet jo 
niekas nepašaukė namo perim
ti krašto valdžią. Arabų Le
gionas, anglo Glubb Pašos va
dovaujamas ir anglų aprūpina
mas, yra pakankamai pajėgus 
palaikyti krašte tvarką ir nu
lemti, kas valdys. Tikriau sa
kant, kas eis valdovo pareigas,

AKTIMIEJI RYTAI — viena iš parako statiniu, kur bet kuriuo metu 
gali įvykti sprogimas. Po Jordanijos karaliaus Abdullah nužudymo 

čia vėl padidėjo įtempimas.
v

IR VALSTYBES DEPARTAMENTAS 
SAUGOJASI NEPATIKIMŲJŲ

1912 
Still- 

pa- 
Jau 
kad

Tarp maždaug 500 valdinin
kų, kurie suspenduoti dėl poli
tinio nepatikimumo, ligi išli-s 
jų -■rias, dabar pateko ir du 
aukšti Valstybės Departamen
to tarnautojai, abu specialistai 
Kinijos ir Rusijos reikalams. 
Vienas iš jų, Jol.n Paton De- 
. ’ ?s, dirbęs politikos skyriuje, 
arė didelės įtakos Kinijos po
etikos reikalams jau nuo 

m., kai buvo generolo 
vvell, skirto Čiankaišekui 
remti, politiniu patarėju, 
tada jis stengėsi įkalbėti,
nacionalistinė valdžia supuvusi 
iš vidaus, kad komunizmas 
naudojasi visuotine masių pa
rama ir Kinijos ateitis priklau
so nuo jo. Todėl laikas pradė
ti remti išskirtinai komunis
tus. tuo būdu laimint įtaką a- 
teities Kinijoj pirma, negu tai 
pasieks Rusija. Žinomoj buvu
sios rusų emigrantės Freda 
Utlev knygoj apie Kiniją, kur 
autorė stengiasi atidengti 
Jungtinių Valstybių politikos 
Kinijos atžvilgiu klaidas ir de
maskuoti už tas klaidas atsa
kingus politikos planuotojus, 
tarp jų randame ir John Da
vies. Kai karo metais naujai 
paskirtas ambasadorius 
ric Hurley pareikalavo 
Davies ir kitus panašius

šaukti, kaip palankius komu
nizmo įsigalėjimui ir priešin
gus Jungt. Valstybių politikos 
reikalams 
nusiųstas 
voj.

Įdomu, 
maris, Clubb. Kinijos poliškos 
atžvilgiu buvo' ne komunistų, 
bet nacionalistinės valdžios rė
mėjas. Tačiau jis buvo kadaise 
paminėtas kaip įtartinas ir tu
rėjęs ryšius su komunistais ži
nomo ekskomunisto Whit- 
taker Chambers apklausinėji
me, kur pirmą kartą buvo at
skleisti užsimaskavę komunis
tai, lėmę Valstybės Departa
mento linkmę, ir pradėta tyri
nėji Alger Hiss ir kitų išdavi
kiški darbai.

Azijoj, Davies buvo 
į ambasadą Mask-

kad antras nepatiki-

Kai vyko Lavvrence suorga
nizuoti didieji arabų sukilimai,

EMIRAS TALAL, 
kuris. Egipto politiniu sluogsniu 
pranešimu, labai nepatenkintas jo 
stūmimu j Salį.

įvairių pavojų savo nedidelę 
valstybę. Bet jis savaip pada
rė. Kai Talal sąjungininkus pa
ėmė už apykaklės ir sudarė 
patikimą kabinetą, paskyrė 
Talal regentu ir išvyko į už
sienį. Jis norėjo pamatyti, ko 
iš tikro jo sosto įpėdinis ver
tas.

Ko Abdullah, matyti, laukė, 
tuoj ir įvyko. Iš pirmos dienos 
Talal taip pradėjo valdyt, kad 
skiedros lakstė. Pirmas jį įsiu
tinęs dalykas buvo nuleidimas 
karnlimia vėliavoj Jtoi Abdul
lah išvyko. Kai tuo reikalu sa
vo smarkią nuomonę ministe- 
riui pirmininkui išdėstė, nau
jai iškeptas valdovas nužygia
vo dar pas Arabų Legiono va
dą Glubb Paša. Tą jis laikė at
sakingu už tėvo paliktą in
strukciją. Pasikalbėjimas bu
vo toks smarkus, kad Glubb 
Paša, po Talal šūvio, turėjo 
kreiptis prie gydytojo. O savo 
pirmąją viešpatavimo dieną 
pabaigė su pavojum gyvybei 
primušdamas tėvo jam parink
tą savo žmoną. *

neš, kaip matyti, kol kas iš tik
ro jisai bus tikrasis Jordanijos 
valdovas. O kol Glubb Pašos 
žodis bus lemiamas, anglr 
priešas Talal maža tegali tu
rėti vilties pasidaryti Jordani
jos valdovu.

V. Rastenis “Dirvoje” pra
dėjo mokyti Jungtinių Valsty
bių senatorius apie genocido 
konvenciją. Nenorėdami dary
ti “Dirvai” jokios šioj srity 
konkurencijos, norėtume tik 
atkreipti lietuvių dėmesį,, kad 
nuo to, ar Jungtinės Valstybės 
genocido konvenciją ratifikuos 
pas save, Sovietų Sąjungos 
vykdomas Lietuvoje genocidas 
nepasikeis. Žinoma, gera būtų, 
kad ratifikuotų, bet būtų dar 
geriau, kad realiu veiksmu su
laikytų genocidą Lietuvoje. 
Todėl natūralu .būtų mūsų pa
stangas nukreipti, kad Sovietų 
Sąjunga ratifiįcuotų genocido 
konvenciją. Tačiau vilties tam 
labai nedaug. Sov. S-ga lig šiol 
konvencijos neratifikavo. O 
kol ji negalioja anapus geleži
nės uždangos, jos praktiškoji 
reikšmė lieka reliatyvi.

Neteisingai “Dirva” infor
muoja, kad Sov. Sąjunga ge
nocido konvencijos nepasirašė. 
Konvenciją pasirašė ir Sovietų 
Rusija, ir Gudija ir Ukraina. 
Taip pat ir visumos susirinkime 
balsavo už konvenciją. Tiesa, 
sovietiniai parašai padėti su 
prierašu, kad jie sutinka gin
čus dėl konvencijos perkelti į 
Haagos Tarptautinio Teisingu
mo Tribunolą tik abiem ginčo 
šalims sutinkant, atseit be 
bolševikų sutikimo, jiems by
los Haagos Tribunole iškelti 
negalima.

Apskritai, genocido konven
cija bus savo vaidmenį suvai
dinus ta prasme, kad genoci
do nusikaltimą įtraukė į tarp
tautinę teisę. Šiuo metu aktua
lesnis yra už genocido konven
cijos ratifikavimą prof. Pellas

t

projektas sudaryti tokį tarp
tautinį organą, kuris 
kompetentingas spręsti tautų 
ir valstybių skundus dėl jų pa
grindinių teisių ir laisvių pažei
dimo.

“KELEIVIO” MA1K1V
POKŠTAI

būtų

Kitados didelis prancūzų be
dievis Volteris šaukė prancū
zams: “ėskite kunigus!” Ame
rika laisvės kraštas ir “Kelei
viui” pažodžiui kartoti Volterį y 
nepatogu. Užtat “Keleivio” 
aMikiams kunigas yra toks 
baubas, kuris visomis priemo
nėmis turi būti sumaltas į mil
tus. Paskutinis •‘Keleivio” Mai
kių pokštas kunigams yra jų 
išradimas, kad Lietuvoje že
mės reformą įvykdė nė kuni
gas Krupavičius, o... turbūt 
Maikiai su savo bendraminčiu 
Jeronimu Plečkaičiu, kuris 
Steigiamajame Seime svars
tant įvedamąjį žemės reformos 
įstatymą socialdemokratų var
du kalbėjo, kad krikščionių 
demokratų sumanytas dvarų 
dalinimas yra vandalizmas. 
Atrodo, “Keleivio” Maikiai dar 
ir šiandieną dėl žemės refor- ; 
mos tebėra plečkaitinės nuo
monės, nes jiems žemės refor
mos įvykdymas tai joks epo
chinis įvykis. Bolševikai tą pa
tį skelbia.

“Keleivio” 
pat baisiai k 
rias Lietuvos
bendros 'Lietuvos 
Esą jos turi būti 
vertinamos ir, sakykime, Vlike 
turi turėti specialius atstovus. 
Tik kad Krupavičius tam kliu
do. Čia lygiai tas pats, kaip 
1917 m. Petrapilio seime social
demokratai siūlė Lietuvą pa
likt Rusijos dallimi. Be abejo
jimo, lenkai ir vokiečiai tokiai 
Maikių minčiai paplos. Įdomu, 
ar už tokį antilietuviškam rei
kalui advokatavimą Maikiai 
gauna ir honororą, ar tik iš

Maiklams 
n i e 
sritis

taip 
t i kaiku- 
išskirti iš 
valstybės, 
išskirtinai

R<*-

ORO GINKLAI NEPAKANKAMI

Įsikiša ministerių 
kabinetas

savo

Pat- 
John 

at

Vaikai, padėję DP, laimėjo
X 

ro piliečio vardą.

AVashington. — šv. Antano 
Piliečių Klubo vaikams. Alba- 
ny, N. Y., kurie padėjo DP 
vaikams, apsigyvenusiems jų 
kaimynystėje, įsigyti Ameri
kos pilietybę, komisijos buvo 
pripažinta viena iš devynių ge
ro piliečio premijų.

Talal dar buvo per jaunas juo
se dalyvauti. Tuo laiku dar 
auklėjo jį motina. Būdama pa
varyta žmona, ji savo sūnui į- 
diegė neapykantą ne tik tėvo, 
bet ir daugiau tėvo mylimo 
jaunesniojo brolio. Ji buvo nu
mačiusi. kad Talal gali tekt 
rungtyniausi su Naif dėl sosto. 
O jo mokytojai padarė Talal 
fanatišku arabų nacionalistu. 
Kai Lavvrence epocha pasibai
gė ir vėl atgijo dinastijų poli
tika, jis buvo per senas iš nau
jo mokytis, ir dėlto yra gal būt 
vienintelis arabų kunigaikštis, 
kuris iš tikro tebetiki j pan- 
arabizmo idėją.

Dabar karaliaus nuo 
galvos nusikratyta atsakomybę 
pasiėmė ministerių kabinetas. 
Ministeris pirm. Samir Paša, 
kuris, nenorėdamas erzinti 
opoziciją, pats buvo siūlęs Ta
lal paskirti regentu, buvo pri
verstas paskelbti Talal psichi
škai nesveiku ir nepajėgiu eiti 
valdovo pareigas. Su stipriomis 
sargybomis jis buvo nugaben-

Mūsų padėtis dabar panaši į 
Japonijos karo metu, kai oro 
ofenzyva lengvai jo gy
nybą ir galėjo nekliudoma nu
mesti atominę bombą, tvirtina 
vienas svarbus ginklavimosi 
tyrinėjimų tarybos narys. Taip 
yra todėl, kad dideliam aukšty 
įskrendą bombiniai lėktuvai 
negalima sulaikyti šitokią išva
dą jis padarė po kelių mėnesių 
tyrinėjimo lėktuvų kautynių 
duomenų Korėjoj ir aviacijos 
bandymų bazėse. II pasauli
niame kare naudoti standarti
niai lėktuvų naikintojų ginklai 
— pusės colio kulkosvaidis, 
konstruotas dar 1918 m^ ir 20 
mm kalibro patranka sėkmin
gai šaudyti į sprausminius 
bombonešius negali. Korėjoje 
vienas F-86 lakūnas turėjo pa
leisti apie pusantro tūkstančio 
šūvių iš savo kulkosvaidžio į 
rusišką MIG-15, kol tas buvo 
numuštas. Praeitam kare pla
čiai vartotos ir dabar gamina
mos lėktuvinės raketos yra la
bai netaiklios. Šaudant žemėje 
nejudančius taikinius, buvo pa
taikyta vieną kartą iš 40 šū
vių. Tai aišku, kad šaudyti į 
garso greičiu skrendančius lėk
tuvus tos raketos visai nenau
dingos.

Išvystymas kitokių ginklų 
nėra taip daug pažengęs, kaip 
kartais atrodo. Yra didelių or
ganizacijos netobulumų. Pa v., 
dabar armijos ginklavimo į- 
staiga ir kartu laivynas eks
perimentuoja kiekvienas nepri
klausomai nuo kito su labai 
panašiais 20 mm kalibro šovi-

niais. Konstatuojant lėktuvus, 
daugausia žiūrėta jų greičio ir maikiškojo nenusimanymo pi- 
panašių savybių, ne tiek jų ap-’ ia vandenį svetimųjų malūnui 
ginklavimo. N a u j i e s i e ms. 
sprausminiams lėktuvams dėl 
jų suprastintos konstrukcijos 
didelio greičio ir storesnės “o- 
dos” standartinis kulkosvaidis 
dažniausiai visai nepavojingas. 
Gal būt, reikės dar apie 10 me
tų, iki bus apsirūpinta dabar 
išvystomais radijo būdu iš tolo 
valdomais šaudmenimis, taip 
pat tokiais, kurie sprogsta pri
artėję prie taikinio. Artimiau
siu laiku labiausiai reikalingi 
gnklai yra 30 ir 57 mm grei
tai šaudančios patrankos. Šio 
apginklavimo atžvilgiu rusiš
kas MIG-15 naikintuvas pasi
rodė geresnis už atitinkamus 
amerikoniškus, kaip parodė la
bai' realūs “bandymai” Korė
jos kautynių lauke.

UŽKOPĖ MONTBLANĄ
Liepos 25 d. du jauni italai 

užkopė Montblano kalną iš pie
tų rytų pusės, kas iki šiol buvo 
dar niekam nepavykę. Vienas 
jų yra iš Monzos kitas iš Turi
no. Jie kopdami sugaišo ketu
rias dienas ir naktis. Montbla- 
nas yra 15,771 pėdos aukščio ir 
stūkso ant Italijos, Prancūzijos 
ir Šveicarijos sienos.

TAIKLUS ŽAIBAS
Šveicarijoje, Lucernoje.

nas ūkininkas gėrė arbatą, kai 
aplinkui siautė didelė audra. 
Kai kėlė puodelį prie lūpų, žai
bas pataikė tiesiai į kavą. Nu
daužė puodelį, išliejo kavą, bet 
šeimininko visai nepalietė.

sukti? Visokiu atveju tai yra 
daug blogiau kaip Krupavi
čiaus pasibučiavimas su Sme
tona. Tada ten bučiavosi lie
tuviai po to ,kai pavyko gruo
džio perversmininkų pažeista 
krašto konstitucinė tvarka vėl 
formaliai įstatyti į konstitucijos 

rėmus. ‘‘Keleivio” Maikiai, rei
kalaudami M. Lietuvos specia
laus atstovo Vlike, skelbia at
skirų Lietuvos sričių autono- 
mizmą ir tuo pačiu bučiuojasi 
su lenkais ir vokiečiais. Gerai 
dar, jeigu tatai tėra Maikių 
pokštas. J. M.
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Gudrusis Abdullah buvo pa
stebėjęs. kad jo vyresnysis 
sūnus politikai netinka, ir lai
kė jį nuo jos iš tolo. Talal pra
dėjo keršyti intrygomis ir at
entatų organizavimu. į ką ka
ralius nekreipė daug dėmesio. 
O tai tik dar daugiau Talal 
įpykino ir iškėlė jo būdo 
smulkmeniškumą. Jis. pavyz
džiui. nubėgo net pas kores
pondentą papasakoti, kaip “se
nis.siuto”. kai tasai korespon- 
denas nerimtai aprašė Abdul
lah karūnavimosi iškilmes. Y- 
pač jis įnirto, kad negavo va
dovauti Arabų Legionui. 
Abdullah nutarė užimti 
biškąją Palestinos dalį.

kai
ara-

OPOZICIJA PRIEŠ TURKI- 
JOS IR GRAIKIJOS 

PRIĖMIMU
NVashingtonas. —Prieš ame

rikiečių planą įjungti Turkiją 
ir Graikiją į Atlanto paktą kai 
kuriuose tos sąjungos kraštuo
se kyla smarki opozicija. Bet 
JAV tikisi, jog šie nuomonių 
skirtumai pavyks išlyginti dar 
prieš susirenkant rugsėjo mėn. 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
užs. reik, ministerių konferen
cijai, po kurios tuoj įvyks 
šiaurės Atlanto tarybos posė
džiai.

Kai kurie Europos kraštai 
yra nuomonės, jog Tutkiia ir 
Graikija yra perdaug toli ir iš 
jų priėmimo į sąjungą nebūtų 
ne tik naudos, bet net susida
rytų naujų sunkumų. Ypač 
tos nuomonės yra Skandinavi
jos kraštai

METINIS SIUVĖJU PIKNIKAS

vie-

Dcster Parke, Jamaica
Pradžia 2 vai. p. p.

ŠEŠTADIENI, RUGP. 4 D.

PhiMrlpMj<M zoologam rado S 
pvtlu aukšlio sarus gervė didžiuo
jasi ka tik išsiperėjusiu savo vaiku.

Įėjimo mokestis 50 centų, įskaitant ir taksus.

I
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PATS LAIKAS APSIGALVOTI
FBI viršininkas Edgar Hooveris praėjusią savaitę buvo pa

skelbęs laikraščiuose nedidelį, bet reikšmingą straipsnį, šį kartą 
jis nekalbėjo apie komunistų skaičių Amerikoje, apie jų raudonas 
celes fabrikuose bei įstaigose nei apie jų agentus, pasklidusius 
po visą Ameriką. Edgar Hooveris nurodė tiktai kelis sakinius iš 
vienos slaptos instrukcijos, rašytos, gal būt, vieno suimtųjų ko
munistų vadų, žodžiai yra labai reikšmingi, ypač tiems, kurie ne
gyveno Sovietų Sąjungoje ir nepatyrė, kaip viskas už geležinės 
sienos palenkiama ne valstybei, ne tautai, ir net ne darbininkų 
klasei, o vienų vienai komunistų partijai.

Komunistų partijai reikalaujama aklo paklusnumo ir Ame
rikoje, kur žmonės yra laisvi, kritiški ir nori turėti savo nuomo
nę. Komunistai savo sekėjams šito neleidžia. Minėtoje instrukci
joje aiškiai sakoma: “Mes turime turėti revoliucionierių profe
sionalų — tokių žmonių, kurie galėtų partijai gyventi ir už ją 

mirti. Mes reikalingi žmonių, kurie ir miegodami, ir sapnuoda
mi, ir valgydami, ir betką darydami —»turėtų galvoje tik parti
ją. Nieko daugiau, kaip tik partija, partija, partija.”

Edg. Hooveris ir nurodo, kad kiekvienas komunistas, ką jis 
bedirbtų, skaitytų, galvotų ar veiktų, jis nuo ryto iki vakaro yra 
uždarytas kaip į geležinį narvą. Jis negali pasireikšti kaip laisvas 

žmogus: jis reiškiasi tiktai kaip partietis. Negali jam kilti jokios 
abejonės, kad partija negerai daro, negali būti jokios kitos tiesos, 

kuri neišeina iš partijos. Jis sau daugiau nebeegzistuoja: nėra 
laisvas žmogus, o partijos įrankis ir pastumdėlis. Jis turi eiti 
ir daryti, kas jam įsakoma, i ei nenori sulaukti galo.

Taip sufanatizuoti ir suterorizuoti žmonės nepaiso jokių pa
vojų ir jokio vargo. Jie tyli teismuose, nors tai graso jiems kalė
jimu. Jie tyli suglaudę ausis įstaigose, nors kažinkur norėtų iš 
ten sprukti. Jie yra partijos disciplinos ir svetimos valstybės 
agentų pastatyti į tokią padėtį, kad kelio atgalios nebeturi.

šita negausi, bet sufanatizuota grupė žmonių, kuri eina į 
savo tikslą be atodairos, gan sudaryti nemažą pavojų visuomenei. 
“O ką prieš tai pastato laisvoji ir demokratiškoji visuomenė — 
klausia Edg. Hooveris. Jis nurodo, kad yra atėjęs pats laikas su 
tokiu pat atkaklumu kovoti su tais fanatikais ir paremti visas 
vy riausybės pastangas, kad kraštas liktų saugus, o žmogus ja
me laisvas. Reikia laisvės idealams daugiau aukotis ir už juos 
kovoti.

Reikia ir lietuviams, kurie džiaugiasi šio krašto laisve, mes
ti visus ryšius su Stalino agentais. Gana skaityti jų laikraščius, 
skelbti per radiją jų piknikus ir parengimus, remti juos savo skel
bimais ar kitais patarnavimais. Kas tai daro, dedasi su Amerikos 
ir Lietuvos priešais. Pats laikas apsigalvoti, kas dar perdaug ne- 
įklimpo į raudonąją makalynę.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..................  $5.00
Brooklyn, N. Y........................  $5.50
Pusei metu .......................... $3.00
Užsienyje .................................. $5.50

LAISVOSIOS EI ROPOS KOMITETO LIETI VU SKYRIAI S PIRM. V. SIDZIKAUSKO INFORMACIJOS SPAUDAI

Liepos 27 d. Laisvosios Eu
ropos Komiteto lietuvių sky
riaus patalpose New Yorke į- 
vyko spaudos konferencija. 
Skyriaus pirmininkas V. Si
dzikauskas, dahvaujant jo 
bendradarbiams Audėnui ir 
Bieliniui. padarė platų prane
šimą apie įvykusią l’enos 24 
d. Washingtone egzilinių veiks
nių konferenciją.

Pirmiausia konferencijoje 
buvo svarstyta, prieš ką kovo
jama: ar prieš komunizmą, ar 
prieš rusišką sovietinį impe
rializmą. Komunizmas tik ta
da pasidaro pajėgus, kai jį re
mia Sovietai. Tad pirmasis 
priešas yra — sovietiškai ru
siškas imperializmas.

Palietus deportacijų klausi
mą, buvo prisiminta pastarojo 
laiko masiniai vežimai Veng
rijoje ir kituose Balkanų kraš
tuose. Tuo reikalu parašyti 
raštai Valst. Depart. sekreto
riui Achesonui ir JT sekreto
riui Trigve Lie. Šiuose raš
tuose kreipiamas dėmesys į 
tebevvkstančias masines 
deportacijas Sovietų okupuo
tuose kraštuose. Visi raštų 
nuorašai persiųsti Laisvosios 
Europos Komiteto pirminin
kui Jachsonui. Genocido klau
simu bus parašytas platus’ me
morandumas ir įteiktas JT, 
kad jos įtrauktų šį klausimą 
į savo dienotvarkę.

Egzilinių veiksmų konferen
cijoje buvo taip pat nutarta 
New Yorke surengti masines 
demonstracijas. Bus kreiptasi į 
Laisvosios Europos Komitetą, 
kad jis globotų. Vieni vengrai 
prižadėjo, kad jų grupės daly
vaus apie 3000 demonstrantu. 
Visos pavergtos tautos rūpina
si suverbuoti kuo daugiausia 
dalvvių. Demonstracijos ivvks 
rugsėio mėnesi. Tą načią die~a 
bus piketuojama New Yorke 
Sovietų konKulat»»«», o W»>- 
shingtone ambasada. Šiomis 
demonstracijomis ir niket^”j- 
mais norma atkreinti viešo
sios oniniios dėmeli ir kart’, 
reaguoti i dabar vykstančias 
denortacijas.

Konferenc;’o’e Nn/o prisi
minta ir Č e k i j o i p a - 
reštuoto amerikiečio 
žurnalisto Oatis reikalai. Buvo 
nutarta reaguoti, priimant šiuo 
klausimu rezoliuciją. Sudarv- 
ta atskira komisija, kuri, šį 
reikalą ištyrus, padarys pasiū- 
Rttius. I šia komisiją įeina ir 
V. Sidzikauskas.

Universitetu klausima refe
ravo prof. Stanka. Laisvosios 
Europos Komitetas jau yra su
organizavęs u n i v e r s i tetą 
Strasburge. šalia specialybės 
dalykų bus papildomos žinios 

tautinėje dvasioje. Šie univer
sitetai parengs darbuotojus iš
laisvintųjų kraštų atstatymui. 
Šiuos univ eršketus finansuoja 
Laisvosios Europos Komitetas. 
Pradžioje bus pradėta tik nuo 
100 studentų. Jie gaus stipen
diją tęsti mokslui, bet kartu 
turi pasižadėti, kad, susidarius 
galimybei, jie grįš į savo kraš
tus .Be Strasburgo bus galima 
studijuoti ir kituose universite
tuose.

Studentus atrinkti nusista
tyta proporcijos principais. 
Dar neišaiškinta, kaip šis 
principas bus pritaikytas: ar 
bus procentai skaičiuojami nuo 
tautos gyventojų skaičiaus, ar 
nuo studentų, esančių Vak. Eu
ropoje.

Lietuviškieji interesai nebus 
užmiršti. Bus surasti ir profe
soriai. Jei reikės, jie galės ir 
iš Amerikos nuvažiuoti. Stu
dentų ir profesorių parinkimas 
koncentruojama VLIKe. Pran
cūzijoje taip pat sudaryta tam 
reikalui organas iš Bačkio ir 
Baltrušaičio.

Laisvosios Europos 
Komitetas yra numatęs duoti 
stipendijas ir Amerikoje, bet 
su ta pačia sąlyga, kad stu
dentai pasižadės grįžai į cavo 
tėvynę ir prisidės prie krašte 
atstatymo.

Egzilinių veiksnių konforen- 
cijpje senatorius I.odge atsiė
mė savo projektą apie savano
rių sudarymą. Bus patiektas 
naujas projektas, kuris bus 
svarstytas kitoje konferencijo
je rugsėjo mėnesį.

BALTIJOS GINTARO ŽVEJAI

Kita erotinių veiksnių ton- Rezistencijos Sajūdj.’ kuris su- 
fęrencija įvyks Nevv Yorl:ą. ir-. sĮi.ūrč AngJijP^’ buvo
jai pirmininkaus iš eilės lenkai.*' pat- Iškirta, kad tas sąjūdis yra

Be šių dalykų spaudos kon
ferencijoje buto prisiminta ir 
kai kurie vidaus klausimai: 
“Laisvosios Europos” radijas 
rugsėjo 1 d. pradės programą 
lietuvių kalba. Tam reikalui 
numatoma 5-7 žmonės.

Buvo paklausta, kaip žiūri
ma į naują, vadinamą Liqį vos

RUSINAMI PABALTIJO KRAŠTAI
Berlynas. — Vokiečių spau

dos bendradarbis Dr. \Velt- 
mann iš Stockholmo praneša, 
kad gautomis slaptais keliais 
Švedijoje žiniomis ir iš sovieti
nės spaudos matyti, jog Pabal
tijo kraštuose vykdomas pla
ningas ir visuotinis tų kraštų 
surusinimas. Sovietinis estų 
laikraštis “Rahva Haeael” ra
šo: ‘Nacionalistai estai bandė 
Estiją sukiršinti prieš didelę ir 
draugiškai nusistačiusią rusu 
tautą, kuri visada padėjo estų 
tautai, išlaikyti laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Šimtai 
-tūkstančių rusų, kurie paskuti
niaisiais metais rado čia nuo
latinę gyvenamą vietą, aosigy- 
veno čia tam. kad dvasiškai 
apgintų estų tautą nuo Vaka
rų imperializmo.”

Praeito karo metu sugriau
ta estu Narva yra atstatyta 
kaip grynai rusų miestas. Tas 
pats yra ir su naujai pastatvtu 

tasai universitetas įsteigtas
16.02 m. ■»

vienybės ardyto;as. Taip pat 
buvo palesta VLIKo ir Lozo
raičio santykiai.

Kitą spaudos konferenciją 
numatoma sušaukti tada, kai 
atsiras svarbesnių reikalų. Be 
laikraščių atstovų, konferenci
joje dalyvavo ir LAICo atsto
vai, direkt. K. Jurgėla ir M. 
Kižytė.

Kothla - Jaerve miestu. Kita
me to paties laikraščio nume
ryje rašoma, kad viešosiose es
tų bibliotekose nesą estų kalba 
knygų. Net pats laikraštis ste
bisi. kad tose bibliotekose ne
galima rasti sovietinių Estijos 
poetų raštų.

Rusinimą lydi ir rusų kultū
ros propaganda. Pažymėtina, 
jog Sovietai visur įrodinėja, 
kad rusai visada gynę lietu
vius, latvius bei estus nuo šve
dų. vokiečių ir kitų imperialis
tų užpuolimų. Žiniomis iš Ta
lino. esanti sudaryta komisija 
Tartu universiteto 150 metų 
sukakčiai paminėti. 1932 m. 
tasai universitetas šventė savo 
300 metų sukaktį. Bet SZ>vie- 
tai dabar tą universitetą “pa
jaunina” 170 metų ir teigia, 
kad jį įkūręs caras Aleksand
ras pavergęs Estiją. Iš tikro

Rumunija pagaliau faktiškai 
yra virtusi Sovietų provincija. 
Sovietai daugiau jau nė nebe
sistengia tai nuslėpti. Visur 
pilna Stalino paveikslų bei sta
tulų ir namai aplipinti Komin- 
formo šūkiais.

Bukarešto, to Rylų Europos 
“Mažojo Paryžiaus”, namai 
nepasikeitė, bet labai pasikei
tė žmonės. J elegantiškas Ianu- 
Parkul vilas susikraustė nau
joj komunistinė aristokratija. 
Pati Anna Pauker gyvena ka- 

- dais Karolio pastatydintoji Lu- 
I>escu viloj.

Tuo pačiu metu, kai raudo
noji aristokratija ūžia praban- 
giškose vilose, prie maisto {>ar- 
duotuvių su kortelėmis ranko
se stovi ilgos eilės, nors kit
kart Rumunija buvo Euroops 
aruodas. Savaitei asmeniui 
duodama 50 gramų mėsos, ku
rios dar reikia eilėj nuo ryto 
ligi vakaro laukti. Vidutiniš
kai Bukarešto gyventojas —su 
šeima ar be šeimos — uždirba 
mėnesiui 5.000 lejų. O kainos 
tokios: 1 kiaušinis — 20 lejų, 
kilogramas riebalų — 250, vi
dutinė eilutė — 12.000, batai 
— 3.500, cukraus kilogr. —250 
lejų.

žinoma, jis gali nueit į gar
siuosius restoranus, dabar val
dinius, kaip “Athene Palas”, 
“Modern”, “Monjardin”, ir 
“Capsa”, bet čia pietūs — 1000 
lejų!

Iš sovietinių valdovų veiks
mų matyti, kad čia yra daug 
nepasitenkinimo ir vyksta sa
botažai. Konstancos, Teleor- 
man, Berlad ir kitose srityse, 
buvo masiškai suimti kolcho- 
zininkai už "mašinų apleidi
mą” ir “grūdų juodo:oj rinkoj 
pardavinejima ” Resicoj visa 
ertmė darbininku buvo 
benta į koncentracijos stevvk- 

• la, kad “samoninkai ne’špiklė 
darbo plano.”

Kai Karas, vv Mp-
amt rajonuose nas:reiškė a«'t”- 
vaus pasipriešinimo grui>ės, 
Sovietai svarbiąsias krašto vie
tas paske’bė ju karo r'ionas 
ir įvedė karo teismus. Tai dau
giausia naftos laukų sritys, 
kur pravestos i Sovietus naf
tos vamzdžių linijos. Mat, prie 
Reni pastaraisiais mėnesiais 
pakartotinai tie vamzdžiai bu
vo susprogdinti.

Rumunams ypač nerimo ke
lia, kad Sovietai aiškiai pasi
ryžt' aneksuoti Moldavijos sri- 
ti. Visi rumunų daliniai iš čia 
pašalinti ir pakeisti sovietiškai
siais. Tap pat civilinė valdžia 
jau nebe rumunų komunistų 
rankose, bet rusų valdininkų, 
kuriems instrukcijas duoda So
vietų “konsulas” Jassy pulk. 
Belevas.

----- IŠVIETINTO
RUPŪŽIOKO 
NUOTYKIAI

A. GRAŽICNAS ■

Važiuodamas, vis dar atsiminęs nusispjaudavo. Bet 
ilgainiui jo nuotaika vėl pradėjo taisytis. Su Vaištariūte 
jis buvo jau sutaręs. Tad dabar sau skaičiavo, kiek pa
ims, po vestuvių pardavęs Seirijuose sklypą bei trobą, ir 
ką galės už tuos pinigus įtaisyti. Jam išrodė, kad neblo
gai šiuo atveju bus iškirtęs. įdomu tik buvo, kiek Vaiš- 
tariūtė turi tų su Nikalojaus galva. To nežinodamas, jis 
negalėjo pilnai užsimoti, ką galės padaryti — ar gyvu
lių padauginti, ar trobas pataisyti, ar lauko pripirkti 
Pagaliau dar jam truputi buvo neramu, kad su tais 
auksiniais jis nebūtų kartais prašovęs. Kai jau jie maž
daug sutarė, Vaištariūte užvedė kalbą, kad jai gaila, jog 
ligi vestuvių gali jai tekti išleist vieną kitą dar tėvo pa
liktą auksinuką. šį tą prieš vestuves reikėsią nusipirkti. 
O ir kasdieninių reikalų atsiranda. Gi po vestuvių ūkyje 
koks nuliekamas dvylekis labai praverstų. Arba galima 
būtų ir pasidėjus juodai dienai palaikyti. Na, ir viską 
taip pakreipė, kad tie auksinukai galėtų likti, jei Nuoba- 
ra jai ligi vestuvių atvežtų kiek maisto. Pinigas tuomet 
atliktų kitiems reikalams.

Tais auksinukais Nuobara ir pasimagino. Oky val
gio vis dar surasi. O pinigą — ne taip lengva pagauti. 
Bet dabar jam parūpo, kiek ji tų auksinių turi. Per il

gesnį laiką šį tą nuveždamas, gali daugiau gero sukišti, 
nei jie verti. O dar atėjo ir kita mintis į galvą. Ar negali 
ji sugalvot ir atsimesti? Jam jau buvo gerokai nepatikę, 
kad pas Vaištariūtę vis atsliūkina įvairūs miestelio bim- 
bos. Ką jis nuveža jai pramisti, kartais nė namo jam dar 
neišvažiavus, ta sušeria šiems svetimo gero tykantiems 
varvalams. Koks jam reikalas tuos smirdus šerti! Bet 
dabar jam dar kilo ir įtartis. Kai tik tie nenaudėliai at
sivelka, Vaištariūte su jais ėda, zaunija, o jo tarsi nė ne
mato. Kad nebūtų tik su kuriuo susiuosčiusi. Tokiu at
veju būtų viskas lyg į balą išmesta. Jeigu nieko neišeitų, 
iš jos atgal, ką nuvežei, juk negausi.

Tai apgalvojęs, jis nusprendė, jog geriausia bus il
gai nelaukti. Gal dar šiandien nueis pas kleboną, kad 
jau ateinantį sekmadienį permestų per balkį, ir kaip 
bematai reikalas bus baigtas. Tuomet jam daugiau ne
bereikės baimintis, kad ne tik visi jo planai gali niekais 
nueiti, bet ir savo gera gali dykai sukišti.

Nuvažiavęs į Seirijus ir pasistatęs arklius, jis išsi
krapštė iš šiaudų ryšulį ir su ta mintim nukaukšėjo į 
urzdikę.

Tribilda, tur būt. tikėjosi, kad jis šiandien pasiro
dys. Tad buvo prasišlavusi ir pati šiek tiek apsiglamžiu- 
si. Bet kažko buvo surūgusi. O kai pamatė, kokio dydžio 
ryšulį Nuobara padėjo ant stalo, jai visai nepatiko.

Matydama, kad reikės vienai savo pirkaitėj supely
ti, ji puolė į kojas Žiubei. Tasai, eidamas per kaimus su 
žirklėms bei peiliams galąsti tekėlu ir paršelius bei ėrus 
guldydamas, ne tik dar išrauna vaikams pradėjusius 
klibėti pieninius dantis, jei pačios motinos bijo, arkliams 
užėdas išsuka, bet paprašytas ir papiršliauja. Tegul tad 
ir ją bent kokiam našliui paperša.

Na. Žiubė ir surado jai Nuobarą. Bet dykai jis ne
perša — atsilygink. Ir nuo to jau neišsisuksi, jei pažadė
jai. Savo jis su krauju išlups. Pabandyk tik neduot. Vi
sur slimpinėdamas. taip visas tavo marškinių siūles 
prieš žmones išblusinės, kad šuo mėsos neės. Ir nė ves
tuvių nelaukia. Sako, kai jau po vestuvių — špygą ir 
gauni.

- Bet tas Žiubės reikalavimas tuojau atlygį atkišti 
jai nelabai patiko. Išeis kas ar neišeis, o jau darykis iš
laidas. Pagalvojo tad ir šiaip ir taip — duot tą atlygį, 
ar pasakyt, kad Nuobarai joS nepirštų. Gal gi ir be Žiu
bės pagalbos dar koks pasitaikys.

Negalėdama pati to dalyko išspręsti, savo rūpestį 
pasipasakojo užsukusiai pas ją Geležinei Bobai, ši pa
prastai, pralakusi, ką beelgetaudama susirenka, mieste
lio aikštėje svirduliuodama tik dainuoja, plūsta praei
vius ir su kriukiu gainioja ją erzinančius vaikus. Bet kai 
išsiblaivo ir būna geresnės nuotaikos, tvirtesnės gal-, 
vos kokiam patarimui nerasi.

Geležinė Boba .jai tuoj išeitį surado.
— Nebūk kvaila, — tarė. — Kam tau žiubei 

savo gera kišti. Na gi tegul Nuobara sumoka.
Ta mintis Vaištariūtei patiko. Kad žiubė savo ruož

tu ir iš Nuobaros jau buvo atlygį iškrapštęs. negi ji ga
lėjo žinoti. Tik kaip priversi Nuobarą mokėti?

Bet Geležinė Boba jau žinojo kaip. Kadais, savo ge
raisiais laikais, ji buvo visokius ponelius už nosies va
džiojusi ir kišenes jiems šluosčiusi. Tad, nė galvos ilgai 
nesukdama, ji galėjo Nuobarą ant piršto suvynioti.

— Tu tik pasakyk, kad turi auksinių, patarė ji 
Vaištariūtei, — tai kaip bematai su pilnu vežimu atlėks, 
kad tik jų neišleistumei, kol jis galės tuos auksinius į 

savo saują pasiimt. O paskui jau lyg nuo savęs Žiubei at
silyginsi.

Žinoma, tuos auksinius Nuobara būtų matęs kaip 
savo ausis, jei Vaištariūte būtų jų ir turėjusi. Bet ši 
gudrybė jai pasisekė. Tik kai Nuobara šį tą atvežė, jai 
pagailo Žiubei viską atiduoti. Pasinogėjo ir sau bent pu
sę pasilikt. Bet taip sau tik piktumo prasimanė.

Nuobara taip jau su pilnu vežimu neatlėkė, kaip 
Geležinė Boba pranašavo. Tasai šmulas jautis pasirodė 
titnagas esąs. Suriša, lyg bobai pašventory, mazgelį ir 
atveža. Ne kažin kas tėra ir vienam Žiubei pakišti. O 
čia visai nelauktai apipuolė ją iš visų pusių.

Tasai pragaro kamštis Žiubė ir nemanė pasitenkin
ti tuo. ką jam Vaištariūte pati duos. Jis gerai žinojo, jog, 
kai tokiu reikalu kas kur nors lankosi, ant stalo vis šis 
tas atsiranda. O jis jau nebuvo iš tų, kurie praleidžia 
progą dykai paėst ir dar kokį stikliuką į gurklį įpilti. 
Tad ir tykojo, kada čia Nuobara pasirodys. Vos tas pro 
duris pas Vaištariūtę—tie ir jisai. O kai jau atėjo, rei
kia ir jį sodinti už stalo. Kad ir apmokėtas, vis gi šioks 
toks piršlys. Bet ką atėjęs suėda, to jis jau neskaito— 
atlygis turi būti savo keliu.

Geležinė Boba taip pat neužmiršo, kad gerą pata
rimą davė. Kur buvus nebuvus, ir atsliūkina. Ne tik pa
ėst duok arba krepšin ką įkišk, bet priedo dar vis pri
dėk stiklelį trejų devynerių, — kai tik ateina, vis jai 
skaudą pilvą. O su ja blogiau dar kaip su Žliube. Tiesa, 
ji neina niekur apie tave pasakodama. Bet jei tik su
pyks. girta būdama viešoj vietoj taip išplūs, kad akių 
neturėsi kur dėti. Tokio nemazgoto snukio nė su žvake 
kito nerasi. O jei tik pasieks, dar ir per strėnas kriukiu 
taip tįstels, .jog tik apsilaižysi, kaip saldu pasidarys.

(Bus daugiau)
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Aš mačiau VYSKUPĄ VALANČIŲ
Šiemet, prisimenant 150 me

tų, kaip gimė didis Žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius, 
iškyla prieš akis anie seni lai
kai. Ir kaip į juos įsiskverbti, 
kaip pamatyti tuos žmones, 
kurie kalbėjosi su juo. Valan
čius susitiko su daugeliu žmo
nių, kunigų, kunigaikščių ir 
aukštų rusų valdininkų. Rašė 
laiškus ir knygas, o vėliau apie 
jį patį mokslo vyrai, surankio
ję žineles, parašė naujus vei
kalus.

Bet kaip jis atrodė tiems pa
prastiems laukų artojams, ku
rie skaitė jo raštus, klausėsi 
jo “gromatų”?

☆
Anuose metuose, kai mus 

dar gaivino tėvynės laukų

Žemaitis pėsčias keliauja j Kauną. Pirmasis trauki
nys Kaune. Vyskupo virtuvėje. Pro dury plyšį. 
Antausis- Žemaitiškos knygelės- Kely saulė šviečia-• v

buvo. Tik raiti ar pėsti kelia
vo daugelį mylių. Žemaitis ge
rai nežinojo, nei kur Kaunas- 
Buvo tik viena aišku, kad jis 
rytuose ant Nemuno kranto.

Senas klebonas jam bylojo:
— Drošk tiesiai į Telšius, iš 

ten — į Varnius, o paskui per 
Tverus kaskis į Raseinius. Ten 
aplankyk domininkonus, svei
kink juos nuo manęs ir sėskis 
prie jų stalo. O paskui, — 
paskui ir senukui klebonui ne
buvo aišku. — Trauk tada tie-

saulė ir kvepėjo šienas, eida
mas paupiu sutikau vieną se
nuką. Daugelį metų jis sau 
priskaitė, bet dar tvirtai suko 
pradalges ir, pustydamas dal
gį, guviai dairėsi, ar nepama
tys kur kamanes bites. Prity
kojęs pustykle jis išversdavo 
jų “avilį”, iškopdavo 
atsisėdęs valgydavo, 
damas pirštus.

Kai jis gardžiavosi
mudu kalbėjomės apie senus 
laikus. Staiga jo akys sužibo, 
tartum jis būtų prisiminęs 
jaunatvę, prašoktus ir pradai- 
nuotus vakarus. Metė jis me
dų ir man sušuko:

— Aš mačiau 
lančių.

Tai buvo man 
mena. Jis regėjo 
net kalbėjosi su
kas man pasakojo, užsidegęs, 
valandom sustodamas, lyg no
rėdamas viską iki smulkmenų 
prisiminti.

medų ir 
nulaižy-

medum,

vyskupą Va-

didelė staig- 
šį didį vyrą, 
juo- Ir senu-

*

Pėsčias į luomą
Tai atsitiko seniai seniai, 

prieš pačias Velykas mažam 
Gadunavo, miestely, kuris per 
sprindį nutolęs nuo Telšių. Pri
sireikė klebonui siųsti žmogų į 
Kauną, kur jau gyveno vysk. 
Valančius, kad iš katedros par
neštų aliejų. Didįjį Ketvirta
dienį pašventintą.

Pagarsino iš sakyklos, ir 
staiga pas kleboną atskubėjo 
jaunas vyrukas. Jis buvo skai
tęs Valančiaus knygeles ir ži
nojo, kad vyskupas jų turi, 
slapta gabena iš Prūsų. Ir la
bai troško įsigyti lietuviškų 
knygelių, maldaknygę, šventų
jų Žyvatus. Palangos Juzę. 
Bet kur gausi, jei miestelis 
toks mažas, ir žydai tik sil
kėm prekiauja. Vienintelis ke
lias — nueiti pas vyskupą ir 
Išprašyti.

Mielai jis sutiko atlikti šį 
patarnavimą. Bet kur eiti? Jo
kių traukinių tuo metu arti ne-

šiai į pietus, prieisi Nemuną, 
didelę upę. o ja pasuk aukš
tyn, kel pasieksi Kauną.

Toliau žemaitis nieko nelau
kė. Apsiavė naginaitėm, kad 
būtų lengviau keliauti, ir tuoj 
pat ištraukė nurodytais ke
liais.

Jau buvo pavasaris. Laukai 
alsavo lengvu vėju ir suartos 
dirvos garavo. Kebuose buvo 
glitu, bet naginaitės smarkiai 
kabino, ir neramiai plakė jau
nuolio širdis: jis stosis didžio
jo vyskupo akivaizdoje, vysku
po, kuris sako tokius griaus
mingus pamokslus ir rašo to
kias knygas, kurias skaityda
mas ir verki ir juokies. Ir ką 
jis kalbės, kaip žodį ištars 
prieš jo purpurą, prieš jo di
dybę.

Prieš keletą metų jis matė. 
jį savo bažnyčioje, kai jam pa
čiam suteikė Sutvirtinimo sa
kramentą. Neaukštas jis, bet 
plačių pečių, tamsaus veido, o 
žodžiai lyg kardai kerta- Ir 
graudeno jis visus, ir jis pats, 
tas žemaitukas, perkritęs ant 
žemės, verkė. Kažkas bran
gaus buvo pasilikę iš tų akių, 
kurias jis matė tada švento
riuje, kai jis priėjo ir sudavė 
jam per veidą, sutvirtindamas 
jį. Vyskupas bylojo, kad jis 
turi ginti — šventą “vietą”, 
katalikišką, niekada nesusidė- 
ti su tais, kurie persekiojo 
šventą tikėjimą.

Ir kaito jaunojo žemaičio 
krūtinė, bet jis nerado žodžių, 
kuriais galėtų kreiptis į savo 
vyskupą.

Tos pačios dienos pavakarį 
jis pasiekė Raseinius. Buvo 
nuvargęs, bet baltiesiems vie
nuoliams perdavė savo klebo
no sveikinimus, tokius mielus 
ir brangius. Džiaugėsi domi
ninkonai. kad 
juos prisiminė, 
prie stalo.

Vos praaušo,
pasirodė ant dangaus, jis pa-

traukė tiesiai į pietus ir pasie
kė Nemuną.

Kalvose jau garbiniavosi 
jauna žolelė, ir saulė plieskė 
taip karštai, kad žemaitukas 
net ąvarką išsivilkęs skubėjo.

Pakelyje jis sutiko ir kitą, 
taip pat traukiantį į Kauną. Ir 
jiedu kalbėjosi, kaip tie 
Emaus keleiviai, apie tuos da
lykus, kurie dėjosi Žemaičių 
žemėje ir Lietuvoje. Kalbėjo
si apie vyskupą, slaptus raš
tus ir žandarus, kurie gaudo 
juos, ir jų krūtinės degė pyk
čiu, kad šie žandarai nugar* 
mėtų į pragaro tamsybes.

Staiga pasirodė debesėlis, 
toks juodas smalinis, pasisu
kiojo, žvelgė į Nemuną ir gal 
supykęs, kad ten pamatė sa
ve, sužaibavo ir skėlė tiesiai į 
vandenį su tokiu trenksmu, 
kad abu keleiviai persižegnojo 
ir pritūpė.

Pavasario perkūnija trenkia, 
gaivindama kalvas ir laukus, 
nušniokšdama miškais- Jie dai
rėsi į laukų platybes, ir buvo 
gera jausti, kaip dvelkia leng
vas vėjas, kaip saulė, išlindus 
iš debesų, nuplieskia laukus. 
Pavasaris palietė ir juos, ir jie 
tvirtais žingsniais skubėjo to
lyn.

Pirmasis traukinys

Vakare jie pasiekė Kauną. 
Persikėlę per Nerį, kiekvienas 
nutraukė savais keliais. Žemai
tis pasižiūrėjo, kur didesnė 
bažnyčia, pasiklausė žmonių ir 
nutraukė tiesiai į vyskupo rū
mus, kurie glaudėsi prie ka
tedra*. Tau kyštelėjo nosį į 
virtuvę ir tuoj vėl išskubėjo.

Jau buvo pasklidus žinia, 
kad esąs toks geležies kelias, 
kuriuo važiuoja didelės maši
nos, garo varomos, ir traukia 
paskum save ištisas trobas. Ir 
kaip nepamatyti, kaip neiš
girsti garo šniokštimo. Prie 
vyskupo jis šį vakarą nepri
eis. Tad ir išdrožė grubiu Kau
no grindiniu.

Geležinkelio 
toli už miesto, 
buvo kaimas,
dulkėjo smėlėti keliai.

Naginaitės nebuvo pritaiky
tos grindiniui. Jos tinka lau
kam ir arimui, bet ne miestui- 
Ir kol jis nukabino 5—6 kilo
metrus, suvargo, naginaitės 
nutrynė kojas, ir jis vos vos 
pasiekė stotį. Ir koks buvo 
džiaugsmas, kai jis pamatė at
ūžiant garvežį ir leidžiantį di
delius dūmų kamuolius. Taip, 
jis visiems kalbės Žemaičiuose, 
kad jis matė traukinį.

Vyskupo virtuvėje
Sunkiai jis grįžo atgal į 

vyskupo rūmus, pas tarnus ir 
liokajus. Niekur jis nesibeldė 
į jokias duris ir neprašė nak
vynės. Ten, virtuvėje, jis išsi
tiesė aut suolo ir kalbėjosi su 
tarnais apie vyskupą. Visokių 
smulkmenų jis išgirdo, ir jam 
buvo gera, kad užmiega po to
kios ilgos kelionės.

Rytmetyje, o tai buvo Di
dysis Ketvirtadienis, kai pa
šventino vyskupas aliejus, tuoj 
jam sutaisė ryšelį ir padavė, 
kad parneštų savo klebonui. 
Bet žemaitis nenorėjo dar eiti 
namo, ne. Jis tarė tarnam, kad 
norįs matyti vyskupą.

— Vyskupą! — šie žvilgte
rėjo į jį. į naginaitės ir atsa
kė:

— Pasižiūrėk pro durų ply
šį, gal pamatysi. Prieik ir pa
sikalbėsi.

Ir tykojo žemaitis, pravėręs 
duris, kada laiptuose pasiro
dys vyskupas.

Ir va, pasirodė mėlyna suta
na Vyskupas! Suplakė širfiis. 
Jis laiptuose susitiko su kaž-

kokiu aukštu dvasiškiu ir kal
bėjosi.

Žemaitis nebeiškentė, tyliai 
pravėrė duris, kad negirgždė
tų, po pažastim pasibiuko ke
puraitę ir priartėjo prie vys
kupo.

— Vyskupėli, knygelių no
riu, — tar ė jis drebančiu bal
su.

Bet vyskupas jo tartum ne
girdėjo. Jis kalbėjosi ir toliau, 
nekreipdamas į jį dėmesio.

Vyskupo antausis

Palaukė žemaitis, kol jie 
baigs savo kalbas, ir vėl tarė, 
bet vyskupas tik mostelėjo 
ranka, duodamas ženklą, kad 
jį sektų. Suvirpėjo žemaičiui ir 
pakinkliai, kas gi čia bus.

Vyskupas įsivedė jį į savo 
kambarį, uždarė duris ir, nie
ko nelaukęs, jam sudavė per 
veidą.

Rūstus jis stovėjo prieš že
maitį, keliavusį tokį kelią ir 
troškusį pamatyti vyskupą. Lr 
dabar štai jį mūšai

Ir nerado žemaitukas jokio 
žodžio, stovėdamas vyskupo 
akivaizdoje, — tik jo ašaros 
pasirodė akyse ir tekėjo per 
veidą.

Vyskupas nusišypsojo malo
nia šypsena, paėmė už peties

senas bičiulis 
ir jį sodino

vos vogulėlis

stotis buvo toii 
Tais laikais ten 
ošė pušelės ir

Saulė šviečia kelyje
Ir kaip jis skubėjo namo! 

Jis nešė šventus aliejus, ku
riais bus krikštijami naujieji 
jo parapijos krikščionys, ku
riais pateps gulinčius mirties 
patale. Ir visi sakys, kad ši
tuos aliejus parnešė jis iš 
Kauno, iš paties vyskupo Va
lančiaus rankų. Jis nešėsi lie
tuviškas knygeles, kurias kas 
vakaras atsivers ir visiems 
skaitys su tokiu balsu, kad vi
si išgirstų. Ne tik jis vienas 
skaitys, bet ir io draugai iš to 
paties miestelio, ir džiaugsis 
jomis. Ir jis pasakys jiems,

kad šias knygas gavo iš paties 
vyskupo rankų, vyskupo, ku
rio akivaizdoje jis stovėjo. Ir 
dar daugiau: jis visiems sa
kys, kad jis būtų šventos ka
talikiškos “vieros” gynėjas, o 
dabar — jis turi saugoti ir 
ginti lietuvišką spausdintą žo
dį-

Ir drebėjo žemaičio širdis, o 
saulė, pavasario saulė švietė į 
visus jo kelius, ir jis skubėjo, 
ir trečią dieną jau buvo na
muose. Ir pirmas jo žodis bu
vo:—Aš mačiau vyskupą Va
lančių.

Lietuviai pasaulyje

A. Džhigėaas

Vokietija

• Darmštate įvyko visų Vo
kietijoje gyvenančių pabėgė
lių paroda, kurioje dalyvavo ir 
lietuviai. Lietuviškus ekspona
tus parūpino Sielovados Tvar
kytojas T. Bernatonis. Ekspo
natus sudarė paveikslai, tauto
dailės darbai, dail. J. Kamins
ko akvarelės.

• Užžsienių Reikalų Tvarky
tojas prof. J. Brazaitis keletui 
dienų buvo išvykęs į Paryžių, 
kur, be kita ko, dalyvavo Vid. 
ir Ryt. Europos sekcijos posė
džiuose.

PASLAPTINGAS INDAS

Pabėgėliai iš Kančou pra
neša, kad tame Mongolijos 
mieste po karo buvo įsteigtas 
Sovietų labai saugomas karinis 
štabas. Jo paslaptingasis vir
šininkas yra ne kinas, rusas ar 
mongolas, bet indas, šalia ku
rio yra tame štabe ir daugiau 
jo tautiečių. Sovietai jam yra 
paskyrę toliau nuo kitų namų 
pastatytą namą, prie kurio 
niekam neleidžiama arčiau pri
eiti.

Ši žinia Tolimuosiuose Ry
tuose vėl atgaivina gandus, 
kad Hitlerio Berlyne priimtas 
nacių draugas Chandra Bose 
tebesąs gyvas ir prie Tibeto-

Apie tai bent svajoja Toli
mųjų Rytų kai kurie dešinieji 
ir kairieji radikalai, kurie rei
kalauja Indijai “savarankiško 
apsisprendimo.” Šias savo vii-j 
tis jie ir deda į Bose, kuris bu-, 
vo žinomas kaip radikališkiau- 
sias ir šoviniškiausias Indijos 
politikas.

Po karo griuvus Bosės pla
nams—savo armiją nuo Tokio 
jis buvo nuvedęs ligi Imphal— 
jo lėktuvas, pakeliui iš Bang- 
koko, nukrito Formozoje ir bu
vo paskelbta, kad jis žuvo. Bet 
niekad nebuvo jo mirtis visai 
tiksliai konstatuota. Net ir 
šiandien nieks negali nurodyti 
jo kapo.

Japonijos karo nusikaltėlių 
byloj buvo iškelta, kad taria
mai iš ligoninės, kur po avari- 
rijos jis buvo paguldytas, su 
japonų militaristų pagalba jam 
pavykę 
To laiko 
pasisekti 
Sovietais,
ties tikslams esą pas save pri
glaudę ir kai kuriuos žymiuo
sius nacius.

• Vysk. V. Brizgys, atli
kęs VLIKo pavestas ke
liones j Ispaniją ir Porugali- 
ją, jau sugrįžo atgal į Regens- 
burgą.

Belgija
• Belgijos lietuvių vardu 

kun. J. Arnauskas, SJ, lankėsi 
pas princą Boduiną, kuris šio
mis dienomis, tėvui abdivakus, 
užėmė Belgijos sostą.

KALNO BAZILIKOS PRIEANGIS

pabėgti ir pasislėpti, 
maišaty jam galėjo 
užmegsti ryšius su 
kurie slaptiems atei-

VĖL IšKCLfi LATTIMORE 
KIALSM)

i

Anglija
- € Liepos 7-8 d. Londone įvy

ko DBLB Tarybos posėdis, ku
riame dalyvavo lietuvių orga
nizacijų atstovai. Susirinkusius 
pasveikino mn. Balutis. Raštu 
sveikino VLIKo pirmininkas 
prel. Krupavičius. Laikin. org. 
komiteto pirm. P. Varkala 
trumpai supažindino su PLB 
steigimosi istorija. Šiuo metu 
prie šios org-jos D. Britanijoje 
prisijungė 11 įvair. drg-jų, ku
rios turi apie 4000 narių. Lie
tuvybės išlaikymo D. Britani
jos klausimu referatą skaitė 
Prapuolenytė. Išrinkta dviem 
metams Tarybos prezidiumas 
ir Bendruomenės valdyba.Taip 
pat buvo svarstyti ir Tautos 
Fondo reikalai.

• D. Britanijoje pasirodė 
naujas žurnalas “Klajūnas”.” 
Redaguoja Br. Daubaras.

ir papurtė žemaitį. Tada jis 
išvebleno:

— Už ką, vyskupėli, mane 
muši?

— Ar tu žinai, su kuo aš 
kalbėjau ?

— Su kunigu!
— Nesvarbu. Galėjo ir dau

giau kas nugirsti. Ar tu žinai, 
kad šitas tavo žodis galėjo iš
tremti mane į Sibirą. Visur bi
jotas priešų, kurie kaip liūtas 
slankioja aplink mus!

Ir žemaitis dar labiau nesu
valdė ašarų vyskupo akivaiz
doje.

Vyskupas šypsodamasis pe
rėjo per kambarį. Gal būt, 
jo krūtinė kaito, kad jautri 
gera šio žmogaus širdis.

— Ko nori iš manęs?
— Knygelių!
Vyskupas ištraukė iš slaptų 

stalčių maldaknygę, Palangos 
Juzę ir davė jam išsiilgtą lie
tuvišką žodį. - • -

— Eik ir visiems pasakyk, 
kad saugotus: priešų visur ir 
visada! — jam atsakė vysku
pas ir išleido iš savo kamba
rio.

Suspaudė žemaitis knygeles, 
giliai jas paslėpė ir išskubėjo 
iš Kauno. ... ,

Kinijos sienos laukiąs savo va
landos. Jam vadovaujant, tu
rėtų būti pašalintas j kompro
misus linkęs Nehru ir Indija į- 
jungta j Rylų bloką prieš Va
karus.

lVashingtonas— Senato 
misija, kuri tiria Institute 
Pacific Relations veiklą, norė
dama nustatyti, ar JAV Toli
mųjų Rytų politikai yra turėję 
įtakos subve-rsyviniai elemen
tai, iškėlė, kad 1938 m. O. Lat- 
timere rėmė Sovietų užsienio 
politiką. Tuo laiku Lattimore 
buvo Valst. Departamento pa
tarėjas.

Pirmuoju liudininku buvo ap
klaustas to instituto patikėtinis 
E. C. Carter. Klausimai dau
giausia lietė Lattimore ir ko
munistuojantį m i f i j o n ierių 
Vanderbild. Carter pareiškė, j 
jog karo metu Vanderbild dėjo 
pastangų patekti į armijos ži
nių tarnybą. Kaip rodo vienas 
dokumentas. Vanderbiltą šiuo 
atveju rėmė Lattimore ir prez. 
Roosevelto patarėjas L. Cur-į 
rie. Komisijai įteiktam 1938 
m. Lattimore rašytame laiške < 
taip pat sakoma, jog institutas 
turi remti Sovietų užsienio po
litiką.

ko- 
of

Prancūzija
• Tremtinių žurnalistų rū

pesčiu Paryžiuje tikimasi iš
gauti trumpus radijo pusva
landžius lietuvių k. ir kit. bal
tų kalbomis.

Italija
• Arkiv. J. Skvireckas, pa

buvęs ilgesnį laiką 
liepos 10 d. išvyko 
Austriją.

Kanada
• Vincas Ignaitis, 

ir Pabaltijo dailiojo
meisteris, Brantforde veda dai
liojo čiuožimo mokyklą 
350 mokinių.

• Donatas šulaitis iš 
lyno šiuo metu lankosi
te, kur filmuoja lietuviškojo 
gyvenimo budinguosius vaiz
dus.

N

Romoje, 
atgal j

Lietuvos 
čiuožimo

ir turi

Brook- 
Toron-

Australija
• Keletas lietuvių krepšinin

kų įjungiami į Australijos val
stybių komandų krepšinio 
rungtynes. Pirmenybių rung
tynės įvyks rugsėjo mėnesį.

• Australijoje organizuoja
ma Lietuvių Studentų Sąjun
gos skyrius.
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Tėvas pradingo kalėjime. Duktė priverčiama šnipinėti

Revoliucijos duktė

“Mano tėvas buvo slapt. žval
gybos viršininkas sovietų užsie
nio reikalų ministerijoje”- Kuri 
laisvųjų Vakarų moteris galėtų 
tai tvirtinti? Noros Koršenkos 
likimas nuvedė ją iš Maskvos į 
Angliją. Ji įsimylėjo vieną an
glą, kai tuo pačiu metu turėjo 
jį šnipinėti. Su juo: per Ar
changelską ir pabėgo. Ji pasa
koja kaip šnipinėjo Stalinui. 
Tai šiurpūs atsiminimai. Bet ši 
mergaitė išaugo sovietiniame 
rojuje, gerai jį pažino, buvo 
net jo viršūnėse. Todėl jos žo
dis kaip tik ir yra svaras ir 
įdomus.

Nora gimė 1919 m. vasario 
24 d. traukinyje prie Zolotno- 
šos. Šią vietovę jau valdė rau
donarmiečiai, nors baltieji, va
dovaujami generolo Vrangelio 
ir puolė, bet neatsiėmė. Jos tė
vas, jaunas ukrainiečių inteli
gentas, stovėjo raudonųjų pu
sėje. Ir tuoj po sovietinio karo 
jis buvo paskirtas į aukštą 
tarnybą. Jis buvo čekos virši
ninkas Odesoje (čeką — slap
toji saugumo policija).

Iš tų dienų Norai paliko tik 
prisiminimas, kaip jos tėvas 
įeidavo į virtuvę su mėlyna če
kos uniforma ir gerdavo kavą, 
nepasidėjęs nei kepprės, nei 
pistoleto.

gyvenimą, bijotis kiekvieno 
savo draugo.

Tačiau valymo malūnas vei
kė. Pasikeitus Litvinovui, jo 
vietą užėmė Molotovas. Tuoj 
jos tėvas buvo areštuotas, o ji 
turėjo išsikraustyti iš 
vilos-

Neturėdama pinigų, 
davinėjo savo daiktus.

gražios

ji par- 
knygas 

ir kiekvieną vakarą ėjo į kalė
jimą pas tėvą, nešdama mais
to ir tabako. Visas jos jaunys
tės puošnumas iš karto dužo.

Vieniša ir persekiojama

Noros mėnesiai slinko dide
liame suspaudime. Kiekvieną 
naktį ji pašokdavo iš miego ir 
atrodė, kad jau ateina ir jos 
suareštuoti. Tėvo teismas vis 
buvo atidedamas, buvo rengia
ma medžiaga jį apkaltinti. No
ra gatvėje susipažino su viena 
jugoslave, kurios vyras buvo 
išvežtas į Sibirą. Bendras liki
mas jas suartino. Jos išsinuo
mojo bendrą kambarį. Per die
nas jį vaikščiojo, ieškodama 
darbo. Bet kas tik sužinodavo, 
kad ji yra 
užtrenkdavo

Pagaliau 
sprendimas:

/tintas už sabotažo aktus ir nu
teistas 10 metų kalėjimo. Iš jo 
buvo atimtas visas turtas, už
drausta betkokia koresponden
cija. Taip ji ir nebematė dau
giau savo tėvo.

Tačiau NKVD jos neužmir
šo- Vieną vakarą pasibeldė į 
jos duris. Du gražiai apsirengę 
vyrukai ją pakvietė pasivaži
nėti automobiliu.

— Kodėl ? Kas jūs tokie ? — 
sušuko Nora, išsigandus ir su
prasdama, kad jie atėjo ne su 
gera žinia.

Vyrukai nusišypsojo ir 
rodė NKVD ženklus.

Koršenkos 
duris, 
atėjo ir 
tėvas buvo

duktė,

teismo
apkal-

lovą. Dabai vėl jai paskyrė 
pasimatyti su kitu įtakingu 
anglu. Pradžioje jai davė di
džiulę krūvą popierių, kur bu
vo surinktos visos žinios apie 
jį. Ji turėjo susipažinti. Tai bu
vo tabako pirklys urmininkas 
Johan Murray. Jis keliavo an
glų pasu ir sustodavo Britų pa
siuntinybėje. NKVD laikė jį 
pavojingu šnipu ir pavedė 
Kregždei prie jo prieiti.

Murray buvo labai užsidaręs 
žmogus. Visą laiką jis tylėjo. 
Praėjo dvi savaitės, ir ji nega
lėjo prie jo prieiti. NKVD pra
dėjo nervintis. Tada Kregždė 
tiesiai paskambino telefonu:

— Aš turiu būtinai su jumis 
pasikalbėti- Tai yra gyvenimo 
ar mirties klausimas. Jūs turi
te man būtinai pagelbėti.

Anglui patiko jos drebąs 
balsas, ir jis sutiko, kad ji 
ateitų į jo namus.

— Aš žinau labai gerai, — 
kalbėjo anglas, — kodėl aš tu
riu jums padėti. Jūs turite pa
rašyti pranešimą apie mane 
NKVD.

Nora susmuko suole. Jai pa
sivaideno kalėjimo sienos, bai
sus kelias į Sibirą. Ir ji pra
virko.

demokratijos idealus.

Amerikon Lx*Kiono suruošto JAV jaunimo xadu sutažiavimo mrt« jų 
Kausią priPiut* pr«n. Trumana*. paragindamas JAV jaunimu
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žmogžudybė namuose

Jos tėvas — ištikimas bol
ševikas — kas kartą kopė 
aukštyn. Po keletos metų jis 
buvo perkeltas į Leningradą ir 
padarytas vicedirektoriumi tos 
įstaigos, kuri kovojo prieš 
kontrarevoliuciją. 1932 m. jis 
buvo paskirtas vakarinių pro
vincijų GPU viršininku ir gy
veno Smolenske.

Jo namai buvo griežčiausiai 
saugomi. Kiekvieną vakarą ap
žiūrėdavo visus užkampius ir 
rūsius. Bet vieną naktį, kurią 
Nora labai gerai prisimena, 
namuose staiga pasigirdo šū
viai. Kai ji išsigandus pravėrė 
duris, pamatė keistą reginį. Du 
neĮiažįstami vyrai stovėjo, nu
sisukę į sieną ir rankas iškė
lę. Vienas gulėjo 
kambaryje, o jos 
rūkstančiu pistoletu 
telefonu policijai.

Kaip vėliau paaiškėjo, šiuos 
žmones buvo įšmugeliavusi jų 
virėja, kuri palaikė santykius 
su pogrindžio judėjimu.

Po penkerių metų Koršenko 
buvo paskirtas kabineto šefu 
užsienio reikalų ministerijoje. 
Jam buvo pavesta sekti visą 
diplomatinį ir konsularinį per
sonalą- Jis buvo trečias po Lit- 
vinovo ir priklausė slaptajai 
policijai, kuri buvo pavadinta 
NKVD. Jis gavo Botkinskajoje 
vilą iš 13 kambarių. Iš ten bu
vo ką tik iškraustyti baldų li
kučiai, nes ankstybesnis to pa
ties kabineto viršininkas buvo 
apkaltintas išdavimu ir suim
tas. Kai jos tėvas atsikėlė į 
šaunią ir ištaigią vilą, pasakė: 
“Gal būt nesulauksime to pa
ties likimo, kaip mūsų drau
gas."

nušautas 
tėvas su 
skambino

N’KVD užnugaryje

Be tuo metu instinktyviai ji 
padarė, kas galėjo išgelbėti jos 
gyvenimą. Ji atsistojo ir pra
dėjo pasakoti tikrą tiesą apie 
save, kaip suėmė jos 
ją privertė šnipinėti.

Anglas ją suprato, 
daugiau. Jis paprašė,
būtų jo draugė, ne šnipė. Ji 
galėjo pranešinėti NKVD apie 
jį, kad jos neįtartų ir neka- 
mantinėtų.

Jos viršininkas buvo paten-

tėvą ir

ir dar 
kad ji

kintas, bet vieną kartą jis jai 
pasakė, kad ji buvusi anglo 
namuose-

Po to ji susirgo plaučių už
degimu. Kai ji išgijo, Kirilo- 
vas, piktai šypsodamasis, jai 
tarė, kad jai nebesą darbo.

— Mes turime kitų kregž
džių savo lizde.

Murray ją pasiėmė į savo 
namus. Ji gyveno Britų pa
siuntinybės namuose, kur nie
kas negalėjo surasti. Tuo pa- 
Čįu metu vokiečių kariuomenė 
priartėjo prie Maskvos. NKVD 
turėjo kitų rūpesčių ir ją už
miršo.

Staiga Murray buvo pašauk
tas į Londoną. Nora veržėsi iš 
Maskvos, nesibijodama karo 
pavojų. Tada anglas jai parū
pino užsienio pasą ir taip ji 
Archangelske pasiekė angių 
laivą.

Anglijoje ji ištekėjo už Mur
ray. Ir ji kalba savo vaikams, 
koks didelis vargas spaudžia 
rusų tautą, kartu kalba ir vi
siems, kas dedasi ten, kur pa
siekia NKVD žiauri ranka.

veržtis j 
kuo gy- 
kitaip jis

Kiekvienas draugas — priešas

Visa šeima gyvena didžioje 
prabangoje ir priklausė sovie
tiniam elitui. Pats tėvas, kabi
neto šefas, savo įstaigoje turė
jo dar 5 gražiai įrengtus kam
barius. Kiekvieną dieną Norą 
specialus automobilis ir šoferis 
vežė į universitetą, kur ji stu
dijavo svetimas kalbas, tikė
dama vieną kartą pereiti į 
diplomatinę <amybą.

Vieną kartą buvo suimtas jos 
šoferis, o po kelių dienų — ir 
tėvo artimas draugas. Jie ap
kaltinti išdavimu. Šoferis pa
vadintas net lenkų šnipu. No
ra, kalbėdama su draugėmis, 
pradėjo suprasti tikrą sovietų

šnipinėjimo uždaviniai

Noros kalbų mokėjimas 
jos graži išvaizda pagelbėjo. 
Jos neatidavė grubiems užda
viniams. Tuoj tiesiai nuvežė į 
NKVD rūmus pas majorą Ki- 
rilovą, kadaise buvusį jos tėvo 
viršininką.

— Gal būt mums pagelbėsi- 
te. Tikriausiai jūs norite ir sa
vo tėvui padėti. Jeigu abejosi
te, tai viskas veltui. Jūs su
prantate mane, — kalbėjo vir
šininkas.

Norai 
kelio. Ji 
mergsti 
Bagshaw. britų pasiuntinybės 
tarnautoju- Ji turėjo su juo su
sitikti Metropolio viešbutyje ir 
gerti arbatą. Tada, kai ją ten 
pamatys, jai duos pinigų ir pa
skirs naujus uždavinius.

— Jūsų slapyvardė—Kregž
dė, — kalbėjo viršininkas. — 
Jūs turite užmiršti visą priva
tu gyvenimą. Visur jūs va- 
dinsitės “kregžde”. Visi telefo
no pasikalbėjimai, pranešimai 
bus tik šiuo vardu pažymėti. 
“Kregždė" ten ir ten išvažiavo, 
susitiko su tuo ir tuo.

Visas jos rūpestis buvo kaip 
susitikti su ponu Bagshawu. 
Bet jai sekėsi, ji buvo ne tik 
viešbutyje, bet ir jo namuose. 
Ten pats pasikveitė. Anglas 
jai pasakė, kad ji esanti tikrai 
šnipė, bet NKVD buvo dau
giau negu patenkinta. Kirilo- 
vas ją net apkabino iš džiaugs
mo. Ir tą pačią dieną jai pa
skyrė kitą pasimatymą su kitu 
žmogumi.

nebebuvo jokio kito 
sutiko. Ji turėjo už- 
ryšį su vienu ponu

jos likimo bičiulis

Pa-

J. F. MEALEY, Darby. P*., pasakojo savo akies retine plėvele, kuri 
sėkmingai buvo prilydyta « metu M. Steinmetz ir gražino prieš dvejus 

metus netektą akių šviesą.

“KOLUMBIJOS LIETUVIS“

- Esame patys matę ar skaitę, 
kad Lietuvoje susirinkdavo 
jaunimas šeštadienio ar sek
madienio vakarais, dainuodavo 
ir žaizdavo. Ir buvo gera jiems 
drauge.

Mokyklose buvo organizaci
jos. kuriose lavinosi ir ugdėsi. 
Ir buvo linksmi tie Lietuvos 
miesteliai, kur buvo mokslei
vių. Jie puošdavo miestą ir 
užkrėsdavo gera nuotaika vi
sus. Jie visur būdavo pirmieji. 
Ir ekskursijoje jų dainos skam- 
bėoj ir įvairiuose parengimuo
se jų buvo pilna.

Amerikoje turime nemaža 
jaunimo, bet jis truputį aptin
go. Tiesa, jam sunkios sąlygos, 
jis taip pat dažniausiai turi 
dirbti fabrikuose. Bet jauni
mas lieka jaunimu. Jis negali 
būti senimas. Jam priklauso 
dainos, jaunatvės polėkiai ir i- 
dealizmas. Jis turi 
organizacijas ir ten 
viausiai reikštis, nes 
per greit pasens.

Bet mūsų jaunimo organi
zacijos kažkodėl prigeso. Ne
beturi tos jaunatvės ugnies. I 
jas jaunimas stoja nenoriai, į- 
stojęs nesugeba pasireikšti. Vi
sur reikia už rankos vesti. Jei 
įvyksta kokia ekskursija, kur 
jaunimas turėti? dalyvauti kuo 
gausiausiai, kartais susirenka 
vyresnieji, ir gaila, kad šie vy
resnieji dažnai yra linksmesni 
už jaunuosius.

Draugystė atsiranda tiktai 
draugaujant. Žmones pažįsta
ma tik bendruomenėje, susigy
vename tik draugijose, pasi
rengiama ir daug išmokstama 
tik kartu veikiant. Tuo pačiu 
ir naujas nepatirtas džiaugs
mas užlieja jaunuosius. O čia 
— Amerikoje — per greit sen
sta mūsų jaunimas, per greit 
jus pasitraukia iš organizacijų 
ir nebeturi .jokio noro reikštis. 
Kur dingo šaunus jaunystės 
draugai, kurie visur ėjo ir dai
navo ir degė aukštesniais ide
alais? A.

pa-NKVD rūmuose buvo 
slaptinga Niekada ji nesužino
jo kokiame kambaryje sėdi 
Beria, pats stambiausias slap
tosios policijos tūzas. Niekada 
jie nematė nė vieno žmogaus. 
Sutartu laiku ateidavo tik pas 

savo viršininką majorą Kiri-

Kolumbijos Lietuvių Bend
ruomenė leidžia “Kolumbijos 
lietuvį”, kuris pasirodo kas 
trys mėnesiai. Atsakomingu 
redaktoriumi ir leidėju pasira
šo kun. Myk. Tamošiūnas, sa
lezietis.

Reikia džiaugtis, kad mūsų 
kolonijos, kartais ir negausios, 
sugeba susitelkti bendram dar
bui ir išleisti savo leidinius, ku
riuose atsispindi jų gyvenimas. 
Šiuo metu mus pasiekė “Ko
lumbijos Lietuvio” trečias — 
balandžio - birželio — nume
ris. Jis puošnus ir turtingas, 
sutelkęs įvarios, įdomios me
džiagos. Jame randame atski
rą moterų skyrių ir Kolumbi
jos lietuvių kultūrinio gyveni
mo apžvalgą. Laikraštį puošia 
26 iliustracijos.

Linkėdami “Kolumbijos Lie
tuviui” kuo geriausios sėk
mės. kad jis paplistų ne tik pas 
savo kolonijos lietuvius, bet ir 
už Kolumbijos sienos, pagei
dautume kai kurių patobulini
mų. Pirmiausia, būtų gera, 
kad laikraštis būtų ištisai at
spaustas lietuviškais ženklais.

to.jeDabar dažnai įvairuoja, 
pačioje eilutėje randame su no
sinėm ir be nosinių. Reikėtų 
ir antraštėse įvesti lietuviškus 
ženklus.

Be to. laikraštyje randame 
gana modernų iliustracijų iš
dėstymą, laužymą, o kartu se
noviškas iliustracijas (paukš
telius, gėles), kurios tikrai ne
siderina prie bendro stiliaus. 
Reiktų daugiau dėmesio ir 
tuvių kalbai.

« -- - ■ ■

lie

Vergija vaikam*.
Prahos raudonoji valdžia 

išleido potvarkį, kuriamo rei
kalaujama, kod visi vaikai nuo 
14 metų baigę mokyklą, turi 
būti nukreipi.imi tokiems dar
bams. kuriuos žemės ūkio mi
nisterija ar pramonės mokyk
lų komisijos jiems parinks. 
Tik komunistų partijos narių 
vaikams leidžiama tęsti moks
lą aukštesnėse anokyklose. 
Vaikams, kurie pasirinks ang
lių kasyklas ar sunkiosios pra
monės darbą, bus leidžiama 
patiems nuspręsi savo ateitį.

MARSHALLIS APIE 
JAUNIMĄ

Liepos 23 d. Pentagone Mar- 
shallis priėmė 95 jaunuolius, 
kurie, Amerikos Legijono va
dovaujami. dalyvavo Amerikoj 
jaunimo suvažiavime. Mar- 
shallis pareiškė, kad jaunimas 
turi pažinti pasaulio reikalus 
taip pat gerai, kaip ir savo tė
vynės. Jaunimas pats turi su
sidaryti nuomonę apie tuos į- 
vykius, kurie dabar vyksta pa
saulyje, o nepasikliauti dažnai 
prieštaraujančiomis žiniomis.
J NEAPOLĮ ATVYKO AME

RIKOS SKAITAI
Liepos 25 d. j Neapolio uos

tą "Argentinos" laivu atvyko 
657 Amerikos skautai. Juos 
pasitiko Italijos skautų vadas 
dr. Giuseppe Marra ir 25 au
tobusais išsivežė iš uosto. Kar
tu su italais skautais jie ap
lankė Neapolį. Sorento, Ama- 
lfi ir Pompėją. Neapolio bur
mistrui jie atvežė dovaną - si
dabrinį Laistvės statulos mo
delį. Po to dalis skautų išvažia
vo į Romą, kiti pasiliko Neapo
lyje. iš kur aplankys kitas žy
miąsias vietas.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA IR SI VAŽIA

VIMAS

Studentų Atykų Sąjungos 
nariams (studentams, abitu
rientams, jaunimo kuopoms ir 
visiems buvusiems Vokietijoje 
Studentų At-kų Sąjungos na
riams) rugpiūčio mėn. 3-6 d.d. 
ruošiama tradicinė vasaros sto
vykla. kuri eventualiai gali bū
ti pratęsta visai savaitei, jei 
dalyviai pageidaus.

Stovyklos vieta — jaukus 
Wigwam viešbutis ant Paw 
Paw ežero kranto, VVateroliet 
vasarvietėje, Michigan'e (11 
mylių nuo St. Joseph miesto).

Stovyklos programa bus 
įvairi ir įdomi, kaip ir- anksty
vesnėse studentą stovyklose 
Vokietijoje.

Stovyklos metu įvyks ir 
Studentų At-kų Sąjungos na
rių suvažiavimas, tad turi būti 
atstovaujamos visos vietovės.

Tikimės gausaus dalyvavi
mo, nes stovyklai vieta yra tik
rai puiki, ir dalyviams išlaidos 
nedidelės (apie 2.5 dol- į die
ną)-.

Prašome apie dalyvavimą 
skubiai pranešti S. A. S. Cen
tro Valdybos sekretorei O. 
Stankaitvtei, 1303 S. Kildare 
Avė., Chicago 23. III.

Ligi malonaus pasimatymo,
S. A. S. Centro Valdyba

MOKSLEIVIŲ ATEITININ
KŲ STOVYKLA MARIJA- 

NAPOLYJE

Po gražiai pasisekusios pir
mosios šios vasaros moksleivių 
ateitininkų stovyklos Waterv- 
liete, Mich.. jau laikas pradėti 
galvoti ir apie antrąją. Ši ant
roji moksl. at-ku stovykla pra
sidės rugpiūčio 24 d., penkta
dienį, ir baigsis rugpiūčio 31 d., 
t. y. visiškai prieš pat Ameri
kos At-kų Sąjungos suvažiavi
mą Rochesteryje. Stovykla 
vyks Marijanapoly.ie, Thomp- 
son, Conn.. Tėvų Marijonų ve
damos lietuviškos aukštesnio
sios mokyklos patalpose, ši 
mokykla laukia atvažiuojant 
lietuviškojo jaunimo ne tik va
saros stovyklų metu: ji trokš
ta. kad jos salėse ir korido
riuose aidėtų lietuvių kalba per 
visą žiemą. Tad čia mieliems 
moksleiviams bus gera proera 
pažinti šią mokyklą, ja pamilti 
ir atvažiuoti jon mokslo siek
ti.

Nepaprastai graži gamta, 
geras maistas suteiks poilsio 
kūnui, o įdomi stovyklos pro
grama leis atsigaivinti ir dva
siai. Dėl smulkesnių informa
cijų apie stovyklą prašome 
kreiptis j vietines moksleivių 
ateitininkų kuopas. Primena
me, kad kuopų valdybos jau i- 
ki rugpiūčio 1 d. turi prisiųsti 
centrui savo stovyklautojų 
skaičių.

P MAS Centro Valdyba

Amerikos Moksleivių Ateiti
ninkų suvažiavimas

Moksleivių ateitininkų sto
vyklos Marijanapoly.ie proga, 
š. m. rugpiūčio 30 ir 31 dieno
mis P MAS Centro Valdyba 
šaukia ten pat Amerikos moks
leivių ateitininkų konferenciją 
— suvažiavimą. Suvažiavimo 
darobotvarkė pranešta visoms 
kuopų valdyboms. Kuopos pra
šomos išrinkti atstovus — nuo 
10 narių vieną.

P MAS Centro Valdyba

IŠVYKO BOSTONO SKAUTŲ 
VIETININKAS

Praėjusią savaitę iš Bostono 
išvyko lietuvių skautų vietinin
kas sktn. VI Petukauskas. Jis 
apsigyveno Amsterdame, N. Y. 
Vietininko pareigas laikinai ei
na vietininkijos adjutantas 
pasktn. L. Končius (328 E St, 
So. Boston 27, Mass.)

L’NCLE OTTO — LIETUVIŲ 
SKAUTŲ KIČU LIS

Pernai tautiniame Amerikos 
skautų sąskrydyje — Valley 
Forge, Pa., mūsų skautai susi
rado mielą bičiulį — seniau
sią šio krašto skautą, kuris po
puliariai visų vadinamas Uncle 
Otto. Pernai jis savo 74-jį 
gimtadienį atšventė lietuvių 
skautų stovykloje. Ir šiemet 
pasitaikė laiminga proga jį vėl 
pasveikinti 75-jo gimtadienio 
proga. Tą dieną Detroite jį ap
lankė skautininkai M Jurkšas, 
V. Kamentavičius, Pileika ir 
L. Gerulaitis ir įteikė gėlių su 
gražiu sveikinimu. Senasis 
skautas buvęs maloniai nuste
bintas ir širdingai priėmė mū
sų skautininkus. Jis šiuo me
tu yra pakely į 7-ją Pasaulinę 
Skautų Jamboreę Austrijoje. 
Prieš išvykdamas jis pažadėjo 
Jamboreeje visokiariopai rem
ti lietuvius skautus, o grįžęs 
Detroitan užmegs broliškus 
ryšius su vietos lietuviais skau
tais. Džiugu, kad mūsų skau
tiškas jaunimas kaskart plečia 
broliškus ryšius su kitų tautų 
skautija ir tuo pačiu laimi nuo
širdžius bičiulius Lietuvai.

SKAUTAI IŠVYKSTA JAM- 
BOREEN

Bostone gauta žinia, kad po 
trumpų atostogų pas tėvus, 
Aušros tunto skautai liepos 25 
d. susirenka Diephoizan, iš kur 
vyks Australijon į 7-ją Pasau
linę Skautų Jamboreę. Užbai
gę gimnazijoje mokslo metus, 
skautai labai intensyviai kelias 
dienas ruošėsi didžiąjai kelio
nei. Šalia gimnazijos aikštėje 
jie iš anksto suprojektavo vi
sus stovyklinius įrengimus bei 
papenėsimus, kurtuos jie įsi
rengs Jamborees stovykloje.

Lietuvaitės skautės tuo pat 
laiku padarė kelias iškylas į 
apylinkės gamtą. Aušros tun
tas šiemet negalėjo surengti 
bendros didelės stovyklos, nes 
visos lėšos ir dėmesys buvo 
skirtas tinkamai pasiruošti 
Jambo reei-

PĖSČIOMIS Į JAMBOREŲ
Amerikiečiai skautai pasi

rinko originalų būdą pasiekti 
7-ją Pasaulinę Jamboreę prie 
Bad Ischl, Austrijoje. Iš JAV 
iki Genujos uosto Italijoje jie 
plaukia laivu, o iš ten įvairio
mis kryptimis keliaus paskiro
mis draugovėmis į Austriją. 
Po Jamborees jie panašiai ke
liaus iš Austrijos per Prancū
ziją. greičiausia Cherburgo 
uostan. iš kur parplauks na
mo.

Mūsų skautai iš Vokietijos 
praneša, kad lietuvis keliauto
jas St. Urmonas jau senokai 
išžygiavo pėsčias iš Hambur
go per Vokietiją Austrijon, 
kur irgi numato aplankyti 
Jamboreę. Aušros tunto skau
tai Jamboreen vyks Balfo ma
šina (iki Austrijos sienos).

SKAUTŲ STOVYKLA ” 
ANGLIJOJE

Liepos pabaigoje lietuviai 
skautai ir skautės, kaip ir per
nai, žada stovyklauti. Pernai 
jų stovykla sulaukė didelio dė
mesio ir pritarimo iš anglų 
skautų vadovų.

SKAUTIŠKAS LAUŽAS GE
GUŽINĖJE

Liepos 15 d. Bostono lietu
viai skautai ir skautės V. ir S. 
Minkų Lietuvių Radijo Korp. 
gegužinėje pravedė nuotaikin
gą laužą. Svečiams patikę ko
miški grožio karalienės rinki
mai ir dviem variantais pašok
tas lencūgėlis. Lauže gražiai 
pasireiškė ir Brocktono skau
tai. Gaila, kad nebuvo daug 
dainų ir ne visi gegužinės da
lyviai prisidėjo ja*- iainuotį
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PITTSBURGH, PA.

WATERBURY, CONN. KENNEBUNK PORT, MAINE

• Prof. B. Kodaitis, Kauno 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
observatorijos įkūrėjas ir as
tronomijos katedros vedėjas, 
su žmona liepos 17 d. atvyko 
Amerikon ir apsigyveno Det
roite pas sūnų.

• Aldona Kriščiūnaitė, Vo
kietijoje studijavusi Pabaltijo 
Universitete, Amerikoje tęsė 
savo studijas Illinois u-te, 
Champain - Urbana, kur nese
niai baigė Bachelor of Science 
laipsniu, tačiau ji dirba toliau 
norėdama įgyti Master of 
Science laipsnį. Ji yra New- 
man Foundation stipendininkė. 
Kriščiūnaitė tris kartus kalbė
jo per radiją apie Lietuvos pa
pročius ir mokyklas, ir jos kal
bos užrašytos plokštelėse. Jos 
brolis Vytautas studijuoja ar
chitektūrą ir, be te, yra žy
mus sportininkas.

• Lietuvos konsulas Dauž- 
vardis, drauge su Chicagos 
konsulariniu korpusu, liepos 25 
d. buvo pakviesti gubernato- 
toriaus Adlai E. Stevenson 
Springfielde — oficialiam vizi
tui ir priėmimui. Svečiam bu
vo buvo paskirtas kelionei spe
cialus vagonas.

• Jonas P. Vosylius, iš Tėvų 
Marijonų ūkio Hinsdalyje, grį
žo iš Illinois milicijos karinių 
pratimų, kur per dvi savaites 
atliekama tiek, kiek reguliari 
kariuomenė mokinasi šešis mė
nesius. Toje kuopoje buvę 22 
lietauviai karo vadų buvo įver
tinti labai gerai, ir net angliš
koje spaudoje pažymėti.

• Prof. Albertas Tarutis šią 
vasarą dirba JAV kongreso 
bibliotekoje Washingtone, kaip 
konsultantas prie SBPRE pro
jekto karo laivyno žinioje. Te
nai numato išbūti iki rugsėjo 
vidurio.

40 metų Bažnyčios 
tarnyboje

Nors kiek ir pavėluotai, ta
čiau negalime šioje skiltyje ne
paminėti vienos reikšmingos 
sukakties, kurią šventė vienas 
iš garbingiausiųjų Pittsburgho 
lietuvių kolonijos asmenų, kun. 
J. Misius. Liepos 4 d. šis nuo
širdus lietuvis ir uolus kunigas 
minėjo savo kunigavimo 40 
m. jubiliejų. Kun. J. Misius 
pittsburghiečių yra ypatingai 
gerbiamas už jo nenuilstamą 
veiklą religinėje ir tautinėje 
srityje. Sukaktuvininkas mok
slus pradėjo Lietuvoje, o baigė 
JAV. Vėliau visą laiką sėk
mingai darbavosi lietuviškose 
parapijose. Šiuo metu kun. J. 
Misius yra North Side Šv. M. 
Marijos Dangun Žengimo lie
tuvių parapijos klebonas ir Ku
nigų Veinybės Pittsburgho ap
skrities valdybos pirmininkas. 
Pittsburghiečiai, sveikindami 
savo garbųjį veteraną, linki 
jam dar ilgai dirbti Dievo gar
bei ir Tėvynės naudai.

Homesteado lietuvių 
piknikas

Liepos 27 d. sekmadienį Lie
tuvių ūkyje įvyks Homesteado 
lietuvių šv. Petro ir Povilo pa
rapijos piknikas. Rengimo ko
mitetas išsijjuosęs dirba, norė
damas visus maloniuosius sve
čius kuo svetingiau priimti. Iš 
savo pusės visus pittsburghie- 
čius raginame kuo gausiau ta
me piknike dalyvauti.

Seserys Pranciškietės minės 
Mindaugo krikštą

Šv. Pranciškaus seserų mo
tiniškasis vienuolynas, įsikūręs 
netoli Pittsburgho esančiame 
Apvaizdos kalnelyje, rugpiūčio 
3 d. ruošia paskaitą. Karaliaus 
Mindaugo 700 m. krikšto ju
biliejui paminėti. P.ugpiūčio 4 
d. minėjimo tęsinys—iškilmin- 
ka akademija.

basaro laikasArtėja

Kaip jau 
nėta, šv. Kazimiero parapijos 
bazaras įvyks rugpiūčio 6-11 
d.d. prie šv. Kazimiero mokyk
los Jane St. Jau baigiami visi 
galutiniai pasiruošimai. Rengi
mo komitetas kviečia visus dar 
neįsigijusius automobilio lai
mėjimo bilietų kuo greičiau 
juos įsigyti ir nepraleisti pro
gos už 50 centų laimėti gražų 
Buicką.

anksčiau buvo mi-

Misijos

Šv. Kazimiero lietuvių bažž- 
čioje misijos šiais metais įvyks 
rugpiūčio. 26 — rugsėjo 2 d.d. 
lietuviškai ir rugsėjo 2—9 d.d. 
angliškai. Kas misijas ves, dar 
tikrai nežinoma, tačiau mano
ma, jog T. Borevičius ir vienas 
amerikietis kapucinas.

Prie šv. Kazimiero mokyklos 
jau anksčiau susiorganizavęs 
mokyklą lankančių vaikų moti
nų klubas aktyviai remia mo
kyklos reikalus. Jam vadovau- 

p. Kissel.ja
J. Virpša

DETROIT, MICH.

• Aldona Nugaros, dramati
nis sopranas, dalyvauja Chica
go Tribūne paskelbtame Chica- 
goland Music festivalio kon
kurse.

• Kun. Juozas Kluonis, dir
bęs Detroito lietuvių parapijo
je ,ir ypatingai pasižymėjęs di
dele pagalba tremtiniams, šio
mis dienomis išvyksta vier.erių 
metų studijoms į Vokietiją. 
Detroitiečiai suruošė jam iš
leistuves.

Kapinių sukaktis

Neseniai leituvių šv. Kazi
miero kapinėms sukako 25 m. 
Jų įkūrėjas ir dabartinis jų 
tvarkytojas yra kun. Kazėnas, 
šv. Kazimiero parapijos South 
Side klebonas. Tenka pastebė
ti, jog mūsų minjmos kaDinės 
yra vienos iš gražiausių visame 
Pittsburghe ir pittsburghiečių 
įvairiomis progomis labai gau
siai lankomos.
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Miesto jubiliejus

šiais metais liepos 13 d. Det
roito miestui sukako 250 me
tų. Miesto vadovybė ir visuo
menė šią sukaktį iškilmingai 
mini per eilę dienų įvairiais pa
rengimais.

Gražiai apšviestame miesto 
centre įtaisytos estrados, į- 
rengtos atviros scenos, kuriose 
vyksta įvairių tautų meniniai 
pasirodymai, koncertai, tauti
niai šokiai ir t-t. Liepos 25 ir 
27 d.d. trisdešimt įvairių tautų 
tarpe pasirodė ir lietuviai. Bel- 
le Isle estradoje dainavo muz. 
Br. Budriūno vadovaujamas 
mišrus choras G. Zaganevičie- 
nės vadovaujama tautinių šo
kų grupė šoko tautinius liet, 
šokius.

Meno Institute, Woodward 
prie Kirby, tomis pat dienomis 
A. šlepetytės baleto studijos 
vyresnioji grupė išpildė klasi
kinį baletą.

Liepos 28 d. Detroitas iškil
mingai sutiko prez. Trumaną.

Lietuvos įgaliotą ministerį 
JAV-se atstovavo Lietuvos 
konsulas iš Chicagos dr. P. 
Daužvardis, kuris liepos 29 d. 
12,30 vai. lietuvių salėje, pa
darė pranešimą tarptautinės 
politikos ir Lietuvos laisvinimo 
reikalais.

“The Sunday Republican’’ 
leipos 15 d. laidoje įdėjo pirma
me puslapyje lietuvių kolonF- 
jos Waterbury įsikūrimo isto
riją, keturias nuotraukas ir 
dabartinio Waterburio lietuvių 
Šv. Juozapo parapijos klebono 
kun. Juozapo Valantiejaus fo
tografiją.

Sunku tiksliai nustatyti, ka
da pirmasis lietuvis apsigyve
no šiame mieste. Spėjama, kad 
Paplauskų šeima čia atsikėlusi 
iš Pennsylvanijos 1849 m. bus 
pirmoji lietuvių šeima Water- 
bury.

Apie 1880 metus jau buvo 
čia apie 30 lietuviškų šeimų— 
120 asmenų, kurie daugumoje 
gyveno Brooklyno miesto da
lyje.

Kadangi lietuviai daugumo
je R. kat., jie pradėjo burtis į 
religinę bendruomenę ir atsi- 
kviesdavo kunigą, kuris jiems 
airių bažnyčioje, atlaikyda
vo pamaldas jų gimtąja kal
ba. Čia minimi šie kunigai: 
Vamagiris, Juodišius ir AI. 
Burba.

1885 m. liepos mėnesį lietu
viai įkūrė Kosciuškos draugi
ją, kuri vėliau tapo Šv. Kazi
miero draugija ir tai sudarė 
pagrindą šv. Juozapo parapi
jai.

1892 metais grupė lietuvių į- 
kūrė Gedimino draugiją. Tais 
pat metais kun. Burbos inicia
tyva buvo sukviestas visų lie
tuvių susirinkimas, kuriame 
buvo nutarta kurti lietuvių pa
rapiją.

Oficialiai šv. Kazimiero pa
rapija įkurta kai 1894 m. ko
vo 28 d. iš Lietuvos atvyko 
kun. Juozapas Žebris, kurį vė
liau Hartfordo vyskupas pa
skyrė Waterbury lietuvių pa
rapijos klebonu.

1904 - 1905 m. Kun. Petr. 
Saurusaičiui vadovaujant buvo

pastatyta bažnyčia, kuri 1920 
m. dabartinio klebono kun. J. 
Valantiejaus rūpesčiu gražiai 
išdekoruota, pagrindinai at
naujinta ir pastatyti nauji var
gonai.

1904 m. buvo įsteigta ir pa
rapinė mokykla su 72 moki
niais. Sekančiais metais pa
kviestos Šv. Dvasios seserys 
mokyklai vadovauti. 1924 me
tais kun. J. Valantiejaus rū
pesčiu pastatyta nauja parapi
jos mokykla ir kiti moderniš
ki pastatai atatinką visus pas
toracijos reikalavimus.

Antrojo pasaulinio karo 
metu 800 parapijos vyrų tar
navo kariuomenėje iš jų 28 žu
vo ar sužeisti.

Parapijoj yra 12 religinių 
bei socialinių organizacijų. 
Daugumai šių organizacijų va
dovauja ilgametis šios parapi
jos vargonininkas muz. A. J. 
Aleksis, globojamas ir visur 
tėviškai patariamas klebono 
kun. J. Valantiejaus.

v. 
j.i

Komisija ekonominiams klau
simams nagrinėti

Tremtinių draugijos valdyba 
sudarė komisiją tremtinių eko
nominėms problemoms studi
juoti. J komisiją įeina: J. Bra
zauskas, Dr. V. Jozaitis, 
Kuzmickas, A. Petrauskas, 
Valaitis ir dr. P. Vileišis.

Komisija, atsižvelgdama
vietines sąlygas, lietuvybės rei
kalus bei tremtinių pajėgumą, 
paruoš tremtiniams rekomen
dacijas jų gyvenimo. įsikūrimo 
ir ekonominės būklės pagerini
mo klausimais.

Rimtas dėmesys kreipiamas 
į kooperatinius klausimus. Se
nai galvojama steigti vartotojų 
kooperatyvą.

Taip pat susirūpinta lietuviš
kos spaudos platinimo reika
lais. Iki šiol šis reikalas buvo 
gerokai apleistas.

Keista lietuvių diena
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KNIGHTS OF LITRU ANIA, 2211 SARAH ST., 
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MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

BUTAUSKŲ CKYJE. kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras nepaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikra poilsį ir džiaugsmą.

Erdvūs, su visais patogumais kambariai, labai skanūs ir įvairūs valgiai, 
pagaminti iš savo ūkio produktų: pieno, kiaušinių, daržovių, vaisių etc.

Kas mėgsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong, Badminton, 
Television.

Butauskų ūkis 5 minutėm nuo Torrington, Conn . miestelin
Čia priimami vasarotojai: birželio, liepos, rugpiūčio, rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki še.tadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 2S dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKŲ CKYJE. kurio adresas:

MRS. R. B U T A N
RFD 1, Mountain Rd. Torrington, Conn.

Telef. Torrington MM

Dainų šventė

(Pittsburgho temomis)

Liepos 20 d. Kennywoodo 
parke įvyko antroji metinė 
Vakarų Pennsylvanijos Lietu
vių Diena, dėl kurios reikalin
ga šia proga šiek tiek pasisa
kyti. Ne dėl pačio principo, bet 
dėl jos pravedimo. Šias eilutes 
rašančiam neteko dalyvauti 
pirmojoje Lietuvių Dienoje. į- 
vykusioje pernai tame pačiame 
Kennywoodo parke. Tačiau šie
metinė diena buvo iš tikrųjų 
verta pasigalėjimo. Nieko ne
galima būtų prikišti, jei tai 
būtų pavadinta kelių organiza
cijų jungtiniu pikniku, tačiau 
tokį pikniką vadinti Vakarų 
Pennsylvanijos Lietuvių Diena 
yra jau per didelis neapsižiū
rėjimas. (Čia tenka pažymėti, 
jog skelbimų knygelėse buvo 
pažymėta, kad tai visos Penn
sylvanijos Lietuvių Diena).

Pirmiausia visus s+ebino ko
dėl rengimo komitete nedaly
vavo nė viena iš mūsų bendrų
jų organizacijų — ALT. BAL- 
Fas ir kt., jau nekalbant apie 
keliasdešimt kitų, kurios nieko 
apie rengimą nesirūpino (ko
dėl — kitas klausimas), betgi 

' < jų vardu komitetas veikė. Toks 
kelių klubų jungtinis komite- 
tetas jokiu būdu dar neatsto
vauja visų Vakarų Pennsylva
nijos lietuvių organizacijų ir 
neturi teisės jų vardu veikti, 
arba dar daugiau — pasiskelb-

ant 
lie
su-

ir 
ku-

T. Gediminas Jočys, O.F.M.

PRIMICIJOS LIETUVIŲ DIE- 
N4

Lietuvių Dienai, rųpšiamai 
pranciškonų vienuolyne, Ken
nebunk Porte, Maine, šiemet 
daug iškilmingumo suteiks T. 
Gedimino Jočio, O.F.M., primi
cijos. Į šios rūšies šventes, ku
rios, palyginti, nėra dažnos, ir 
Lietuvoje suplaukdavo didelės 
minios žmonių.

Primicijantas T. Gediminas 
yra gimęs 1926 m. Aluntos pa
rapijoje- Gimnazijos mokslą 
ėjo Utenoje ir Vilniuje. Iš 
pradžios stojo Kauno kunigų 
seminarijon, bet tremtyje per
ėjo pas pranciškonus. Vokieti-

/

joje. Vestfalijos provincijoj, 
atlikęs noviciatą, ten pat tęsė 
filosofijos ir teologijos studi
jas. Į Ameriką pas lietuvius 
pranciškonus atvyko 1949 m. 
ir čia \Vappingers Falls kuni
gų seminarijoje baigė kunigui 
reikalingus mokslus. Įšventin
tas buvo birželio 17 d., bet 
pirmąsias iškilmingas mišias 
atidėjo rugpiūčio mėnesiui — 
Lietuvių Dienai.

Gražųjį vasaros atostogų 
laiką primiciantas pašventė į 
stovyklą suvažiavusių berniu
kų auklėjimui. Tiek pernai, 
tiek šiemet jisai vadovavo sto
vyklai, nuoširdžiai mokydamas 
jaunuosius lietuvių kalbos, is
torijos, dainelių ir kitų naudin- 

•gų dalykų. Darbo, ypač 
met, buvo nemažai, nes į 
vykią buvo suvažiavę 60 
kų, kurių tėvai norėjo,
jie ten, gražioje gamtos kara
lystėje, pailsėtų, pasimokytų 
ir geresniais taptų. „

Stovykla buvo uždaryta lie
pos 27 d. jaukiomis pamaldo
mis koplyčioje. Vaikučiai iš 
žaliuojančių vienuolyno sodų ir 
nuo vėsaus Atlanto vėl išsi
skirstė po įvairius Amerikos 
miestus, o Kennebunk Porte 
visu smarkumu ruošiamasi 
Lietuvių Dienai ir primici
joms. K- A.

šie- 
sto- 
vai- 
kad

Autobusai į Tėvų Pranciškonų piknikų
J rengiamąją Naujosio., An- ja taip pat organizuoja ekskur- 

glijos Lietuvių Dieną-Pikniką, 
kuris įvyks rugpiūčio 12 d. 
Kennebunk Port, Me., Tėvų 
Pranciškonų vienuolyne prie 
gražių Atlanto pakrančių, ruo
šiasi susirinkti daug lietuvių 
net ir iš tolimesnių apylinkių. 
Daug kur organizuojami spe
cialūs autobusai.

LAWRENCE, 51ASS., lietu
viai vyks atskiru autobusu 
nuo šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčios 8 vai. ryto. Užsira
šyti pas Sofiją Rimaitę.

VVorcester, Mass. lietuviai 
taip pat rengiasi atvykti spe
cialiu autobusu. Užsirašyti pas 
Oną Ridikaitę arba 
Petrai^

kleb. kun.

Boston, Mass. — 
autobusui galima 
pas p. Ivašką 
Fumiture Co.) arba 
ninko” kontoroje.

Haverhill, Mass.— užsirašy
ti pas lietuvių veikėjus arba 
arba kleb. kun. A. Bernatonį.

atskirom 
užsirašyti 

(Lithuanian 
'Darbi-

Waterbury, Conn. šv. Pran
ciškaus tretininkų kongregaei-

siją į Kennebunk Port, Maine. 
Autobusai išvažiuos nuo šv. 

Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčios rugpiūčio 11 d. 7 v. 
30 min. Bilietas ten ir atgal 
(round trip) kaštuoja 7,50 dol. 
Mielai priima ir kviečia eks
kursantus prisidėti ir iš apy
linkės miestelių. Vietas užsisa
kyti autobusuose prašo iki rug
pjūčio 6 d.

Ekskursiją globoja klebonas 
kun. Valantiejus.

Bilietus galima gauti klebo
nijoje, pas U. Liutkevičiene, 
122 Morton St. ,tel. 3-5926 ir 
pas M. Stankevičienę.
• Waterburio Lietuvių Trem

tinių Draugija, baisiojo birže
lio dešimtmečio sukakčiai pa
minėti pagamino specailią ge
dulingą antspaudą, kuria tik
tai birželio mėn. 14 d. nup 9 
vai. iki 21 vai. persispausdino 
D-jos išleistus antikomunisti
nius ženklelius ir vokus. Daug 
laiškų su antikomunistiniais 
ženkleliais ir minėta antspau- 
da. birželio 14 d. buvo išsiusią 
paštu į įvairias pasaulio valsty
bes.

Liepos 14 d. Paterson, N. J. 
vietos varg. Vinco Justo bute į- 
vyko New Jersey lietuvių pa
rapijų chorų vedėjų posėdis, 
kuriame dalyvavo ir žinomas 
mūsų kompozitorius prof. Juo
zas Žilevičius.

Posėdyje svarstyta rugpiū
čio mėn. 14 d. Patersone ren
giamos Dainų šventės prog- 

.ramos reikalas, šventėje daly
vaus su atskira programa šie 
chorai: Elizabetho, Harrisono, 
Bayonnės, Netvarko ir Pater
sono. Programą užbaigs visų 
parapijų jungtinis choras, di
riguojamas prof. J. Žilevičiaus.

ši Dainų šventė New Jersey 
apylinkėje jau yra trečioji iš 
eilės. Ne per senai Bayonne- 
je įvykusi Dainų šventė įrodė, 
kad mūsų bažnytiniai chorai ir 
slopinančių vasaros karščių 
metu intensyviai dirba kultūri
nį darbą ne tik savo parapijo
se, bet ir platesniu mastu, 
skamba lietuviška daina ža
dindama mūsų tautiečių širdy- ; 
se keničančios Tėvynės Lietu- ;
vos meilę. iiiiiW4huhm

ti visus lietuvius atstovaujan
čiu organu.

Nieko nebūtų, jei tas komi
tetas bent pakenčiamai atsto
vautų visus lietuvius ir lietu
vybę. Tačiau Lietuvių Dienos 
programa parodė, jog tos die
nos tikslas jokiu būdu nėra lie
tuvybė. Daugelis net senesnio
sios kartos lietuvių, jau nekal
bant apie tremtinius, pavyz
džiui, pasipiktino, jog tarp gal 
40 amerikiečių vėliavų 
scenos nesimatė nė vienos 
tuviškos vė’iavos. Tą patį 
ubagėjimą pademonstravo 
labai jau skurdi programa,
ri dėl kažinkokių mandrumų 
dar buvo transliuota per WH- 
OD radijo stotį. Vienintelė 
kun. A. Sušinsko kalba buvo 
verta rimto dėmesio, o kita te
buvo tik eiliniai numeriukai, 
kurie nors ir neblogai išpildyti 
ir malonūs lietuvio širdžiai, 
vistik reprezentuoti lietuvių 
visuomenę svetimtaučių akyse 
kažin ar jau taip šimtu procen
tų ir tinka. Gal dėlto ir publi
kos buvo- pernelyg mažai, o ir 
ta pati programos gale pradėjo 
išsivaikščioti.

Apskritai ši Lietuvių Diena 
buvo labai menka, šios kelios 
pastabos tebūna tik primini
mas rengėjams, jog kitais jue- § 
tais ruošiantis atstovauti lietu- v 
vius, reikia remtis jų visuma. v 
bet ne keliomis organizacijo- į 
mis. A. E. 2

Skaitykite ir remkite lietuvišką

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos

jdo-

KUR

VAI

Nauja moterims knyga su 300 įvairių 
valgių receptų ir naudingų patarimų. 
Yra platus skyrius, kain pagaminti ir 
papuošti užkandžins. Dane natriu ži
nių apie pyragus ir 
tik $2.00.

Užsisakyti galima 
administracijoje šiais 
Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
ir 366 W. Broadvvay, So. Boston 27. 
Mass.

keikns. Kaina

“Darbininko”
adresais: 680

METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų šventųjų Metų proga, ši 
mi 224 psl. knyga liečia pačius aktualiausius lietuvių tautos reli
ginius ir kultūrinius klausimus. Joje yra daug beletristikos ir 
poezijos. Kainavo $2 50. parduodama—$1.00. •
BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletristikos kūrinys. 
288 psl. Išleido Kultūros Institutas. Kaina $2.00.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 270 psl. Kai. 
na $1.00.

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidinys. 576 psl. — 
$1.00.

LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido Kun. P. 
Juras. įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina — $1.00.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr. J. Starkus. 208 
psl. Kaina—$1.00.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A. Herlitas. 400 psl. 
Kaina $3.00.

ŠV. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIVRDE. Vysk. P. Būčys. Gausiai 
paveiksluota, kietais viršeliai virš 500 psl. Kainavo $5.00, par
duodama — $1.00.

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas Skvireckas. Iš
leido Kun. Pr. Juras. Kaina—£2.00. Audeklo apdarais -$3.00.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiekvienai metu 
dienai skiriamas vieno šventojo aprašymas. Knyga paveiksluota, 
įrišta kietais viršeliais. 936 psl. Kaina — $2.00.

KRISTAUS SEKIMAS. Tomas Kempiotis. Iš prancūzu kalbos vertė O. 
Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Juras. 424 psl. Kaina — $2.00.

PRANCIŠKUS ASYŽIETIS. T. Damazas Daveau, O.F.M. Išleido 
TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiekvienam norinčiam susipa
žinti su Šv. Pranciškaus gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina — 
50c.

Norintieji šias knygas įsigyti, prašomi rašyti šiais adresSs:

DARBININKAS
680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

DARBININKAS
366 W. Bro*dway So. Boston 27, Mass.

FRANCISCAN FATHERS Kennebunk Port, Maine

sy.
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NUOSTABI DVIEJŲ ITALŲ KELIONE
Du siciliečiai Giovanni An- 

darolo ir Sebastiano Caruso 
užsimanė būtinai išvažiuoti į 
San Francisco. Neturėdami jo
kių dokumentų, jie pardavė vi
sa, ką turėjo, ir nuvažiavo į 
Genują. Ten prisitaisė prie vie
no laivo, kuris plaukė į San 
Francisco, ir pradėjo derėtis 
su vienu jūrininku. Abu nu
džiugo, kai jūrininkas pasiža
dėjo už 700,000 lyrų juos nu
gabenti į svajotą šalį.

Sumokėję pinigus, įsiinko į 
laivą. Prieš Gibraltarą juodu 
uždarė vienoje sienos spintoje, 
kur ištupėjo dvidešimt dienų. 
Tada atėjo vėl anas jūrininkas 
ir pranešė, kad jau San Fran
cisco. Abu išsiskuto, sėdo į lai
velį ir pradėjo irtis. Dar buvo 
tamsu prieš aušrą, bet krantą 
šiaip taip įmatė. Po dviejų va
landų jiedu pasiekė krantą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
Jau buvo prašvitę, bet aplink 
nesimatė jokių dangoraižių, 
jokio miesto. Juodu buvo iškel
ti atgal į Siciliją netoli savo 
gimtinės.

MOTERS ŽINGSNIAI
Viena moteris Kapstadte su

skaitė savo žingsnius, kiek jų 
per dieną padaro, po virtuvę 
bevaikščiodama. Jų buvo 23,- 
000. Per dieną ji padarė 21 
kilometrą. Per metus ji virtu
vėje suvaikščiojo maždaug 
7600 kilometrų.

Lubų dažymas 
tik $7.50

Švarus darbas, greitas patar 
navimas. Geriausi dažai (ai 
medžiaga). Kreipkitės į Mr 
WETM0RE, Boston. Tel. LY 
2-1269.

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

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

New Yorke Bostone

;> 15 Fark Rovv, New Yoi
Real Estate X Insurance

409 VV. BROADVVAY
SO. BCSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

SUAUGĘ MIEGOS
* LOPŠIUOSE

Nemaža žmonių kankinasi 
nemiga. Negalėdami užmigti, 
griebiasi visokių priemonių, 
vartoja ne tik vaistus, bet ir 
narkotikus.

Amerikoje kai kuriems tyri
nėtojams atėjo į galvą patyri
nėti lopšius. Naujagimiai daž
nai yra neramūs, ir motinoms 
tenka praleisti daug laiko, kol 
jie užmiega. ’ Lopšyje supami 
vaikai užmiega kur kas grei
čiau. Tyrinėtojams atėjo min
tis padaryti dideliems lopšį-lo- 
vą. Visi ligoniai ir besikankiną 
nemiga tokiose lovose jautėsi 
labai gerai ir greit užmigo.

IŠ TĖVYNĖS ILGESIO
Vienas vokietis, išemigravęs 

į Pietų Ameriką, taip pasiilgo 
savo tėvynės, kad paprašė 
vienos vokiečių filmos bendro-, 
vės jam padaryti jo kaimelio 
filmą. Buvo padaryta 200 met
rų filmas. Jame pavaizdavo 
kaimelį, bažnyčią su mišiomis, 
gamtą, jo draugus ir gimines. 
Kiekvieną vakarą jis žiūrėda
vo šios filmos ir džiaugėsi savo 
jaunatvės draugais.

B. Z I N I S
361 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

Ofiso Tel.
WO 2-3497

Namų Te', i
NE 9-568C]

PARDUODAMI NAMAI
Pardavimui turime namų visose 

miesto dalyse — Brooklyne, Queens. 
Nassau County.

Visi turi po tuščią florą, aliejumi 
apšildomi, su garaažis, 1, 2, 3 šei
mom ir apartament hausus. Taipgi 
ir naujų turime. Netoli stotis sub- 
way.

Telefonai:

VVEST RONBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

rsr.
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LINKSMOS PLOKŠTELĖS
REKORDAI

VADINASI, MELDŽIASI...
Panaktinis sargas labai į- 

vargo budėdamas. Jam neva
lia miegoti, nei atsigulti, nei 
atsisėsti. Po gero laiko jis pra
moko nusnūsti ir stovėdamas. 
Palenkia kiek galvą, ir jau 
snaudžia. Bet ir taip snausti 
nevalia. Vieną parytį, taip be
snausdamas, pamato ateinan
tį bosą. Kiek palaikęs palenktą 
galvą, pamaldžiai ją pakelia ir 
pusgarsiai taria: ‘‘Amen.” Va
dinasi, meldžiasi..

•>
I

1
I

■

ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV«rgreen 7-9394

Naujai pagaminto# pirmą kartą 
išleistos lietuvių kalba juokų plok
štelės — rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių — ne linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuok <um jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarą. Kaina tik 1 dol.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Bot 666. Neaark, N. J.

Automatic Lauiidrv
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. BROADYVAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

I 
I 
i

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas f>eną ir nakti.
Kopiyči* šermenims arxai.
TeL SOuth Boston 8-2596

AVenue 2-2484

I

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

-r
JEI ĮŠOKITE VAŽIUOTI

į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.
TRANSPORTATION BLREAU

Į

ALAVIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu- 
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini-

I

BOMBOS MAUDYKLOJE
Vokietijoje Erlenbacho mie

stelio gyventojai buvo labai 
nustebinti, kad jie keletą me
tų maudėsi viršum bombų, mi
nų ir granatų. Karui baigian
tis, į Maino upę ties miesteliu 
buvo sumestos bombos ir gra
natos. Viena jų buvo trijų 
centnerių sunkumo. Visą amu
niciją apr.eše dumblais ir smė
liu, ir besimaudą manė, kad 
tai akmenys. Vieną mėgino net 
išrišti, bet buvo per sunki, 
ir taip paliko.

Parduoda ir tokiu būdu
Kaire buvo padarytas vienas 

keisčiausių visų laikų biznis, i 
Vienas anglas iš Bristo!, M 
Cruse. pardavė karaliui Faru- 
kui 6000 cigarečių pokelių, iš 
kurių niekas negaus nė vienos 
cigaretės. Už pirkinį karalius 
sumokėjo 3,500 dolerių. Egip
to karalius turi labai keistą 
aistrą — jis renka tuščias ci
garečių dėžutes ir pilnus paku
čius. Šiuo metu jo rinkiny yra 
per 30,000 
m. iki 1940

SALDAINIŲ PAL K.ilS

Brbokhn, N. Y

8656

Maspeth, N. Y

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai. Kava, Arbata. Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS

vienetų nuo 1880 
m.

Didžiausias pasirinkimas AISKRY^MO. namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street,

65-43 Grand Avė.
Tel. T\Vining 4-8087

KLM SYK1T RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

EV 4-9293

ALLIANCE IIALL
Lietuvių Radijo Draugijos 195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

495 GRAND

+ +
+
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a. P. GINKUS 
Direktorius
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Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

Comm union Breakfasts 
B a n quets

H A L L

CATERERS
Parties-W e d d i n g s

M E E T I N G

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y
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GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietines 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANČIĄ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

RESTADIENTAIS 2 VAL. POPIET. —WWRL 1600

Stotis VVEVD--1.330 ML 5000 w.

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

i
Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVTTAS V. UBAREVICIUS
MmBcos Dir. Pranešimų Dir.

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

* JOHN L. RIMŠA

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MIŠIUNAS IR SCNUS EDYVARD MIŠIUNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

1264 White St, Hillside, N. J. \
Tel. VVAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS! *

JOK. J. STEKAS, Dir.

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS jį

i

!
J i

Pristatom gerinusį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

mo gumbo ir dieg-1 
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku- 

maisto arba jautiesi pra-' j 
rūgęs, apsunkintas. Paimk - < 
Alavijos grūdelių ne daugiau'* 
kaip žirnio didumo, sukram- * 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje ir 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras S2.5O. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

Soutli Boston 27, Mass.

? EVergreen 8-9770
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Joseph Garsz’ a
G raborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Į Tel. VIrginia 7-4499

i 
į

į
I
į
i
į
i
i

F. W. Shalins
(Šulinskas) 

1-aisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

- §150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
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CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Mase.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir nakti 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKaVONIS

I •«
1

HOMEFUNERAL

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas dieną ir nakti.
Koplyčia sermeaunis dykai
Tel. BROCKTON 8-158G I
ZALETSKAS {

FUNERAL HOME

PIRKITE NAMUS
WILLIAMSBURGE— arti Apreiš-' 

kimo lietuvių parapijos bažnyčios--} 
8 šeimynų namas su tuščiu butu 
parduodamas pigia kaina.

WOODHAVEN—arti Forest Park'.
— ir’ kitose apylinkėse turime gra
žių namų parduoti.

Namų pirkimo bei pardavimo ir 
visokios apdraudos (insurance) rei- ’ 
kalais gerai patarnaus:

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance
85th St.. tVoodhaven 21, N. Y.

Tel. VIrginia 7-1896

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

a-

a
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564 EAST BROADVVAY 
South Boston. Ms_m 

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam u otojai 
Patarnavimas diena ir nakti.

Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

l

ei. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti

■f
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I

! TeL NEtvtcn 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS *
Laisniuotas Graborios

GENERAL INSURANCE AGENT
j 54-41 — 72nd Street Maspeth. N. Y.

*

TELEVIZIJA
SPORTAS - MUZIKA \

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIŲ GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
4 11 GRAND STREET

Tel. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. !I 

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms/ 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. ! 
Šaukite: !

BORIS BEVERAVE CO.

220 E Street

■£

+
*

J. ARLAUSKAS, Savininkas |
Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. t
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' Al bert Th. Dana?
----------------------------------------------------------------------------------------------$

LIETUVIS ADVOKATAS £ 

119-17-120 St. Hillside Avė.':
* ’ A

Richmond Hftl 18, N. Y. \
Tel. VIrginia 9-4882 $

DAvenport 6-0259
> R A L P H K R U C H 
f FOTOGRAFAS
• v • - . i
“■v 65-23 Grand Avenue

N. Y.
i

W AIT K U S
FUNERAL HOME

197 W EBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

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

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

!
4
1

■4

WAITT
FUNERAL HOME

36 EMERSON AVĖ.
Brockton, Mass.

EDVVARD J. AVAITT 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsam uoto jas

Patarnavimas Dieną ir Nakti- 
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 3368
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įvairūs skelbimai

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius—• 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greita* patarnavimas.
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V. ZUBAWICZ
NOTARY PUBLIC
111 AINSLIE ST., 

Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EV 4-3049

ii.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADA OKATAS 
85 - 03 H AREMAM PU 

JAMAICA, N. Y.
Tel. JArbaica 3-7722
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Lankėsi rašytojas Antanas
, Vaičiulaitis

Pereitą šeštadieni “Darbi
ninko” redakciją ir naują Tėvų 
Pranciškonų spaustuvę aplan
kė rašytojas Antanas Vaičiu
laitis. Kaip “Aidų” redakcinio 
kolektyvo narys, jis su provin
cijolu Tėvu J. Vaškiu ir Tėvu 
Leonardu Andriekum tarėsi 
žurnalo reikalais.

Parciunkutio atlaidai

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje prasidės trečiadie
nį, rugpiūčio 1 d. 12 vai. ir 
baigsis ketvirtadienį, rugpiūčio 
2 d. vakare.

Angelų Karalienės parapija 
yra seniausia lietuvių parapija 
Brooklyne. 1894 metų balan
džio 8 d., buvo suteiktas para
pijos bažnyčiai dabartinis titu
las, kartu su šiuo titulu baž
nyčia naudojosi ir porciunku- 
lio atlaidais. Vėliau T.T. Pran
ciškonų Ordinas perėmė tvar
kyti parciunkulio atlaidus vi
same pasauly. Tada Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčiai 
atlaidai buvo išrūpinti specia
lia privilegija.

Pamaldy tvarka atlaidų 
dienomis:

Trečiadienį, rugp. 1 d., 12
vai. atidaroma bažnyčia tikin
čiųjų lankymui, 7 vai. 30 min. 
vakare mišparai ir pamokslas. 
Ketvirtadienį, rugp. 2 d., 6 vai. 
šv. mišios
išstatymas viešai adoracijai, 9 
vai. šv. mišios, pamokslas, pa
laiminimas šv. Sakramentu, 
šv. Sakramento uždarymas. 
Atlaidus praves ir pamokslus 
sakys Tėv. P. Bulava, mari
jonas.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje gražiai praėjo šv. 
Onos novena, kurią pravedė 
kun. V. Dabušis. Kasdieną lan
kėsi gražus būrys žmonių, o 
šv. Onos dieną, 26 liepos, buvo 
pilna bažnyčia tikinčiųjų.

Tuojau po pamaldų parapi
jos salėje buvo bendri pusry
čiai, kuriuose dalyvavo kuo ne 
visos parapijos Onos. Buvo 
svečių ir iš kitų parapijų.

Liet. V'yčių seimo proga
rugsėjo 9 d. 4val. p.p. St. 

Patrick’s katedroje bus šven
toji valanda, Lietuvos krikšto 
700 metų sukakčiai paminėti.

Apreiškimo parapijos 
piknikas

ruošiamas rugpiūčio 12 d. 
Dexter Parke, Woodhaven.

Protestuoja prieš terorą
Pabaltijo Moterų Taryba, 

Lietuvių Atstovybės pirminin
kės adv. Birutės Novickienės i- 
niciatyva, pasiuntė memoran
dumą Kongresui ryšium su 
naujausiais bolševikų teroro 
pasireiškimais prieš Vilniaus 
fabriko darbininkus.

Atrodo, kad šis žygis yra ligi 
šiolei vienintelis iš lietuvių 
tarpo. Ar nepaketintų ir ki
tos lietuviškosios organizaci
jos ar asmenys ką nors tuo 
reikalu kompetentingoms įstai
goms parašyti, primenant bol
ševikų žiaurumus pavergtoje 
mūsų tėvynėje. «/

• Dail. Česlovas Janusas, y- 
ra pasiuntęs savo kūrinių į J. 
Bačiūno Maca^ava Hotel, kur 
jie išstatyti parodai.

ir šv. Sakramento
IŠNOMUOJAMAS KAMBA

RYS vienam ar dviems asme
nims, su vonia ir apšildymu. 
Dėl sąlygų teirautis nuo 5 iki 
7 vai. vakaro 592 E. 6th St., 
III-čias aukštas, So. Boston, 
Mass. 31 (2)
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EKSKURSU A J MAINE !
Tėvai Pranciškonai rengia ekskursiją į Maine rugpiū- 

10-12 d.
Autobusai išvyks penktadienio vakare (rugp. 10) ir į

Kennebunk Porte bus šeštadienį. Ten kiekvienas galės lais- 5 
vai praleisti dieną prie jūros ar pranciškonų sode. Sekma- 5 
dienį dalyvausime T. Gedimino-Leonardo Jočio O.F.M. pri- 8 
micijose ir popietiniame piknike. 4

Sekmadienio vakare išvažiuosime atgal į New York.
Kelionė ten ir atgal kainuos apie 15 dolerių, čia įskai- * 

tomą bilietas į pikniką ir pietūs. Nakvynės patalpos irgi bus / 
parūpintos.

Kas norėtų dalyvauti prašome kuo greičiausiai užsire- 3 
gistruoti pas Tėvus Pranciškonus, 680 Bushvvick Avė. Tel. 5 
GLenmore 5-7068. $

S K

> Pavėlavusieji gali negauti vietų. 9

Ponia B. Zinis
su dukrele yra išvykusios ato
stogų į Kanadą. Pakeliui ap
lankė gražiuosius Amerikos 
kurortus Saratoga Springs, 
Lake George ir kt. B. Zinis y- 
ra žinoma namų prekybininkė, 
perka ir parduoda namus įvai
riose miesto dalyse. Apie tai 
skelbiasi Darbininke.

VL Grigaitienė dainuos trem
tinių vajaus koncerte

Adv. Fr. Aleksio vadovauja
mas Tremtinių Pagalbos Va
jaus Komitetas, kuris spalio 1- 
7 dienomis ruošia rinkliavą ir 
jai užbaigti didžiulį koncertą, 
pakvietė to koncerto progra
moje dalyvauti Lietuvos ope
ros solistę Vladą Grigaitienę.

ši Lietuvos operos daininin
kė, anksčiau gyvenusi Eliza- 
bethe, N. J., neseniai persikėlė 
gyventi į Brooklyną. Daininin
kė šiaip parengimuose nedaly
vauja, bet, Komitetui kvie
čiant, sutiko tremtinių vajaus 
koncerte dainuoti.

A. Katiliūtė lankėsi
New Yorke

Albina Katiliūtė, Vilniaus 
teatro buv. dramos aktorė, iš 
Waterbury, Conn., buvo atvy
kusi į New Yorką. Aplankiusi 
savo bičiulius P. ir O. Osmols- 
kius, ji matėsi su savo bendra
darbiais teatralais ir tarėsi lie
tuviškos dramos reikalais.

St. Vainoras išvyksta 
į Čikagą

Laikraštininkas Stasys Vai
noras, kuris, atvykęs iš Švedi
jos, paskutiniu laiku gyveno 
Brooklyne ir, šalia darbo fab
rike, talkininkavo “Vienybei”, 
netrukus išvyksta Čikagon. Te
nai, manoma, jis dirbs “Nau
jienų” redakcijoje.

Ekskursija j Maine
Keis norėtų pamatyti Kenne- 

bunk Port, Maine ir dalyvauti 
Tėvų Pranciškonų rengiamoje 
Lietuvių Dienoje gali nuva
žiuoti patogiame autobuse, ku
ris išvyks rugpiūčio 10 d. 
(penktadienio vakare) ir grįš 
pirmadienio rytą, kad kiekvie
nas galėtų suspėti į darbą.

Galima užsirašyti pas Tė
vus Pranciškonus Brooklyne, 
680 Bushwick Avė., laišku ar
ba telefonu GL. 5-7068. Ten 
gausite smulkesnes informaci
jas.

Išeina “Raudoni Bateliai“
“Gabija”, kurios įkurtas 

Knygos Bičiulių Klubas kas
kart gausėja savo nariais, jau 
atidavė spaudai Jurgio Savic
kio rinktines noveles “Raudoni 
Bateliai.” Knyga rinkoje turi 
pasirodyti rugpiūčio mėn. pa
baigoje.

Inžinierių suvažiavimas Stony 
Brook

Pereitą šeštadienį Pranės 
Lapienės vasarvietėje Stony 
Brook Lodge buvo susivažiavę 
Didžiojo New Yorko inžinieriai 
ir architektai aptarti savo pro
fesinių reikalų.

Trys Onos
Dr. Aldona - Ona Šliūpai tė, 

Ona Valaitienė su dukra Aldo
na - Ona, dalyvaujant savo ar
timiesiems bičiuliams, paminė
jo savo vardadienio šventę.

Susižiedavo
Liepos 21 d. Juozas Milius iš 

Brooklyno susižiedavo su Rū
ta Nasvaityte iš Bronx. Ves
tuvės įvyks’ spalio 27 d.

Nauja šeima
Diplomuotas inž. arch. Anta

nas Vytuvis susituokė su Jad
vyga Jankauskaite.

Mirė Br.'Bacevičienė
Bronė Bacevičienė, med. dr. 

A. Bacevičiaus našlė, mirė 
Kingston, Pa. ir palaidota 
Woodridge, N. J., šv. Gertrū
dos kapinėse. Jos laidotuvėse iš 
Brooklyno dalyvavo dr. A. 
Šliupaitė. Velionė yra jos te
ta. Savo metu Br. Bacevičie
nė su vyru gyveno Elizabethe, 
N. J., ir aktyviai dalyvavo lie
tuvių visuomeninėje veikloje.

Voice of America

lietuviškasis skyrius nuo lie
pos 30 d., pirmadienio,-per še
šias dienas transliuos A. Koes- 
tlerio 6 pav. dramą "Tamsa vi
dudienį”. Vaidintojų sąstate 
dalyvauja ir dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas iš Bosto
no.

Vaidinimas bus transliuoja
mas 12 vai. dieną New Yorko 
laiku 13, 16, 19. 25, 31, 48 ir 
49 metrų bangomis ir 5,45 vai. 
vak. 13, 16, 19, 31, 48 ir 43 
m. bangomis.

Moterų žinios per “Voice 
America”

Kiekvieno trečiadienio “Voi
ce of America” programose 
dainininkė Barba Darlys daro 
pranešimus apie Amerikos mo
terų ir Amerikos lietuvių mo
terų veiklą. Atskirai minimos 
pasižymėjusios lietuvės ame
rikietės ir tremtinės.

LINDEN. N. J.
ALT SKYRIAUS AUKŲ VA

JAUS REZULTATAI
Lindeno (New Jersey) ALT 

skyrius vykdė Laisvės mobili
zacijos vajaus Lietuvos išlais
vinimo kovai aukų rinkimą 
gyventojų namuose. Aukų rin
kimą skyriaus išrinkti ir įga
lioti vykdė Barbora Ašmontie
nė, B. Vasylionis, ir J. Pra
puolenis. Aukų sąrašas yra se
kantis :

20 dolerių: J. Prapuolenis.
Po 5 dolerius: Adomavičius, 

Amerikos lietuvių piliečių pa
šalpos ir politikos klubas Lin- 
dene, S. Čeriene Mulks, M ir 
K. Klimai, J. Liudvinaitis, V. 
Lozoraitis, Meilus Stasys, Pa
trikas Eduardas, J- Plungienė, 
Stanionis Juozas.

Po 3 dolerius: J. Ašmontai, 
Padleckų šeima ir T. Vasilio- 
nienė.

Po 2 dolerius: Dambrauskas 
Andriejus, Bundonių šeima, 
Gečis Pranas, C. Joffe. C. La- 
tawiec, Mazronų šeima, Hellen 
Miller, Neumaiskis Henrikas, 
Petruitis Alfonsas, Varneckas 
Matas, Žalinkauskienė Marija.

Po 1 dolerį: Ambrozienė 
Margareta, Ašmontienė Barbo
ra, Atutis Kazys, česnavičienė, 
Gražys, Guzevičius Viktoras, 
Baublys Bronius. Becker E„ M. 
Bizunienė, Brunek, Butkus Ka
zys, York šeima, Yršus Andr., 
Karanauskienė Elena, Kazake
vičienė Magdalena, Keršis Ro
žė, Knizerienė, A. Kručienė, S. 
ir J- Strazdai, A. Strazdas, 
Kušlys Kazys, Latawiec Stefa
nija, Lacaskey Ane, Lauraity- 
tė Adelė, Marozas Pranas, L.

Įsigykite autobusų bilietus
Norintieji vykti specialiais 

autobusais į TT. Pranciškonų 
ruošiamą Lietuvių Dieną, ren
giamą rugp. 12 Kennebunk 
Port, Maine, turi iš anksto į- 
sigyti bilietą. Kelionė ten ir 
atgal $3.25. Bilietų galima 
gauti: “Darbininko” atstovy
bėje, Vakauzų krautuvėje (Va- 
lentine’s Market, 53 I Sa.), pas 
Brazauskus, 12 Ticknor St., 
A. Majauskaitę ir Lithuanian 
Furniture krautuvėje. Bušai 
išeis 8 vai. ryte nuo kampo 
Brodav.ay ir E St., South Bos
tone.

Bostoniečių rezoliucijos
Birželio 16 masiniame lietu

vių susirinkime Municipal 
Buildinge priimtos rezoliucijos 
buvo įtrauktos į Congressional 
Record VVashingtone. Jų įtrau
kimu pasirūpino senatorius 
Henry Cabot Lodge, Jr. ir kon- 
gresmanas Thomas J. Lane. 
Rezoliucijas redagavo adv. K. 
J. Kalinauskas. Jose reikalau
jama sustabdyti lietuvių tautos 
naikinimą.

Liet, tautinių šokių grupės 
metinis piknikas (rudens gegu
žinė) įvyks rugsėjo 16 d.. Ro
muvos parke, Brockton, Mass.

Gerina krautuvę
• Vakauzai, nesenai įsigiję val
gomųjų reikmenų krautuvę, 
nuolat ją gerina ir modernina. 
įsigijo didįjį šaldytuvą (deep 
freezer). Jų krautuvėje (53 I 
Street) galima gauti autobusų 
bilietų kelionei į Kennebunk 
Port, Maine, rugp. 12 d.

Edmundas S. Mockus

baigė Bostono Kolegiją (Bos
ton College). įgydamas Ba- 
chelor of Science laipsnį su po
žymiu “Cum Laude”. Edmun
das yra sūnus plačiai žinomų 
visuomenininkų —. Stasio ir 
Antaninos Kasmauskaitės Mo
ckų. Atostogų metu Edmundas 
dirba inžinieriaus asistentu 
Raytheon Electronics dirbtu
vėje. Rudenį grįš kolegijon 
siekti magistro laipsnio.

Reda Stelmokaitė
tik prieš du metu atvykus iš 
tremties South Bostono High 
Shool mokinė rašybos varžy
bose laimėjo penktą vietą Nau
joje Anglijoje ir garbės pažy
mėjimą iš National Scholastic 
VVriting Avvards.

Reda šiuos pažymius laimė
jo už rašinį “įly Lašt Day in 
My Native Country”. Ji yra 
veikli ateitininkė ir dalyvauja 
Bost. Liet, tautinių šokių gni- 
pėje.

Padleckis, Pilipaitienė Anelė, 
Pinčius Povilas. Paulius ir 
Margit Pinčiai, Pociūtė Ma
rytė, Prakapas Mykolas, E. J. 
Pribušauskai, Prihušauskienė 
Sofija, S. Raubai. Ripinas Čar
lis, Rubšienė Sofija, Sabeckie- 
nė Barbora, J. P. Stepšiai, A. 
Suszko, Užkurienė Marijona, 
Vengraitis Juozas, White John, 
M. J. Žemaičiai, Žemaitienė, 
Žiurlytė Onutė, Žiurlys Stasys.

Viso aukų surinkta 150 do
lerių. Visiems maloniems au
kotojams Lindeno ALT sky
rius nuoširdžiausiai dėkoja.

Valdyba

Valatkai atostogavo
Darbuotojai ir labdariai, 

Vincas ir Marijona Valatkai, 
savo naujuoju Oldsmobile au
tomobiliu buvo išvykę į Bal
tuosius kalnus trumpoms ato
stogoms. Su jais kartu buvo iš
vykę ir Griganavičiai. Dabar 
ruošiasi vykti į T.T. Pranciško
nų ruošiamą Lietuvių Dieną, 
rugp. 12 d.

• Paskutinis šokis. Liepos 
18 d., Bernard R. Dauphine, 73 
metų amžiaus, gyvenąs Ros
lindale, vykdamas laivu iš Bos
tono į Nantasket, ant laivo de
nio smarkiai pašoko su p-!e 
Mary Audtrey, 35 m., ir staiga 
mirė nuo širdies smūgio. Tai 
buvo .jo paskutinis šokis šioje 
žemėje.

• Ignas Vadeikls iš So. Bos
tono su šeima, išsikėlė gyventi 
į VVorcester, Mass., kur nuo se
niau dirbo gelžkelio stoty.

• Jonas Ančiukaitis, gyve
nąs So. Bostone, yra Naujos 
Anglijos meisteris (champion) 
klasės B greitųjų motorin. lai
velių. Praeitame kare jis tar
navo Amerikos laivyne.

• Dr. Vytautas K. Čepas, 
Liet. Kultūros Rėmėjų Ratelio 
pirm, ir liet, skautų vadas, per
sikėlė gyventi į 14 Tovvnsend 
St., Roxbury.

Po 400 metų
Vokietija. — Pačioje Schles- 

vigo - Holšteino širdyje, Bad- 
Oldesloe. Osnabruek diecezijo
je. įsisteigė naujas benediktinų 
vienuolynas. Jo įsikūrimą rė
mė šv. Juozapo vienuolynas 
Gerleve, \Vestfalijoj. Tai y- 
ra pirmas kat. vienuolynas 
šioje Vokietijos dalyje po pro
testantizmo įsigalėjimo Vokie
tijoje.

"Darbininko" skaitytojų dėmesiui
Bostono ir apylinkės lietuviai, norį greit gauti “Darbiniu 

ką” antradieniais ir penktadieniais gali visuomet nusipirkti se
kančiose vietose:

1. Darbininkas
366 W. Broadvvay 
So. Boston 27„ Mass.

2. ColoniaI Spa
357 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. •

3. Lithuanian Furniture Co.
326-328 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

4. So. Boston Cafe
260 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

5. šv. Petro parap. bažnyčia 
(Penktadienio numerius 
sekmadieniais)

50 W. 6th St.
So. Boston, Mass.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO PARKE kennebunk port, maine,
RENGIAMA

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA
Ši iškilmė jungiama su T. GEDIMINO JOCIO, O.F.M. PRIMICIJOMIS

Programa RYTĄ
11 vai. — Iškilmingos primicijų Mišios su p; 

mokslu vienuolyno parke. Giedos W 
terburio šv. Juozapo parapijos choras. 

12:30 — Pietūs.

a-
POPIET
3 vai. — Meninė dalis, kurią išpildys Waterbu- 

rio šv. Juozapo parapijos choras, veda
mas muziko A. Aleksio, ir po to įvairūs 
dovanų laimėjimai, pramogos...

Tėvai Pranciškonai maloniai kviečia dalyvauti Lietuvių Dienoje savo geradarius, rėmėjus ir visus Amerikos lietuvius.

IKI PASIMATYMO PRIE ATLANTO! .
. < • ■ .


