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BERLYNE PADĖTIS VIS TEMPIASI
Berlynas. — Pereitą savaitę 

Berlyne
rusai griebėsi smulkių re

presijų nervų karui.

Birželio 8 d. pareikalavo iš 
JAV aukštojo komisaro sumo
kėti 14 mil. dolerių Rytų Vo
kietijai už naudojimąsi telefo
nu per Visą laiką nuo karo pa
baigos. Jeigu tuojau nesumo
kės, grasina nutraukti telefono 
linijas. Tarp vak. Berlyno ir 
vak. Vokietijos jau nutraukė 
19 linijų. Nutraukė taip pat 
tarp vak. Berlyno ir sov. zo
nos.

Už telefoną jau pareikalavo 
ir iš britų 4.650.000 dol. Taip 
pat pareikalavo sumokėti už 
naudojimąsi geležinkeliais. Gal 
dar pareikalaus ir už kelius bei 
oro koridorių su Berlynu, ku
ris už geležinės uždangos yra 
100 mylių.

Naktimis poškėjo šūviai prie 
zonų sienos. Sovietų kareiviai 
ir raudonieji milicininkai pa
grobė iš vakarų dvi moteris. 
Amerikiečių patruliams nelei
džia naudotis autostrada. Karo 
policininkui, kuris su jeepu su
kinosi prie pasienio, raud. mi
licininkas peršovė koją.

Tiesiant pasienio mirties zo
ną, ties Koburgu du kaimai vi
sai deportuoti kažkur į rytus.

VAKARIEČIAI PASIRUOŠĘ 
VISOMS BOLŠEVIKU RE
PRESIJOMS PASIPRIEŠINTI

Telefono nutraukimo vaka
riečiai jau tikėjosi nuo 1948-9 
metų ir pastatė didelį radio te
lefono ir radio telegrafo siųs
tuvą. Vakarų Berlyne atidarė 
300 naujų punktų, kuriuose ga
lima alermuoti policiją. Britų 
kareiviai tebelaiko sovietų ra
dio stotį apgultą. Kai iš jos 
pasigirdo šauksmas, kad vie
nas vokietis, kuris stoty tar
nauja, kaip ligonis reikalingas 
yra insulino, britai pranešė: 
tegul išsiunčia jį iš stoties, jie 
pergabensią į ligoninę. Atsa
kymas iš stoties: taip jau blo
gai su tuo ligoniu nėra ...

pasikeitė: diplomati
niais ANTAUSIAIS

Į britų kariuomenės paradą 
karalienės Elzbietos II gimimo 
dienos proga sovietai atsiuntė 
du žemesnio laipsnio pareigū
nus: pulk. Įeit. Šaitaną ir ver
tėją, avilį, šaitanas tai tas 
pats karininkas, kurį britai 
pravijo nuo radio stoties. Kai 
visi karininkai saliutavo vėlia
vos pakėlimą, rusas rankos ne
pakėlė. Ramiai sau stovėjo ir 
šypsojosi, kai britų komendan
tas-gen. majoras Coleman ir 
1500 britų karių šūktelėjo ka
ralienės garbei. Coleman pa
spaudė rankas amerikiečių, 
prancūzų, graikų, jugoslavų ir 
kitų valstybių karininkams, bet 
rusui, kuris stovėjo šalia jo, 
rankos nepadavė ir jo visai 
“nematė”. Kai rusas rengėsi 
išeiti, rankos jam niekas ne
paspaudė.

Komendantas, Coleman pa
siuntė Denginui dokumentus, 
iš kurių matyt, kad vietovė

Pabėgo 5 latvių žvejai
Kaip praneša laikraščiai, 

žvejai, kaip prieš metus ir mū
sų 3 žvejai, tuo pačiu keliu, lai
veliu iš Latvijos pabėgo į Šve
diją ir atplaukė į Bergsvik 
uostą.

Eiskeller, kurią rusai užėmė, 
priklauso prie britų zonos. Ta
da rusai barikadas, kuriomis 
ta vietovė buvo atitverta nuo 
vakariečių, nuardė, bet paliko 

‘savo, sargybas, ir 28 tos vie
tovės gyventojai nedrįsta eiti į 
darbą į vakarų Berlyną.

Denginas, kuris buvo pats 
atbėgęs pas britus dėl sovie
tų radio, tas

pats Denginas “susirgo”, 
ir negalėjo priimti JAV komi
sijos pirmininko Cecil B. Lyon, 
kuris atėjo su reikalavimu grą
žinti laisvą susisiekimą 160 
Steinstūcken gyventojų su va
karais.

Stebėtojai spėlioja, kad so
vietai sieks naujos Berlyno blo
kados. Berlyno burmistras 
Reuteris drąsina gyventojus iš
tverti visokias represijas.

Amerikiečių aviacija Vokie
tijoj pareiškė, kad esanti pasi
ruošusi atnaujinti oro tiltą.

Čia vyniojama vėliava yra iš Koje belaisvių stovyklos. Komunis
tam belaisviams pradedant vėl triukšmauti, j stovykla įvažiavo sar
gybų tankai, kurie atstatė tvarkų ir kartu pašalino dar buvusias ne
pašalintas komunistines vėliavas bei su sąjungininkus įžeidžiančiais 
šūkiais plakatus.

BYLA DĖL KOMUNISTŲ IR 2 MIL DOL
Washingtonas. — Byloje, ku

rią šen. McCarthy iškėlė šen. 
Bentonui, tardymo metu Ben- 
tonas prisipažino, kad jo lai
kais (1945-6) Valstybės De
partamente komunistų būta. 
McCarthy: Ar negalėtum jų 
vardų suminėti? — Benton:— 
Ne. Taip seniai tai buvo, kad 
negaliu pasitikėti savo atmin
timi. — Mc.Carthy: Gal dėlto, 
kad- savęs nepakaltintum? — 
Bentonas: Ne. Bet dėl to. kad 
suminėdamas juos apkaltin- 
tinčiau. Bentonas paaiškino, 
kad jis tada pasiūlęs valstybės 
sekr. Marshalliui pakviesti 
FBI patikrinti tarnautojų lega
lumui. Tai ir buvę padaryta.— 
Toliau Bentonas pasisakė, kad ? 
Valst. Departamento vald.

Washingtonas. — Kongresas 
patvirtino biudžetą užsieniui 
remti viso 6.453.713.000 dol. 
Netrukus jį patvirtins ir sena
tas. Suma 1.486.750.250 ma
žesnė, nei Trumanas buvo pra
šęs. Tos sumos 4.598.424.500 
skirta karo reikalams: 1.865.- 
288.500 ūkio reikalams. 25 mil. 
skirti Ispanijos ūkiui. Balsavo 
už 157 demokratai ir 73 res
publikonai, prie 26 demokr. ir 
89 resp.; 57 susilaikė ar neda
lyvavo.

Lietuviai liudys prieš sovietus JT
Jungtinių Tautų komitetas 

tyrinėti prievartos darbams pa
saulyje pereitą savaitę padarė 
svarbių nutarimų. Savo antro
joje sesijoje tasai Ad Hoc 
Committee on Forced Labor 
nusprendė dar birželio mėn. iš
klausyti dešimties organizacijų 
atstovus, kurių tarpe yra ir 
“Free Europe” Lietuvių Pata
riamoji Grupė. Kitų organiza
cijų tarpe yra Bu v. Sovietų 
Priverčiamųjų Darbo Stovyklų 
Politinių Kalinių Sąjunga, 
Laisvosios Čekoslovakijos Ta
ryba, ‘ Free Europe” Estijos 
Patariamoji Grupė, Vengrų 
Tautinis Komitetas, Tarptauti
nė Žmogaus Teisių Lyga, Lat
vių Patariamoji Gru|>ė, Rumu
nų Tautinis Komitetas ir 
“Free Europe”.

Prieš balsuojant už šią rezo
liuciją, Komiteto pirmininkas 
Sir Ramasvvami Mudaliar pa-

Howe padėjęs Bentonui su
rinkti medžiagą prieš McCar
thy. — McCarthy: Ar tamsta 
žinojai, kad Howe buvo atleis
tas kaip įtartas? — Bentonas: 
Apie tai negirdėjau. Jis loja
lus pilietis. — McCarthy: Ar 
KP suokalbininkai turi politi
nes teises? — Bentonas: Rau
donieji suokalbininkai neturi ir 
yra didžiausias pavojus kraš
tui, bet KP kaip tokia turi tam 
tikras teises.
McCarthy yra pareikalavęs iš 
Bentono 2 mil. dol. už šmeiži
mą.

Prieš aštuonias dienas iš šv. Rozalijos bažnyčios buvę pavogti “Tai
kos Karalienės” altoriaus brangenybės — Dievo Motinos ir Kūdikėlio 
Jėzaus karūnos, vertos $100.000. Sekmadienio rytą brangenybės buvo 
grąžintos paštu bažnyčiai.

(Specialiai iš Jungtinių Tautų)

aiškino, kad ligšiolinis darbas 
buvo grindžiamas dokumen
tais, kuriuos patiekdavo orga
nizacijos, valstybių vyriausy
bės ir pavieniai asmens. Šis at
stovų apklausinėjimas suteiks 
galimybių Komiteto nariams 
patikrinti faktus, jau gautus 
įvairiuose memorandumuose ir 
dar suteiks naujų papildomų 
žinių. Tų organizacijų atsto
vams nutarta tuojau pat pra
nešti datas, kada jie turi liu-

Eisenhoweris prieš karo tęsimą Korėjoje
Washingtonas. — Pasikalbė

jime spaudai Eisenhoweris pa
reiškė, kad jis niekad nebuvęs 
demokratas ir kad pritaria res
publikonų programos pagrin
dams. Dėl užsienių politikos 
pasisakė, kad:

•

1. Ameriką pasmaugs mo
kesčiai, ir tauta atsidurs di
džiame pavojuje, jei JAV Eu
ropą perleis komunizmui.

2. Jis netiki, kad sąjunginin
kai galėtų laimėti karą Korė
joje, nes komunistai savo jė
gas kitoje Jalu upės pusėje ne
kliudomai atsinaujina.

3. Būtų pavojinga Korėjos 
karą praplėsti, kai sąjunginin
kai nėra sutvirtinę savo jėgų.

4. Jis tiki, kad demokratai 
turi prisiimti atsakomybę už

Apvogtasis generolas 
atiduotas į teismą

VVasAingtonas. t— Byla jau 
baigta ruošti gen. R. W. Grow, 
kuris kaltinamas nesaugojęs 
kariuomenės paslapčių.

Grow buvo JAV karo at- 
tache Maskvoje. Pereitais me
tais atvyko į Frankfurtą, bol
ševikų agentai įsigavo į jo 
kambarį ir nuofotografo jo die
noraštį. Dienoraščio vietas per
spausdino netrukus Berlyne 
išteista ir... anglo suredaguo
ta bolševikinė knyga prieš 
Ameriką, kuri ruošianti naują 
karą. Kaip įrodymas ir buvo 
paskelbtos Grow užrašų tokios 
vietos kaip: karą prieš Sovietų 
Sąjungą reikia pradėti Ameri
kai ir tai kiek galima grei
čiau. ..

Jei teismas pasmerks gene
rolą, tai jam gresia 5 metai ir 
pašalinimas iš kariuomenės.— 
Generolui dabar 57 metai. Jis 
turi kelis pasižymėjimo ženk
lus už kautynes. Bylą spręs 
kariuomenės teismas uždaro
mis durimis. 

dyti Komitetui, leidžiant kiek
vienam dar atsivesti ir liudi
ninkų.

Lietuvius atstovaus Vaclo
vas Sidzikauskas, kuris yra pa
kviestas dalyvauti birželio 20 
dieną 11 vai. vykstančiame 
Komiteto posėdyje. Kiek teko 
patirti, Lietuvių Patariamosios 
Grupės Pirmininkas yra nu
matęs pasiimti ir porą liudi
ninkų, jų tarpe ir vieną iš tri
jų, neseniai Amerikos krantus 
pasiekusių, lietuvių žvejų.

Kinijos netekimą. Jos neteki
mas yra pirmaeilės svarbos 
tarptautinė blogybė.

5. JAV vyriausybė turi būti 
apvalyta nuo komunistų, ir tai 
galima padaryti nenuskriau- 
džiant nekaltų žmonių.

De Gaulle įspėja prancūzus
Paryžius. — Gen. de Gaulle 

pareiškė: “Mano pareiga kraš
tą įspėti, kad šitie susitarimai 
— turi galvoje pasirašytus su
sitarimus su Vokietija — yra
pasidavimo protokolai”. Esą 
susitarimai, užuot apsaugoję 
nuo komunizmo, atidaro var
tus naujam vokiečių militariz- 
mui. Vokiečiams grąžinta ne
priklausomybė ir lygybė, net 
palikus atviras jų pretenzijas į 
sienas. Europinės armijos su
kūrimas, kurioje į vieną kati
lą bus sumesti prancūzų kariai 
su italais ir vokiečiais, bus 
Prancūzijai pažeminimas ir jos 
tautinės kariuomenės ir presti
žo sunaikinimas.

Vietoj Paniuškino atvyksta 
Zarubinas

VVashingtonas. — Sovietų 
atstovas Washingtone A. S. 
Paniuškinas jau atsisveikino 
Achesoną ir grąžinamas į 
Maskvą. Jo vietoj atkeliamas 
iš Londono Georgij N. Zarubi
nas. Londone jis yra nuo 1947 
metų. Prieš tai buvo Kanado
je. Jo metu ten išaiškėjo di
džioji sovietų naudai šnipinėji
mo afera. Zarubinas laikomas 
vienu iš veikliausių sov. diplo
matų, gerai pažįstančių JAV 
reikalus, nes Maskvoje buvęs 
JAV skyriaus vedėjas. Jo pa
skyrimas į Washingtoną atsa
ko Kennano. kuris laikomas 
taip pat geriausiu JAV specia
listų Rusijos reikalams, pasky
rimui į Maskvą.

Vokietija negalės gaminti
Bonna. — Pagal susitarimą 

dėl Vokietijos įjungimo į Eu
ropos kariuomenę vokiečiai bus 
apginkluoti tais pačiais gink
lais kaip ir kitos kariuomenės. 
Tačiau savo krašte jie negalės 
gaminti atominių, bakteriologi
nių ir cheminių ginklų, taip 
pat toli šaudančiųjų raketų. 
Adeanaueris pareiškė, kad ir 
lėktuvus jie užsakysią užsie
niuose.

Nusivilkės karine uniforma, gen. Eisenhoueris pasidarė privatus f 
lietis ir pradėjo kovų už Baltuosius Rūmus. Tačiau jam teks naujų 
politiniam fronte dar kietai pako v oti. nes ne tik demokratų parti 
jam nemano Baltuosius Rūmus užleisti. lwt stoja su juo kovon ir ei 
kitų respublikonų su senat. Taftų priešakyje.

TERORAI
kia komunistų teismas iš 1 
asmenų, kurie tardo, teisia, ži 
du ir lavonus likviduoja. J 
pats buvęs keletą dienų tarei; 
tas ir kankintas, kol buvo nt 
teistas mirti. Sprendimas ne 
buvo įvykdytas, nes sukliud 
amerikiečių sargyba, jį ir k 
tus atradusi. Tokiu būdu kc 
munistai jau esą nužudę mz 
žiausiai 15 savo nelaimės drav 
gū-

BĖGA NUO MOBILIZACIJO

Berlynas. — Rytų Vokieti j? 
paskelbus, kad ji greitu laik 
vykdys mobilizaciją ir prade: 
ginklavimąsi, jauni vokiečū 
masiškai pradėjo bėgti j Vak. 
rų Vokietiją. Nors rytinė Be. 
lyno dalis dabar apsupta 50< 
raudonųjų policininkų ir a: 
link sutelkti kėlėtos sovietin 
divizijų daliniai, paskutinėms 
dienomis j vakarinę Berlyn 
dalį atbėgo 1150 vengiant 
mobilizacijos jaunų vyrų, ki 
rie paprašė prieglaudos vaka: 
nėję Vokietijoje. Dauguma 
turi vilties įstoti į numatytą o 
ganizuoti Vakarų Vokietija 
kariuomenę.

KOMUNISTŲ
Riaušės Paryžiuje

Paryžius. — Kai komunis
tams nepasisekė sukelti strei
ko visam krašte, jie apsiribojo 
suvalstybintų Renault fabrikų 
streiku. Šitie fabrikai laikomi 
komunistų tvirtove. Bet ir jo
je dalis darbininkų streikui pa
sipriešino. Įvyko riaušės, ku
rių metu fabriko instaliacija 
suardyta, elektros laidai nu
pjaustyti, darbo vadovai ap
mušti ir sužeisti. Daugel su
žeistųjų nugabenta i ligoninę.

Policija padarė daug kratų 
Paryžiuje ir provincijoje ir ra
do naujos medžiagos.

Teroras Koje stovykloje
Korėja. — Dabar tik išaiš

kėja. kokios tvarkos būta be
laisvių stovyklose Koje. Ten 
komunistai turėjo visą valdžią 
stovyklos viduje. Ją atvaizda
vo korėjietis belaisvis, kuris 
birželio 3 d. amerikiečių karei
vių buvo rastas barake pririš
tas už kojų ir rankų sykiu su 
16 kitų. Jis korespondentams 
papasakojo, kad stovykloje vei-

SiGHiyros 7INI ()Y
• Šv. Tėvas Pijus XII po trijų dienų jį varginusios influensc 

birželio 7 d. priėmė Amerikos maldininkus, vadovaujamus kar< 
Speelmano. Be kardinolo, buvo dar 5 arkivyskupai bei vyskupą 
30 prelatų. 80 kunigų ir daugiau kaip 600 maldininkų. Ekskui 
sija į Romą buvo nuvykusi iš Eucharistinio kongreso Ispanijoj*

• JAV’ aukštasis komisaras Austrijoje įteikė sovietams pre 
testą, kad jį. skrendantį į Paryžių, du sovietų naikintuvai kur 
laiką terorizavo artimais aplinkui skridimais.

• Italijoje į amerikiečių automobilį mesta bomba. Policija su 
ėmė 20 komunistų.

• Birželio 7 d. išsiveržė smarkiai Viduržemio jūroje Strom 
boli ugniakalnis. PaĮiėdės kaimas apklotas pelenais.

• Vakarų V’okietija pasirašė prekybos sutartis su Lenk; j. 
110 mil. apyvartai, su Čekoslovakija 47 mil. ir su Vengrija.

• Trumanas birželio 7 d., kalbėdamas Springfielde. Tafto iš 
vedžiojimus apie aviacijos didinimą pavadino nesąmone. Jis pa 
sisakė už visų ginklų pusiausvyrą.

• Paliaubų derybos Korėjoj atidėtos iki birž. 11 d.
• Prancūzų kompartijos gen. sekretorius Duclos jau 10 dier. 

laikomas kalėjime. Tardymas nebaigtas. Suimta ir mažesni 
vadų per 100.

• Birž. 7 d. į Washingtoną atvyko pirmassi naujosios Japc 
nijos atstovas Eikichi Araki.

• Nuo liejios 1 d. New Yorke iš vietinio susisiekimo traukini 
persėdant į autobusus reikės mokėti pilną kainą (Iocn ).
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Colorado-Ką ten rado?
• Iš kur Amerika gauna urano? * Jis reikalingas at< etinėms 
bomboms gaminti • Kuo indėnai tepėsi veidą, dabar sjuogsti
• Jei turi laimę, turėsi ir pinigo • Daugiausia reikia kr. r:! r. b? . ir 
ištvermės e Amerikos atominiai miestai.

Vasarą daug keliaujama. Gal 
kas įsigeis keliauti pro Chicagą. 
Omahą ir Denverį į Roeky 
Mountains. Ten rastų gražių 
vaizdų ir Colorado plokščiakal
nį. Kitados ten traukė aukso 
knisėjai. Dabar ten šmižinėja 
urano ieškotojai. Jei ir jums 
patiktų tas amatas praturtėti, 
štai kelios informacijos.

Adata šieno kaugėje

Sakysime, jūs pametėte ada
tą šieno vežime ir gyvenate Ru
sijoje. Kitos taip lengvai negau
site — reikia ieškoti. Jei turėsi
te ištvermės ir kantrybės, sura
site. atrinkdami šiaudelį po 
šiaudelio. Laimingajam užteks 
peržiūrėti vieną šieno saują, o 
nelaimingajam teks perversti 
visą kupetą. Jei kas brangiai 
mokėtų už adatos suradimą, tai 
pirmajam bus pelnas, o antra
jam — nuostolis. Jis per tą lai
ką kur kitur daugiau uždirbtų.

Taip yra ir su urano ieškoji
mu. Jei aptiksite gerą sluoksnį, 
bus krūva pinigų, jei ne —pil
vas bus alkanas. Tada geriau 
.jau aukso ieškoti, nors jis 45 
kartus pigesnis už uraną. Žino
ma. kai vienas ir kitas yra jau 
grynas. O kai negrynas, susi
maišęs su visokiausiu žemės 
purvu, tai turėkite galvoje to
kią aritmetiką: iš vienos tonos 
“auksinės žemės" galite gauti 
vieną unciją gryno aukso ir tai 

3 doleriai, o iš tokios pat 
krūvos “uraninės košės" išspau
si*“ tiktai 6 dol. Ar tas biznis 
apsimoka?

Priklauso nuo laimės. Saky
sime. jums pavyko aptikti rū
das sluogsniai. kuriuose yra ligi 
20 proc. urano. Už pirmuosius 
10.000 svarų urano rūdos (o ji 
sunki’) valstybė jums Išmoka 
35.000 dol. premiją. Jei urano 
kiekis mažesnis (15 proc.). tai 
gausite “tiktai" 25.000 dol. do
vanų. Manau, kad daug kas ir 
tuo pasiterfcintų. Ne vienas tuo 
budu yra jau praturtėjęs. Pa
bandykime ir mes ten keliauti...

Kur kalnai dar šokinėja, kaip 
avinėliai

Tokie žodžiai yra. rodos, 
psalmėse, bet Tai gali atsitikti 
ir nuvykus į Colorado. įsivaiz
duokite. kad jūs užropojate ant 
kokio stataus šlaito ir staiga 
jis smunka kiaurymėm Grabo- 
riaus šauktis Tikrai nereikės, 
bet ir neprisišauktumėte: ten 
mažai kas gyvena. Vasarą sau
lė kepina kaip dešrelę ant kep
tuvės. o žiemą šaltis jus užda
ro į "refridžereitorių" (su 20— 
30 laipsnių žemiau nulio). Kai 
užeina lietūs, vanduo nesigeria 
j žemę, o liejasi visais kalnų 

Senai. K. B. K«i**»-ll. norį* kandirfattunti į prezidentu*. »avo rinki
minė* kampanijoj vadovu ;»a*ik»irtė M-nat. f.. C. Johnjnn. J’n savo lai
mėjimo fiorido* pirmimuoM- rinkimuose, Russell turi* K’-ry Kiiėių imti
nominuotas, kaip ji» pareiškė spaudos atstovams.

šlaitais ir virsta sriauniomis u- 
pėmis. Reikia gerai dairytis, 
kad tavęs nenuplautų su visa 
pasistatyta būda. Praeina lie
tūs. viskas išdžiūsta ir pakyla 
vėjas. Tada su dulkių debesimis 
gali ir jus nunešti... ligi grabo 
lentos. Nebus už ko ir užsika
binti, nes mažai kur auga koks 
medelis. Medžius čia atstoja 
stačios kalnų skiauterės. Jos ir 
atrodo kaip miškas. Taigi daug 
lygios vietos atsigulti ir ristis 
nėra, kai vėjai pučia. Reikia 
ristis nuo vieno kalno į kitą ir 
kopti aukštyn ligi 13,000 pėdų. 
O ten jau ir oras skystas—kvė
puoti nelengva. Vadinasi, ne
lengva yra uždirbti tuos 35.000 
dol.

Kaip apieškomos kalną 
“kišenės”?

O vis dėlto ten, kur gamta 
taip šokinėja ir prieš žmogų 
šiaušiasi .šokinėja žmonės nuo 
vieno kalno šlaito ant kito: va
dinasi, urano ieško. Seniau taip 
ieškojo ir dabar tebeieško 
aukso. Bet auksą galima rasti 
“gyslomis”, o uranas yra sudė
tas į kalnų "kišenes”. Tai yra 
tokie žemės lopai, uranu at
miešti. Pro tikrąją ‘kišenę" ga
li praeiti, o tuščioj vietoj riau- 
sinėtis. Šitaip ieškoma urano vi
same 50.000 kv. mylių plote. Jis 
sudaro šieno kaugę, kurioje a- 
datą reikia rasti.

Pirmieji aukso ieškotojai čia 
važiavo su arkliniais vežimais. 
Dabar trankomas! su tvirtais 
sunkvežimiais. Jie rieda per ak
menis ir dykumas. Ieškotojų 
būrelis būna nedidelis — tik 
penki: Geigerio aparatas (jis 
radioaktyvines medžiagas paro
do). šėmės semtuvas, sunkveži
mis. mechanikas ir šoferis. Dvi 
gyvos ir trys negyvos būtybės! 
Svarbiausias yra tas Geigerio 
aparatas: jei tik jo rodyklė ima 
drebėti (daro “diek”), tai iš 
džiaugsmo sudreba ir žmonės— 
čia jau esama urano. Paskui, jau 
kasama ir ‘spinduliuojanti že
mė" vežama ten. kur ją apvalo. 
Po to jau pinigas iš kalno “ki
šenės" byra į žmogaus kišenę.

Kur uranas sučežamas ir 
gryninamas. auga miestai: 
Grand Junction, Rigle. Naturi- 
ta. Durango. Uravan. Visi jie 
yra dar jauni miestai: Uravanas 
(vardas jo padarytas iš uravan 
plūs vandium) atsirado 1936 
m., o Naturita — 1939 m. 
Žmonių čia daugėja, atominiai 
miestai auga. Grand Junction 
mieste yra Atominės Komisi
jos įstaiga, kuri vadovauja tam 
urano ieškojimui ir .jo gryni
nimui. Viskas paremta laisva 
darbo jėga ir geru atlyginimu. 
Kaip Tas skiriasi nuo Sovietų 

Rusijos. !:ir i savo urano kasyk
las v r? pevertusi žmonių pra
garu! Ir tai pirmiausia da
rome karai.

Jau indėnai naudojo “atomi
nius ginklus**

Yri žinoma, kad indėnai, 
ruošdamies liautis, savo veidus 
nudažydavo visokiais rėžiais. 
Jie baugydavo kaip kokie kip
šai. Tai ginklas priešui įgąsdin
ti. Dabar gąsdinama atomine 
bomba, kuri daroma iš geltonos 
tešlos, indėnų vadinamos kar- 
netitu. Dar 1899 m. buvo susi
domėta tais geltonais indėnų 
dažais. Juos daugiausia naudo
jo Nava jo ir Yeyote giminės. 
Patyrinėjus pasirodė, kad toje 
gelsvoje masėje yra radijo, va- 
nadijo ir urano. Tuo metu susi
domėta ‘ tiktai radi jum. Buvo 
jau susidariusios bendrovės ir 
jį kasė, tačiau nuo 1923 metų 
nurungė belgai su savo Kongo 
kasyklomis. Colorade radiją 
kasti neapsimokėjo.

Dabar vėl apsimoka, nes ura
no reikia atominei bombai, o 
vandijus naudojamas plienui 
grūdinti. Jungt. Amerikos Val
stybės dabar urano gamyboje 
stovi antroje vietoje. Daug jo 
išsikasa rusai savų pačių teri
torijoje (Azijoje) ir užimtuose

SENIAUSIAS PITTSBURGHIETIS 
PASAKOJA

Gegužės 24 d. aplankiau be
sveikstanti po sunkios operaci
jos Juozą Girdį. daug metų iš
gyvenusį Pittsburghe. Buvo 
tikrai malonu išgirsti jo nuošir
dų pasakojimą iš savo pergyve
nimų ir Pittsburgho. to plieni
nio miesto, istorijos prisimini
mų.

— Gal kartais esame kaimy
nai iš Lietuvos? — užklausiau 
cigarą betraukiantį ligonį.

— Tai gal ne. Rodos, jūs esa
te aukštaitis .o aš suvalkietis: 
mus skiria Nemunas. Mano 
gimtinė yra Jūrė, netoli Mari
jampolės.

— Kaip patekote Amerikon?
— Nuo 1907 m. iki 1909 iš

vargęs rusų kariuomenėje, ar
tilerijos dalinyje. Sibire, nebe
turėjau noro kariauti pirmaja
me pasauliniame kare, tat nu
tariau pasitraukti į saugesnę 
vietą — Ameriką. Tat 1913 m. 
išvažiavau į JAV. apsistodamas 
Pittsbuurghe pas dėdę P. Troš- 
kauską.

Tuojau pradėjau dirbti Jonės 
& Laughlin plieno fabrike, gau
damas už 12 darbo valandų 
82.00. Sekančiais metais atva
žiavo mano mergina. Elena An- 
driušiūtė, kurią vedžiau 1916 
m.

— Būtų įdomu išgirsti ką 
nors apie Pittsburgho miestą, 
kuriame jūs praleidote visą 
savo gyvenimą. Kaip jis čia at
sirado tarp kalnų?

— Daug ką negalėčiau pa
sakyti. tik tiek, kiek esu skai
tęs iš knygų ir girdėjęs iš pa
sakojimų.

šio miesto istorija prasidėjo 
1748 m., kada Anglijos kara
lius Jurgis II pavedė Virginijos 
gube rnatoriui Dimviddie šį tuš
čią žemės plotą. 1749 m. vasa
rio mėn. 70 vyrų pradėjo sta
tyti Duųuesne tvirtovę apsigy
nimui nuo prancūzų armijos, 
vadovaujamos Sieur de Contre- 
coeur. 1758 m. negerolas .John 
Forlies galutinai laimėjo prieš 
prancūzus ir davė naujai kolo
nijai vardą: Pittsburgh.

Pirmieji ateiviai buvo iš Vir
ginijos ir Maryland. vėliau at

kraštuose (Vokietijoje. Čekijo
je, Sinkiąnge), belgai (Afriko
je) ir anglai (Afrikoje ir Kana
doje). Kiti kraštai taip pat ieš
ko “urano kišenių“ ir vienur ki
tur randa to gero, kuris tuo 
tarpu piktam teverkiamas: ka
rui.

Vargšai indėnai nežinojo, 
kad jie kariavo “atominius 
ginklais”. Bet kai pakariaus
baltieji, milijonai žmonių pa
gels ir veidų nesid“ lydami. Kol 
dar taika, nepraleiskime pro
gos, važiuodami į Vakarus ar iš 
Vakarų į Rytus, pasukti pro 
Colorado. Ten ne vienas daug 
pinigų surado.

L. Kn.

Iš Irano naftos didžiai pralobę* 
Abdul Ali Khan pasiuntė savo 
dukteriai Sultanai Ftavinai teleg- 
Kraania. reikalaudama*. kati ji 
išsiskirtu šu savo vyru, New Yor- 
kor artistu P. Valentine, ir tirp
tų pas jj. Tačiau Sultana visai 
nemano palikti savo vyru ir New 
Yorką.

vyko iš New Jersey ir Connec- 
tieut, gyvenimo pradžiai pasis
tatydami medinius namelius. 
1773 m. jau buvo 60 namų, ku
riuose gyveno per 100 šeimų. 
iPrmosios gatvės buvo pavadin
tos: Water. Market ir Ferry.

1786 m. pasirodė pirmasis 
laikraštis: Gazette ir įsikūrė 
pirmoji mokykla: Pittsburgh 
Academy. 1788 m. buvo suor
ganizuotas Alegheny valsčius. 
Jonthan Plummer pastatė pir
mąjį fabrikėlį, kuriame* buvo 
gaminama “excellent whisky.”’

1809 m. jau buvo 44 audyk
los. alaus varykla, kailių išdir- 
bimo. skardos, vinių ir virvių 
fabrikai. 1816 m. Pittsburghas 
buvo pripažintas miestu ir išsi
rinko pirmąjį burmistrą: Ebe- 
nezer Dennv. 1917 m. atidary
tas plentas tarp Pittsburgho ir 
Harrisburgo.

1820 m. gyventojų skaičius 
pašoko iki 10600. Atidaryta 76 
bažnyčios, įskaitant 4 negrų. 
Pittsburgh Academy virto 
VVestern Universitetu.

1845 m. balandžio mėn. 12 
d. gaisras sunaikino miestą. Bot 
per dešimt metų miestas vėl 
buvo atstatytas ir pasidarė 
JAV sunkiosios pramonės cent
ras.

— Dar vieną klausimėlį apie 
jūsų pavyzdingą šeimynėlę, ku
ri yra tikras suraminimas se
natvėj, kas Amerikoje šian
dien retenybė, o tada pasigėrė
sime televizija.

— Išauginau tris sūnus ir 
dukrą. Vyriausias sūnus Juozas 
nuo kūdikystės rodė didelį pa
traukimą prie bažnyčios, norą 
eiti į kunigus. Turėjo didelį pa
sisekimą moksle, buvo vienas iš 
pirmųjų mokinių. Ir štai jau as
tuoni metai vikarauja šv. Ka
zimiero parapijoj. Jonas tar
nauja savanoriu karaiuomene- 
je; Bruno miesto policijoj Pitts- 
burge, o duktė Elenutė prižiū
ri mus senatvėje.

— Ačiū už suteiktas žinutes, 
o dabar pažiūrėkime ką įdo
maus rodo televizija, — bai
giau pasikalbėjimą.

M. B.

Spaudos puslapiuose

TRŪKŽOLIŲ PARDAVĖJŲ TRESTAS
SUSIJAUDINO

“Darbininko" pasisakymas 
dėl prof. M. Biržiškos vėl ban
dymo grįžti į politinę veiklą ir 
jo pareiškimų “Vienybėje” di
džiai sujaudino B. Railos įsteig
to trūkžolių pardavėjų tiesto 
galvas. “Vienybės” 22 nr. vie
nas tų trūkžolininkų. S. Kund
rotas, gailiai nusiverkia, kad 
“Darbininkas” esą sergąs gum
bu ir. deja, nepasinaudojąs ne
seniai B. Railos paskelbtais nuo 
gumbo vaistais. Galima p. S. 
Kundrotą užtikrinti, kad “Dar
bininkas” yra sveikas sveikutė
lis. ir kol kas jam nėra reikalo 
vaistais nuo gumbo rūpintis. O 
kad ir šiaip niekas tais B. Rai
los vaistais nesidomi. patys 
tresto vedėjai kalti — turėjo 
paskelbti, kur jie tą trūkžolių 
ir babaunvko parduotuvę įstei
gė. Dėl to, tur būt, net ir mė
gėjai šundaktarių žolelėmis gy
dytis pas juos neapsilanko.

Taip nusiverkęs, S. Kundro
tas pradeda pulti "Darbinin
ką” ir ginti M. Biržišką. Ka
dangi dalykas ne taip lengvai 
apginamas, tai gynėjas iš pat 
pradžios griebiasi “stiprių argu
mentų”. Esą “Darbininko” el
gesys—'tai gumbas, kliedančio 
pamišimas, patrakėlių įsiuti
mas, banditizmas, politinė de
magogija. šmeižimas, moralinis 
gangsterizmas ir 1.1, ir t.t.

Dėl šių S. Kundroto “stiprių 
argumentų” joks sveikos gal
vos žmogus, žinoma, nesiginčys. 
Paliekame patiems skaityto
jams nuspręsti; kas iš tikro yra 
“įsiutęs patrakėlis” — “Darbi
ninko” straipsnio autorius ar p.
S. Kundrotas. Tačiau į keletą 
kitų “Vienybės” publicisto pasi
sakymų verta atkreipti dėme
sį-

Pirmiausiai tasai prof. M. 
Biržiškos gynėjas piktinasi, 
kaip “Darbininkas” galėjęs įsi
drąsinti pulti tautos veteraną. 
Dėl to pasakytina, jog “Darbi
ninkas” prof. M. Biržiškos turi
mus nuopelnus pripažįsta. Ta
čiau kas nori naudotis tautos 
veterano pirmenybėmis,
turi nesikišti i politinius tarp
grupinius ginčus. O jei į tokius 
ginčus jisai įsikiša, atsistoja 
kurios nors politinės grupės pu
sėj, tai tuo pačiu atsistoja jau 
ne tautos veterano, bet eilinio 
politiko plotmėje ir politinėse 
diskusijose neturi jokios teisės 
slapstytis nuo kritikos už tautos 
veterano skydo.

Taip šis dalykas yra visame 
demokratiniame pasauly. Štai 
grįžo iš Europos gen. D. Eisen- 
howeris. Jo draugai pasiūlė 
kad ir jam būtų duota proga 
pasakyti savo žodį kongrese, 
kaip buvo duota gen. MacAr- 
thurui ir kitiems po tam tikrų 
misijų atlikimo namo grižu 
siems JAV generolams. Bet į 
tai atsakymas buvo trumpas ir 
aiškus: .jei Eisenhovvcris būtų 
grįžęs kaip generolas, tai nea
bejotinai tokia pagarba jam 
turėtų būti parodyta, tačiau 

tai jam nebepriklauso, kai jis 
grįžo kaip partijos žmogus ir 
politinis veikėjas. Yra ir dar 
radikalesnių pavyzdžių. Petim 
Prancūzijoj naudojosi labai di
dele pagarba. Tačiau kai jis įsi
kišo į politiką ir ta jo politika __ 
prancūzų buvo pasmerkta (ki
ltas klausimas teisingai ar ne), 
tai garsusis Verduno gynėjas 
buvo pašalintas iš Prancūzų A- 
kademijos, neteko Prancūzijos 
maršalo titulo ir buvo pasmerk
tas mirti, o paskui kalinamas 
ligi gyvos galvos. Taigi kas įsi
kiša j aktualią dienos politiką, 
išeina į viešumą kaip kurios 
nors partijos atstovas, tasai ne
turi jokios teisės .jo politinių 
žygių ar pareiškimų kritika pik
tintis, remdamasis tuo, kad jis 
esą tautos veteranas.

Kartu S. Kundrotas nori ap
ginti M. Biržišką ir nuo prie
kaišto. kad jis. Sovietams oku

pavus Lietuvą, padovanojo “ta
rybinei liaudžiai” savo ūkį. Gy
nėjas įtikinėja, jog to M. Bir
žiška negalėjęs padaryti, nes 
ūkio neturėjęs. Kartu dar pri
duria, jog nesą gi nieko blogo, 
ką nors Lietuvos liaudžiai pado
vanoti. Be: kam neigti visiems 
žinomą, nes savo laiku viešai 
paskelbtą dalyką. Apie Biržiš
kos dovaną “tarybinei liau
džiai” visiems žinoma. Nebent 
jo gynėjas nori pasakyti, kad 
padovanotasis objektas netinka 
vadinti ūkiu, nes jam, tur būt, 
atrodo, jog jei nėra tam tikro 
skaičiaus hektarų ir tame plote 
kelių dešimtų besiganančių kar
vių, tai dar ne ūkis. Tačiau rei
kia pažymėti, kad ekonomisto 
akimis lygiai yra ūkis tūkstan- 
ties ar daugiau ha, kaip ir nedi
delė sodyba ar net paskiras na
mas. Todėl nėra jokio skirtu
mo. kokio dydžio ar kokios rū
šies ūkį M. Biržiška tuo atve
ju yra padovanojęs. Svarbu 
pats dovanojimo faktas. O kad 
padovanot ką nors liaudžiai nė
ra savaime blogas dalykas, tai 
ir “Darbininkas” pažymėjo. 
Tačiau kyla klausimas,

kodėl M. Biržiška tą liaudį pa
matė tik tuomet, kai atėjo bol
ševikai ir prasidėjo turto nacio

nalizacija?

Tokia "liaudies meile” užsi
degė tomis dienomis ne vienas 
prof. M. Biržiška. Tokių dova
notojų priešaky žygiavo net 
Kipras Petrauskas, padovano
jęs “tarybinei liaudžiai’ tauti
ninkų vyriausybės jam parūpin
tą dvarą. Ir dar pažymėtina, 
jog, vos tik vokiečiams į Lietu
vą įžengus, daugeliui tų dova
notojų liaudies meilė išrūko 
kaip dūmas, ir jie pradėjo savo 

dovanas atsiiminėti, tik ne vi
siems pavyko. Štai, kas kelia 
klausimą, kiek tos dovanos 
plaukė iš tikros liaudies meilės.

Čia pat reikia pastebėti, jog iš 
susijaudinimo S. Kundrotas net 
gerai nepaskaitė, kas “Darbi
ninke” buvo parašyta. O ten 
buvo kalbama ne apie tai, kad 
M. Biržiška pirmininkavo vokie
čių okupacijos metais sušauktai 
konferencijai, bet kad buvo pir
mininkas prie Kubiliūno įstai
gos sudarytos tarybos. Taip pat 
“Darbininke” nebuvo pasakyta, 
jog M. Biržiška ketino nacius 
prašyti, kad leistų lietuviams ’ 
stoti į kariuomenę. Jis tik pri
tarė tokiai konferencijai, kuri 
panašų uždavinį turėjo. Be rei
kalo S. Kundrotas iškraipo 
“Darbininko” žodžius ir paskui 
dėl jų jaudinasi.

ATVIRAS

PONE REIMKTOKIAI ,

Kai “Vienybės” laikraštis 
mane asmeniškai stengiasi pra
simanymais diskredituoti (Bra
zaitis esą pats siūląsis į užsie
nių tarnybos valdytojus; Bra
zaitis esą “krikdemų keliamas į 
būsimos Lietuvos ministerius 
pirmininkus” ir pan.), esu pa
siryžęs tylėti. Bet tylėti jaučiuo
si neturįs teisės, kai norėdamas 
suniekinti mane, tas laikraštis 
kerta neteisingus ir nenupelny 
tus smūgius tai institucijai, ku 
riai kitados Lietuvoje buvau į- 
pareigotas atstovauti — Laiki
najai Vyriausybei.

Dabar kaip tik artėjant me
tinėms sukilimo ir Laikinosios 
Vyriausybės sukaktims, toks 
smūgis jai suduodamas “Vieny
bės” (1952. 5. 30) tvirtinimu, 
kad esą aš, kaip “Laik. Vyriau
sybės ministerio pirmininko pa
reigas einantis”... “1941 metais 
vokiečiams pražygiavus Lietu
vos žemes, oficialiai (m. p. B.) 
prisistatė to sektoriaus vokie
čių kariuomenės vadui ir pasiū
lė 100.000 Lietuvos vyrų padėki

Tur būt, jausdamas, kad vi
su tuo savo ginamojo dar neap
gins, S. Kundrotas išeina į fron
tą dar su kitais “stambiais pa
būklais”. Kai seniau kokią bo
belę pričiupdavo už ką nors, tai 
ji, užuot pati gynusis, pradėda
vo šaukti, kad ją pričiupusio se
nelė buvo ragana, o senelis ar 
prosenelis sodus naktimis aps- 
kindavo, ar ką nors panašaus 
daręs. Ir S. Kundrotas mano, 
kad toks metodas jam taip pat 
naudingas. Tad jis šoka kaip 
meška ant dūmų, puldamas 
prel. M. Krupavičių ir prof. J. 
Brazaitį. Vienas siūlęsis bolševi
kams į bendradarbius, o kitas 
siūlęs vokiečiams 100,000 lietu
vių karių.

Dėl to p. Kundrotui tenka pa
stebėti, jog
jei ir Lš tikrųjų jo puolamieji 
būtų padarę kokių negirtinų 
veiksnių, tai dėl to Biržiškos 
žygiai nė per plauką nepasida

rytų geresni,
jei jie yra nevykę. Joks nevykęs 
darbas negali būti tuo pateisi
namas, kad yra ir daugiau blo
gai pasielgusių.

Tačiau reikia pastebėti, jog 
Kundrotas ir puola M. Krupa
vičių ir J. Brazaitį tik iš “pat- 
rakėlio įsiutimo”, jo paties žo
džiais tariant.

Iš tikro tik įsiutęs patrakėlis 
gali laikyti blogu dalyku, jei 
kas, kad ir bolševikų, prašo 
palikti žmonėms religinę lais
vę. Reikia net pasakyti, kad, 
sovietiniam režime gyvenant, 
toks žygis rodo tikrą drąsą. Tai 
toli gražu nepalygintinas daly
kas su ‘tarybinei liaudžiai” do
vanomis. Ir. tur būt, nė pats 
Kundrotas nebandys įrodinėti, 
jog Krupavičius buvo bolševikų 
laikomas jiems patikimu žmo
gumi, kaip buvo laikomas M. 
Biržiška, ką jis pats pažymi, 
net nurodydamas ir pagrindą 
(žiūr. M. Biržiškos brošiūrą a- 
pie Vilniaus universitetą). Tas 
pagrindas buvęs, kad jis buvę.* 
socialdemokratas ir veikęs So
vietų Tautų Kultūrai Pažinti 
bei Lietuvių-Žydų Susiartinimo 
draugijose. O tą vieną dalyką 
— prašymą religinės laisvės— 
Kundrotas ir prikiša Krupavi
čiui.

Jau tiesiog juokingas Kund
roto priekaištas prof. J. Brazai
čiui. Esą kažkokie liudininkai 
girdėję, kaip jis vokiečiams siū
lęs 100.000 lietuvių karių. Mes 
siūlome “Vienybei” ir S. Kund
rotui tai įrodyti. Ir jei jie to 
neįrodys, lai nelaiko mums blo
gu. jei mes juos laikysime iš 
tikrųjų tik įsiutusiais patrakė- 
liais ir moraliniais gangsteriais. 
O jei su tuo .jie nenorėtų sutik
ti. gal teiktųsi pasakyti, koks 
gi vardas tinka asmenims ir 
laikraščiams, kurie šmeižto ir 
demagogijos tikslais panašius 
dalykus prasimano ir skelbia.

LAIŠKAS

vokiečių kariuomenei rytų fron
te. Ir viena laimė, kad tuo me 
tu išdidūs ir savimi pasitikint io- 
ji vokiečiai tada tą beprotišką 
jo pasiūlymą atmetė.”

Tai jau kaltinimas nr* (ik man 
asmeniškai. Dėl .jo turiu kate
goriškai pareikšti, kad jis nuo 
pradžios iki galo pramanytas:

Viena. Laikinojoj Vyriausy
bėj tokio pasiūlymo klausimas 
niekada nebuvo nė svarstytas;

Antra, jokiam tos vokiečių 
kariuomenės vadui nei oficia
liai nei privačiai nebuvau pri
sistatęs. Taigi nei tokio siūly
mo tam vadui negalėjau dary
ti, nei jis jo atmesti.

Tikėdamas, kad Jūs, Pone 
Redaktoriau, būsite malonus 
atkreipti dėmesio į šį ano pra
simanymo atitaisymą, prašau 
priimti mano padėkos ir pagar
bos pareiškimą.

J. Brazaiti*

1952. 6. 5.
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KODĖL JOS REIKIA
— JAUNIMO neuždarykit lietuviškoj pirkioj. Neatitverkit 

nuo gyvenimo. Sudarykit sąlygas jam įsilieti j amerikonišką gy
venimą, kuriame jis kurs savo ateitį, prilygdamas amerikonus ir 

, su jais lenktyniaudamas. Dėl to neatkalbėkit jo nuo amerikoniškų 
mokyklų, kurios juos tegali paruošti tokiam gyvenimui.

Daug tiesos tame samprotavime. Pirmiausia, lietuvių jauni
mas turi ne tik prisivyti amerikonišką jaunimą, bet, jei norit, net 
jį pralenkti. Tada tik jis atsistos gyvenime tarp pirmutinių. To
kių mums reikia. Ir malonu pažymėti jau dabar tuos negausius 
fakftB?, kad lietuvių vaikai amerikoniškose mokyklose pasirodo 
kaip pirmieji mokiniai.

Bet ar lietuvis pralenks tada, kai jis amerikonu virs ir pasi
skubins atitrūkti nuo savo tautos? Toli ne taip. Tik tada, kai jis 
įsigys visa, ką turi gražaus amerikonas, ir dar daugiau už jį— 
būtent, ką turi gražaus europietis ir lietuvis.

Vien amerikoniškoj mokykloj jis to negaus. Jam būtim ir 
lietuviška mokykla, šeštadieninė ar kitokia, kurioje jis pažintų 
lietuvių tautos kelią, pamėgtą jos kūrybą ir pajaustų jai mei
lės.

Jstatydami jį į amerikonišką mokyklą, sudarome jam sąlygas 
vytis eilinį amerikoną. Neduodami jam lietuviškos mokyklos, jį 
skriaudžiame, nes atimame sąlygas laimėti jam už amerikoną 
daugiau. •

Bet, gal būt, norėdami išlaikyti jaunimą lietuvišką, skriau
džiame kraštą, kuris jį priėmė ir parodė kilnaus svetingumo. Ne. 
Skriaustume tada, jei norėtume paruošti kraštui blogą darbinin
ką, nedėkingą ir nelojalų. Bet toks gali atsirasti tarp tų, kurie 
greitai suamerikonėja. Tokis gali būti įtartinas. Jis gali priklau
syti prie tų, kuriuos vadiname konjunktūros, prisitaikymo, prisi- 
laižymo žmonėmis, šiandien Amerika stipri ir turtinga, tad apsi
moka suamerikonėti, užmirštant visa kita. Bet jeigu rytoj ištiks 
Ameriką smūgis, tokie gali pasirodyti labai nelojalūs, jei tai jiems, 
žinoma, bus naudinga. Kas tėvus ir tėvų kalbą greitai užmiršta, 
tas dar greičiau užmirš valstybę. Ir priešingai: kas lieka ištikimas 
tėvams bei jų papročiams, tas bus ištikimas ir lojalus tam kraštui, 
kuriame jis gyvena, net tada, kai ateis sunkios dienos.

Šią tiesą nujautė širdimi senieji ateiviai. Jie puolėsi kurti lie
tuviškas parapijas bei mokyklas. Ir jie neapvylė, nes senieji lie
tuviai buvo ištikimi ir savo “krajui” ir Amerikos valstybei. Neap
vylė ir jaunimo, nes šiandien randam eilę iš senosios kaitos kilusių 
lietuvių, kurie yra įsijungę į amerikoniško gyvenimo aukštas vie
tas, bet likę ištikimi lietuviai, seka lietuvių knygas ir gyvenimą.

Bet tokių ir net stipresnių už juos mums reikia ne vieno ir ne 
dešimties, bet daug daug. Už tat vertas dėmesio rūpestis, kaip 
sustiprinti lietuvišką švietimą, kaip tam reikalui sutelkti visas 
šviesiąsias senųjų ir naujųjų ateivių pajėgas.

Faktiškai ruošdamiesi į ka
rą, bet norėdami laisvajam pa
sauliui apdumti akis, nes jame 
vLs dar pasitaiko tokių, kurie, 
patys neišgyvenę sovietinės tik
rovės, kartais vis dėlto tebetiki 
jų gudriai paslėpta ir nekaltais 
titulais pravedama propaganda.

Sovietai ypač nuo pereitų me
tų pradėjo nepaprastai plataus 
masto ir intensyvumo kampani
ją prieš Vakarus ir Vatikaną.

J ją įtraukiami visokie religi
niai sąjūdžiai ir bendruomenes, 
kurių vardu veikiama, norint 
parodyti, jog vLs dėlto Sov. 
Sąjungoje esanti sąžinės laisvė, 
o Vakarai begėdiškai meluoją. 
Net daugiau: toji sąžinės laisvė 
ten ne tik klestinti, bet. išlais
vinta iš visokių “buržuazinių ir 
imperialistinių” varžtų, taria
mai laisvai veikiančių tų įvairių 
relig. bendruomenių vadovų lū
pomis pasmerkia “Vakarų im
perialistus”, prakeikdami juos 
kaip karo kurstytojus ir laisvų 
piliečių žudytojus.

Toji propaganda ypač konk
retų pavidalą įgavo pernai bir
želio d. Maskvoj sušauk
to j pirmojoj “įvairių bažnyčių 

konferencijoj”,
į kurią buvo atgabenti ir Lietu
vos katalikų vardu turėję kal
bėti įvairūs atstovai, kurių ti
tulu paskiau emvėdistai išdari
nėjo visokių propagandinių 
triukų. Dar ir dabar ne vienas 
iš mūsų tautiečių gerai atsime
na. kaiD kadaise, per pirmąją 
bolševikų okupaciją Lietuvoje.

Kaune poros agitatorių prane
šimo išklausyti buvo sušauktas 
mitingas, kuris “pareiškė norą 
dėtis prie Sov Sąjungos.” Ir {>o 
tuo pareiškimu netikėtai išdy
go, kaip tariamai pasirašiusių 
ne tik pavardės tų, kurie į jį 
buvo gavę kvietimus, nors ne
nuėjo, bet ir tų, kurie tokių pa
kvietimų visai nebuvo gavę. 
Tie, kurie tuometinį “Tiesos” 
redaktorių Zimaną reikalavo tą 
netiesą atšaukti, kadangi po 
minimuoju “prašymu” jie savo 
parašų nebuvo padėję, jau se
niai išvydo Sibiro taigas. O apie 
kokį nors jų valios pareiškimą 
ir pačių parašų po minimuoju 
‘visuomenės veikėjų ir kultūri
ninkų atsišaukimu’” negali būti 
nė kalbos. Taip ir čia: faktiškai 
minimosios konferencijas “nuo
pelnas” bolševikams buvo tas, 
kad jau ne enkavedistų, bet — 
jų nagano turinčių klausyti at
skirų relig. bendruomenių var
du pravesti ir pasauliui pade
monstruoti įvairūs nutarimai 
bei šūkiai, būtent:

1. Visos pravoslavų bažnyčios 
buvo paskatintos “visais atžvil
giais remti Pasaulio Taikos Ta
rybą”. 2. Visu jų vardu buvo 
pareikšta, kad “visos jos pilnai 
ir oficialiai pripažįsta, jog Sov. 
Sąjunga yra valstybė, kuri tiek 
krašto viduje, tiek santykiuose 
su užsieniais kuria ir gina tai
ką.” 3. Buvo nutarta “taikos 
akcijai užmegzti santykius su 
kt. relig. bendruomenėmis Sov.

Sąjungoj ir kominformo kraš

tuose.” 4. Sueiti į sąlytį su įvai
riais atstovais šių relig. bend
ruomenių: evangelikų, katalikų, 
musulmonų ir kt.. veikiančių už 
Sov. Sąjungos ir satelitų ribų 
Europoje, Azijoj, Afrikoj ir A- 
merikoj. tuo būdu
sukuriant “religinių bendruo
menių pasaulinį taikos frontą.”

5. Nustatyti priemones, kaipM 
reikia kovoti su Vatikanu, “pa
saulinės reakcijos centru”, 're
miančiu agresyvią JAV ir D. 
Britanijos politiką “prieš SS ir 
kt. Azijos tautas.’”

Jei tai būtų buvę skelbiama 
kom. partijos ar MVD vardu, 
niekas tuo būtų netikėjęs, bet 
dabar tam labai pravertė ne
žmoniškai terorizuojamų reli
ginių sambūrių ir bendruome
nių skraistė, nors faktiškai vis
kas iki pačių smulkmenų buvo 
aptarta tiek MVD, tiek partijos 
pareigūnų, kurie iš tikro parin
ko tikruosius šios ir kitų konfe
rencijų statistus. Taip konfe
rencijos vardu buvo sudarytas 
komitetas, kuris — pagal MVD 
direktyvas — nusprendė per 
1952 m. pirmąjį pusmetį su
šaukti Maskvoje “kovai už tai
ką pasaulinę bažnyčių ir religi
nių bendruomenių konferenci
ją”. Jam į talką atė o kiti du 
spec. komitetai. Taip kilo min
tis ir
taip buvo paruošta “pasaulinė 

bažnyčių konferencija”,
kuri š. m. gegužės mėnesį buvo 
sukviesta posėdžių į “Maskvos 
dvasinę akademiją, esančią už

Eisenhoweris savo Rimtojo Ahilene. Kan.. teat re atsakinėja spaudos atstovams j klausimus.

30 km nuo Sovietų sostinės 
buv. Zagorskio vienuolyne.” 
Konferencija truko 4 dienas ir 
buvo paskelbta, kad esanti “pir
moji tos rūšies konferencija 
Maskvoje”, į kurią savo atsto
vus turėjo pasiųsti 27 Sov. Są
jungoj veikiančios bažnyčios ir 
religinės bendruomenės: pra
voslavai, katalikai, žčdai, ma
hometonai, budistai, baptistai, 
kalvinistai, metodistai, adven
tistai ir kt. Nors ji buvo išrek
lamuota kaip “pasaulinė konfe
rencija”, iš tikrųjų iš to pa
saulio ten nieko nepasirodė. 
Neatvyko ne tik past. Niemoe! 
leris, bet ir visi kiti kviestieji 
komunistams palankūs dvasi
ninkai, išskyrus olandų Fev. pa
storių O. van Dahliną ir vieną 
suomių atstovą, atsiųsta “dėl 
viso ko”, nes neatsiųsti visai 
nieko tokiems suomiams būtų 
perdaug pavojinga. Kaip ir bu
vo galima laukti, per atidary
mo kalbą
Maskvos patriarchas Aleksie

jus, bolševikinės pravoslavų 
bažnyčios galva, sušuko: “Gar

bė didžiajam Stalinui!”,
o kiti kalbėtojai turėjo keikti 
JAV ir Vakarus už “imperializ
mą”. Konferencija prakeikė . 
JAV už bakteriologinį ir chemi
nį karą Korėjoj ir Kinijoj, y- 
pač išdergė Vatikaną ir Popie
žių Pijų Xn “už bendradarbia
vimą su JAV ir kurstymą kat. 
dvasininkijos” Sov. Sąjungoje 
ir satelitiniuose kraštuose. 
Drauge viso pasaulio bažnyčios 
ir relig. bendruomenės pakvie
stos prisidėti prie taikos akci
jos, priešintis apginklavimui, 
kovoti visokiais būdais prieš ka
ro propagandą ir vad. “šaltąjį 
karą“, vedamą dabar Atlanto 
pakto valstybių prieš Sov. Są
jungą ir kominformo kraštus.
“Taikai apsaugoti” skatinama 
sušaukti “viso pasaulio tikinčių

jų kongresą”,
į kurį savo atstovus turėtų pa
siųsti visokių tikėjimų ir įsitiki
nimų žmonės. Specialiai tam 
reikalui sudaryta komisija “iš
analizavo ir atskleidė katalikų 
ir protestantų misijų begėdiš
ką veiklą Kini-oj”, kur jos buvo 
apšauktos, kad veda špionažą, 
“sabotuoja krašto atsistatymą”, 
varo “priešingą propagandą” ir 
kitais būdais stengiasi pakenkti 
kinų liaudžiai. Kita speciali ko
misija, sudaryta iš įvairių reli
gijų atstovų, buvo skirta “pa
teikti akivaizdžių įrodymų Va
tikano nusikaltimams atskleis
ti”, kur Vatikanas vėl buvo 
bolševikiškais metodais apkal- * 
tintas, kad verčiasi šnipinėji
mu, pogrindine veikla, diversi
niais aktais. Reikia pripažinti, 
jog
šį kartą buvo taip pat “specia
liai pasirūpinta katalikais Lie
tuvoje ir visoje Sov. Sąjungoje”

Nežiūrėdamas smarkaus lietaus. 
Anglijo* inin. pirm, ('hurchillis 
stebi arkliu lenktynes, kuriu jis 
yra didelis mėgėjas.

Jie netik sugestionuojami, 
bet tiesiog terorizuojami, jog 
proklamuotų “už tuos nusikal
timus lietuvių liaudžiai ir viso 
pasaulio darbo žmonėms” nu 
traukią visokius santykius su 
Vatikanu ir nuo jo nusisuką.

Bolševikiniams pravosla
vams suagituoti pagal MVD di
rektyvas buvo sudaryta SSSR 
pravoslavų komisija, kuriai va
dovauti buvo parinkti metropo
litai Grigorijonas, Nikalojus, 
Jonas. Užsieny gyvenantiems 
pravoslavams “sudoroti” buvo 
parinktas Antiochijos ir visų 
Rytų patriarchas Aleksandras 
Šios komisijos uždavinys —pa
laikyti nuolatinį ryšį “taikos 
reikalui” tarp pravoslavų Euro- 
poj, Azijoj ir ypač JAV. Mini 
mai komisijai buvo taip pat su
bordinuoti Libanono metropoli
tas II i ja. Visi pravoslavų cent
rai, kurie palaiko ryšį su vad. 
“Gudų emigracija”, pagal gan 
tas MVD instrukcijas turi būti 
susmukdyti. Bolševikams į “pa
galbą” taip pat pakviestos 
“Kaukazo kraštų bažnyčios”, y 
pač vad. armėnų bažnyčia Art. 
Rytuose. Tuo tarpu armėnų 
bažnyčia Libanone ir Jeruza
lėj, kuri palaiko santykius su 
Vatikanu, turi būti traktuoja
ma kaip bolševizmo ir "taikos” 
priešas. Senovinių apeigų krik
ščionių komisijai vadovauti bu
vo paskirtas Maskvos arkiv. 
Flavijanas, o jam į pagalbą pri
statytas Kišiniovo, Odesos etc. 
“vyskupas” Josifas, šios komi-

(Nukelta į 4 psL >

---------------------- M. ZOŠČ ENKO --------------------------------

ONA ANT KAKLO
Policininkas, kurį aš pažinau, 

stovėjo sargyboje. Dienos metu. 
Ant Respublikos tilto. Jūs žino
te, kad ten plaukia plati Neva. 
Sūkuringos bangos ritasi į tolu
mą, o mūsų policininkas stovi 
sargyboje. Galimas daiktas, jis 
stebi paminklinius pastatus, ar
ba galvoja, kaip jis, dar vaikas 
būdamas, įbridęs iki kelių, gau
dė lydekas ir ešerius. Staiga jis 
pamato: kažkokia pilietė, juo
dai apsivilkusi, eina per tiltą. 
Jis galvoja: “Aišku, ten eina ne
pažįstama pilietė—na, ir tegu 
sau eina.” Jis tam neskiria ma
žiausio dėmesio. “Šiuo tiltu 
praeina daug piliečių”, sako jis 
sau, “ir jei aš į visus spokso- 
čiau, tai man ir akys įskaustų.”

Jis apsisuka ir susimąsto a- 
pie savo reikalus. Yra viena, 
kuri jam patinka. Gal būt, dar 
šiais metais ją ves. Nėra daly
vavęs jokiame kare ir sveikatos 
turįs per kraštus. Pagaliau jis 
esąs jaunas. Staiga ji pamato, 
jog aukščiau paminėta pilietė ne

ryžtingai prisiliečia tilto turėk
lų ir susimąsčiusi žiūri į tam
siąsias bangas apačioje. Polici
ninkas pagalvoja: “Palauk, aš 
šios pilietės iš akių nepaleisiu!” 
Ir juo daugiau jis žiūri, juo la- 
baiu pastebi, kad ta jauna mo
teris yra susijaudinusi ir kažko 
būgšti. Ji slenka palei tilto už
tvarą smulkiais netikrais žings
niais.

Taigi jis atidžiai stebi tą pi
lietę. Jis panori prie jos prieiti 
ir pakalbėti apie jos dvasinę 
ir moralinę savijautą. Tik stai
ga jis pamato, kaip ta. dar jau
na moteris, šūkterėjusi persis
veria per tilto turėklus—o koks 
siaubas! — ir dingsta juodam 
bangų verpete, iš kur jau nė
ra kelio atgalios.

Visa tai jis mato vienu mirks
niu. Nusviedžia savo kepurę že
mėn ir atsijuosia diržą. Mūsų 
narsuoliui, suprantama, nebuvo 
kada galvoti apie kokius pagy
rimus ar dovanas už jo drąsu
mą — apie laikrodį su įrašu ar 

ba sidabrinę papirosams dėželę. 
Iš tikrųjų tikra narsa yra auk
štesnė už tokius atžymėjimus. 
Bet mums atrodė, kad už savo 
žygį ir vyriškumą turėjo ką 
nors paskui gauti. Prieškari
niais laikais už menkiausius 
niekniekius buvo dalinami ordi
nai. kaip “Ona ant kaklo” arba 
“Vladimiras ant krūtinės”. 
(Caro laikų Onos ir Vladimiro 
ordinai. Vert.). Taip pat buvo 
pakišami įvairiausi medaliai su 
įrašais.

Suprantama, tada būta daug 
beprotystės. Tačiau už gelbėji
mą plaukiančių arba skęstančių 
turėjo gi būti kuo nors atlygin
ta. Psichologiniu atžvilgiu tai 
buvo neišvengiama.

Taigi mūsų policininkas nu
sviedė kepurę ir diržą, neturė
damas nei minties sulaukti ko
kių žymenų. Paskui jis skubiai 
nuplėšė nuo savęs švarką, nusi
movė aulinius batus ir — pra
šau man atleisti — krito j van
denį su vienomis kelnėmis, to
kiomis išpūstomis, idant galėtų 
greičiau išgriebti dingusią pilie
tę. Jis murktelėjo j vandenį, į 
prasiskyrusias šaltas vilnis, ir 
mato, kad jo skenduolę vie
nam akimirksniui išstūmė i pa
viršių. Kokias dvi sekundes, 1h* 

abejo, ji ten pasilaikys, o pas
kui jau visai nugrims į upės 
dugną. Kai ji taip minutėlei iš
plaukė. atrodė labai apgailėti
nai. Jos skrybėlaitė jau buvo 
nuplauta. Jos suknelė buvo pri
lipusi prie liemens. Burna pilna 
vandens. Ji šniurkščia nosimi 
vandenį, gailingas akis įbedusi į 
dangų, iš kur laukia kožkokio 
stebuklo ar išgelbėjimo. O išsi
gelbėjimas yra čia pat. Mūsų 
narsuolis policininkas drąsiai 
skrodžia bangas ir šaukia: “Lai
kykitės valandėlei ant van
dens!” Paskui jis nugriebia ją 
už tamsiai rusvų plaukų ir tem
pia j krantą. Ji. visai suglebusi, 
piuduriuoja paskui tą narsuolį, 
kaip koks laivas.

Ant tilto ir pakrantės prisi
renka žmonių. Visi baisiai kly
ka ir šaukia. Kažkoks pusprotis 
nubėga ieškoti gelbėjimosi juos
tos. kada jos niekam nereikia: 
mūsų drąsuolis plaukia kaip 
žuvis. Kažkas nubėga į muzie
jų ir iškviečia greitąją pagal
bą. O kažkokia dama pasiima 
ir išdidžiai neša policininko ke
purę, švarką ir aulinius batus.

Policininkas su savo našta iš- 
rėplioja į krantą. Visi aplink 
juodu sustoja. Vienas sušunka 
“Bravo!" Kitas nugriebia sken

duolę už rankos ir sako: “Ji dar 
gyva.”

Tada jau skenduolė atveria 
akis ir spokso į dangų. Danguje 
šviečia saulė. Prieš ją yra visas 
gyvas ir stebuklingas pasaulis. 
Paukščiai džiaugsmingai čiulba 
apie visokiausią laimę. Kaž 
kur skrisdamas dūzgia lėktu
vas. Iš jo visada gerai mato
ma, kaip žmonės nori gyventi. 
Visai aišku, kad yra kvaila ir 
menka savo gyvenimą taip nie
kams išmesti. Jis gali būti daug 
kam geresniam paskirtas. Po 
to stoja tyla, nes visi ima lauk
ti. ką gi skenduolė pasakys.

Ji atidaro akis. išspjauna 
vandenį ir sako: “Ak!” ir pas
kui “Pfu!” Ji pažvelgia dar į 
policininką ir pasako: “Merei”. 
Ji sako “Merei” ir ieško jo ran
kos. kad ją paspaustų. Polici
ninkas gi prataria: “Bet. bet” ir 
taip pat išlieja vandenį iš pla
čios savo krūtinės.

Viena sena tetulė, kuri iš 
smalsumo visa kita pasaulyje 
pamiršta, priselinusi klausia: 
“Ar kas nors tavęs daugiau ne
myli, o gal pametė?” Skenduo
lė atsako tylutėliu ‘Taip.”

Po to visi nusprendžia, kad ši 
jauna moteris bus greičiausiai 
turėjusi neurastenikus tėvus. 
Beveik visi pastebi, kad ji yra 

kiek Isteriška ir pametusi ryšį 
su gyvenimu. Jos klausia, kur 
ji dirbanti, ir ji atsako: “Virimo 
Meno Institute”.

Tuo metu privažiuoja greitoji 
pagalba. Jaunoji moteris pai
mama už pažastų, įtupdoma į 
automobilį ir uždaroma. Visi 
sustoja aplink vežimą. Polici
ninkas. jau spėjęs apsivilkti 
sausais rūbais, mostelėja jai 
ranka ir žengia į savo sargybos 
vietą. Visai suprantama, kad jis 
meta žvilgsnį į savo rankas, 
kurios atliko tokį kilnų darbą. 
Kažkas iš minios sušunka: 
“Prasiskirkite. duokite jam vie
tos praeiti!” Jis dar kiek paei
na, dar pažiūri į išgelbėtą mo
terį ir sako: “Stokite kas nors 
į mano vietą: tą išgelbėtą pilie
tę aš dar palydėsiu į ligoninę.” 
Jis įsirioglina į automobilį ir 
nuvažiuoja.

Po savaitės ji pasikviečia tą 
policininką pas save. Jis dabar 
lanko ją kasdien ir vis teirau
jasi apie jos sveikatą, o ji ima 
drebėti dėl to uolaus ja rūpini
mosi. Ne dėl to ji pasidaro 
būgšti, kad vėl norėtų į vande
nį šokti. Ji kantriai pakenčia jo 
lankymus ir vis nepamiršta pa
sakyti “Merei”. Bet kai jis iš
eina, ji nusigriebia už galvos ir 
šaukia: “To jau perdaug.”

Staiga vieną dieną jai išklos 
to savo jausmus ir prisipažįsta, 
kad nei vienos moters nėra dar 
taip mylėjęs, kaip ją. Jis jai 
pasiūlo įsiregistruoti. Pilietė la
bai apsidžiaugia, kad reikalai 
pakrypo ton pusėn, išteka už jo 
ir užtikrina, kad pirmoji jos 
meilė yra pradingusi amžinai. 
Jie dažnai prisimena tą dieną, 
kai jis ištraukė ją iš vandens, o 
jis savo pažįstamiems vis pasi
giria: “Dar dvi sekundės — ir 
žuvys būtų sudorojusios tą pi 
lietę.” O pažįstamieji jam atsa
ko: “Jūs esate jaunas nepatyręs 
žudeika. kad ištraukėte iš van 
dens tą Oną. Vosyliaus dukte
rį”

Pagaliau ji pasirodė esanti 
tikrai nervinga būtybė. Netru
kus po vedybų pradeda jam iš- 
taisinėti visokiausias scenas. O 
jis visai kantriai pakenčia fr 
sako, kad jis pats nežinąs, ko
dėl ją mylįs kaip savo gyveni
mą. Jie ir ligi šiol taip gyvena. 
Mūsų didvyris, jei taip galima 
pasakyti, turi "Oną ant kaklo". 
Vien jau dėl to jis turėtų gauti 
kokią dovaną, nors mažavertį 
metalinį pinigą, duodamą už 
plaukiančiųjų ir skęstančiųjų 
gelbėjimą, šiaip jau gali būti 
prastai ir ne pagal nuopelnus.

Vertė L. K.
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”Kas buvo
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M. Mickib patari* aaugot gal 
V**, O M ŽMU£

Naujasis žemės ūkio min. 
drg. M. Mickis buvo rokiškėnas, 
mikų vietos giminės geras pa
žįstamas, daugelio mokslo die
nų draugas ir bendramintis. Jis 
mokėsi Rokiškio gimnazijoje ir 
kelis metus vadovavo su maniš
kiais •‘Aušrinės" kuopelei. Vė
liau gyvenimas juos visus nune
šė skirtingais keliais, tačiau va
saros atostogų metu visi senie
ji • Aušrinės” veikėjai, papras
tai per šv. Joną Kamajuose, su
sirinkdavo kurio nors ūkyje ir 
pasitardavo visokiais reikalais. 
Agr. M. Mickis nuo šių žmonių 
nebuvo atitrūkęs; jį kelis metus 
mačiau savo giminės ūkiuose 
besiginčijant, kaip geriausia 
priešintis tautininkų valdžiai ir 
kaip organizuoti vietos ūkinin
kus prieš Lietuvos Tautininkų 
Sąjungos visokias išdaigas. Vi
si tie pasitarimų dalyviai, tuo 
metu stambių ūkių savininkai 
ir veiklūs vietos kooperatinin
kai. šiuos nutarimus vykdyda
vo. Rokiškio apskr. koperatvvų 
nariai buvo kaip reikiant prieš 
tautininkus visados nuteikti. 
Net ir tautininkiškus Seimo rin
kimus Rokiškio apskr. sužlugdė 
vietos ūkininkai, paprastai ko
operatininkų nuteikti, vieningai 
nebedalyvavo šiuose paradi
niuose rinkimuose. Kai tauti
ninkų pareigūnai paklausdavo, 
kodėl jis nedalyvauja rinkimuo
se, tai rokiškėnas ūkininkas 
trumpai jam atšaudavo:

— Juk Smetona man algos ir 
taip nemoka. Išrinks jam seimą 
ir be manęs.

Todėl , paskyrus agr. M. Mic
kį naujuoju žemės ūkio ministe- 
riu, rokiškėnų buvo dedama 
daug jam vilčių, kad jis ūkinin
kų tai tikrai neparduosiąs So
vietams. Tačiau Liaudies Seimo 
rinkimus, kuriuos keliomis die
nomis vėliau paskelbė, tie patys 
ūkininkai buvo sutarę lygiai 
taip pat, kaip ir smetoniškus, 
suniekinti ir juose nedalyvauti. 
Nors ir didelio jau komunisti
nio teroro spaudžiami rokiškė
nai ūkininkai 1940 m. liepos

PATRIARCHAS ŠAUKIA...
(Atkelta iš 3 psl.)

sijos uždavinys — “taikos akci
ją” pravesti Sov. Sąjungoje ir 
tarp kituose kraštuose esančių 
šios kategorijos tikinčiųjų. Vad. 

“karo nusikaltimų ir kontrak- 
cijos prieš Vakaruose vedamą 
karo propagandą” komisijai va
dovauti buvo pavesta evangeli
kų ir baptistų tarybos nariams: 
J. Židkovui, M. Orlovui ir M. 
Koliajavui.

IJetuvos ir kt. kominformo 
kraštų katalikai paskelbti 
buvę atstovauti vad. “tai

kos akcijos komisijoj”
tai akcijai pravesti tarp Vaka
rų Europos kraštų ir JAV-se. 
Minimajai komisijai buvo skir
tas uždavinys paruošti “akivaiz
džiai aiškių dokumentinių įro
dymų”, kad Vatikanas "palaiko 
santykius su JAV ir kursto j 
karą prieš Sov. Sąjungą ir kit. 
taiką mylinčius kraštus”. Mini
moji komisija, sudaryta iš lie
tuvių. lenkų, čekoslovakų. ven
giu ir kt. kraštų tikinčiųjų var 
du pasiųstų bolševikinių pakali
kų ar smurtu priverstų dvasi
ninkų
-įpareigota paskelbti j viso pa
saulio tikinčiuosius atsišauki

nieks, tas bus viskuo“
J. DIRŽYS

mėn. Liaudies Seimo rinkimuo
se beveik nedalyvavo. Ano me
to balsavimo komisijos jų bal
sus pačios priskaitė, o nedaly
vavusiųjų sąrašus perdavė besi
kuriančiai NKVD.

Liaudies Seimui paskelbus 
naują žemės reformos įstaty
mą. didelės paniekos tarp ūki
ninkų dar nesijautė. Ji prasi
dėjo, kai tą "įstatymą” pradėjo 
vietoje vykdyti apskričių ir 
valsčių žemės reformos komisi
jos, kurioms visus nurodymus 
davinėjo slapti partijos patikė
tiniai. Vadinamasis "žemės re
formos įstatymas” buvo tik vie
nas melas ir daugiau nieko. Pa
gal jį turėjo būti palikta ūki
ninkui 30 ha žemės, tačiau vie
tos partiniai jau projektavo ką 
kita. Jie pranešdavo, kad tas ar 
tas ūkis nusavinamas visiškai ir 
ūkiui valdyti iš apylinkės ne
turtingųjų gyventojų sudaroma 
komisija. Sekančią dieną nauju 
raštu buvo pranešama, kad jam 
paliekama 10 ha. Po dviejų die
nų praneša, kad ir tai nusavi
nama. Viena tik buvo aišku, nes 
viešai buvo pareikšta, jog apie 
kolchozų steigimą Lietuvoje ga
li kalbėti tik liaudies priešai. 
Tačiau jau apskrities komunis
tų vadovybės planavo busimųjų 
sovchozų ir kolchozų židinius. 
Tuo metu buvo atiminėjami ne 
tik dvarai, bet ir kiek didesni, 
geresnės žemės ūkiai greta vie
nas kito, tuo pačiu parodant ir 
kas šiais nusavinimais dengia
ma. Mūsų giminėje tokių visuo
tinių žemės atėmimų buvo net 
keletas. Tai vieną, tai kitą die
ną buvo nusavinamas vieno ar 
kito ūkis ir jo turtui sudaroma 
globos komisija, kurios pirmi
ninku visados buvo koks nors 
svetimtautis. Be komisijos lei
dimo ūkininkas negalėjo ne tik 
parduoti gyvulio, bet ir pieno į 
pieninę išvežti, gyvuliams grū
dų paduoti. Pagaliau jis nega
lėjo savo reikalais miestelin va
žiuoti, o kartais net ir į kalvę 
arkliui pasagas pasegti. Bet vi
sus ūkinius nuostolius turėjo

mą, kad jie stotų “už tikrąją 
taiką”,

pasmerktų Vatikano “žalingą 
politiką”, mėginančią kištis į 
Lietuvos. Lenkijos ir kitų kraš
tų vidaus reikalus". Dalis jau 
paruošta ir ruošiama visa eilė 
naujų “dokumentų”, kuriais 
bus mėginama viešajai pasaulio 
opinijai įrodinėti, kokių “nusi
kaltimų taikai” yra padarę po
piežiai, kard. Mindszenty. ar 
kiv. Beranas ir kt. Taip pat bus 
pavaizduota “riša žala”, kurią 
Vatikano ir panašūs radijai 
“savo kurstymais ir melais” su
kelia tarp "taiką mylinčių Ta
rybinės šalies kitų tautų.” Šios 
rūšies akciją bolševikai Azijos 
kraštuose mėgins pravesti per 
mahometonus ir budistus, o 
Britų imperijoj ir JAV-se —per 
bolševikams palankius asmenis 
protestantų tarpe. Todėl
tenka laukti, jog ir lietu viskojoj 
komun. spaudoj vėl pasipils vi
sokių ‘pasisakymų” ar net su
fabrikuotų, kaip kad anksčiau, 

foto nuotraukų,
kaip "pasirašo taikos atsišauki
mą” vysk. K. Paltarokas, "pa
smerkia Vakarus už Korėjos 
karą”kan. J. Stankevičius, kaip 
už “taiką pasisako” visa eilė 

pats ūkiinnkas padengti, apmo- 
keti “paslėptais pinigais.”

1940 m .rugpjūčio mėn. tur
gadienį (Rokiškyje) visai atsi
tiktinai susirinko mano giminės 
"bežemiai” ir sutarė, jog reikia 
važiuoti pas agr. M. Mickį ir 
jam asmeniškai tuos vietinius 
sauvaliavimus išdėstyti. Ka
dangi išvažiuoti ūkių savinin

Laimingo Sovietų Sąjungos piliečio gražūs sapnai...

kams reikės gauti leidimas iš 
vietinių ūkio priežiūros komisi
jų. o jo gali ir neduoti, tai dėl 
visos eilės dar kitų saugumo 
motyvų buvo sutarta pasiųsti 
kitus, mažiau varžomus šeimos 
narius. Tokia "komisija” pas 
agr. M. Mickį buvo sudaryta. 
Važiuoja jo viena giminaitė į- 
stoti studijuoti medicinos ir jos 
teta, kuri dar gimnazijoje buvo 
su Mickiu tepė pat "Aušrinės” 
valdyboje ir vos tik neliko Mic
kiene, grynai sveikatos reika
lais. Pora dar abiturientų ir aš 
— susitvarkyti studijų reika
lus. Daugiausia reikalų giminė

"vyskupijų valdytojų” etc. Per 
bolševikų radiją toji akcija jau 
pradėta. Tikintieji turi žinoti, 
jog jiems brangių asmenų ir 
relig. bendruomenių, gerbiamų 
visame laisvajame pasaulyje, 
vardu bus tuo būdu mėginama 
pravesti visai ne jų tikrą valią 
ar pasisakymus, bet suk
tus ir klastingus ko- 
munis'ų planus, emvėdistų 
surežisuotus su pragarišku į- 
žvalgumu ir suktumu.

Per šią konferenciją net ir 
žydai gavo keikti Izraelį ir žydų 
"The Jewish World Commit- 
tee” New Yorke. Šios rūšies

komisijoj dalyvavo ir lūetuvos 
žydai,

kurie tuo būdu keikė savo tau
tos brolius Amerikoj ir Palesti
noj. Bolševikinių Islamo studi
jų centras, bolševikinei agitaci
jai skleisti pereitais metais į- 
kurtas Taškente, tą įtaką, pri
dengtą reikalu "ginti šventą 
Pranašo tikėjimą nuo netikėlių 
ir imperialistų”, per savo kana
lus faktiškai bolševikinę įtaką 
skleidžia ne tik Indijoj ir kt. A 
zi.įos kraštuos*', bet taip pat Af
rikoj. Nežinantieji tariasi guldą 
galvas už “šventąjį tėvų tikėji
mą”, kai iš tikro tik vykdo bol
ševikų gudriai Taškente supla
nuotą režisūrą. Ir tai propa
gandai bolševikai ateina į tal
ką ne tik su neišsenkamais pi
niginiais ištekliais ir visame pa 
šaulyje vis gausėjančiu agentų 
tinklu, l>et taip pat su visu mo
dernišku naujų laikų technikos 
aparatu. Šios rūšies “akcija tai
kos reikalui ginti per religines 
bendruomenes” jau yra įtrauk
ta į Sovietų užs. politiką, kur 
tam reikalui sudarytas net 
spec. skyrius. 

patikėjo man, kaip vyresniam 
ir turinčiam visą eilę kitų pa
žįstamų. Šalia visų tų ūkinių 
reikalų mano giminei rūpėjo 
dar keturios šeimos kuo grei
čiausia iškraustyti į užsienį. 
N^uji skundai ir kabinėjimasi 
nerodė nieko gera, o prieš ke
lias dienas atsiradusi 30 km. 
pločio siena prie Vokietijas bei 
svetimų kraštų pasiuntinybių 
panaikinimas rodė tą patį. Tu
rėjau pasišnekėti su švedų kon
sulu, ar kartais nėra kokios ga
limybės vienai šeimai šiek tiek 

turinčiai dar teisių į Švedijos 
pilietybę, legaliai išvažiuoti į 
Švediją. Turėjau užsukti ir pas 
savo dėdę, inž. Putrimą, "Tele- 
funken”, “Siemens” ir kitų fir
mų atstovą ir su juo paieškoti 
kelių į Vokietiją ir toliau.

Tą pačią dieną, vos tik pa
siekėme Kauną, užsukome pas 
agr. M. Mickį. Prie durų sto
vinčiam tarnui buvo įsakyta 
nieko neleisti pas drg. ministe- 
rį žemės reformos reikalais, o 
visus pasiųsti pas drg. Meškaus

NEĮVEIKTAS
INDIANA HARBOR

Matas S. Slėnis,

kartą paklaustas, koks jo yra 
praeities nueitas kelias, papa
sakojo, kad kilimo esąs aukš
taitis nuo Anykščių, Utenos 
apskr. į Ameriką ieškoti laimės 
atvažiavęs 1913 metais. Pra
džioje gyvenęs rytinėse valsty
bėse. dirbęs įvairiuose fabrikuo
se visokius darbus ir menkai 
apmokamas. Vėliau persikėlęs 
gyventi į Čikagą. 1922 m. vedęs 
čia gimusią ir augusią lietuvai
tę Marijoną Krivickaitę. Laik
rodžių fabrikuose bedirbdamas 
pramokęs laikrodžių taisymo a- 
mato, kurį pamilęs ir tuo ama
tu pradėjęs verstis. 1923 me
tais išlaikęs reikiamus egzami
nus ir gavo registruoto “Watch 
Mastei-” vardą. Iš Čikagos per
sikėlęs gyventi į Indian Hartor, 
kame įsikūręs ir iki šioliai tebe- 
siverčia iaikrodžių taisymu. 
3613 Mean St., turi savo dirb
tuvėlę, kurioje be laikrodžių 
taisymo turi pardavimui ne tik 
laikrodžių, bet ir kitokių bran
genybių. Iš to amato ir turimo 
biznio galįs pragyventi, nes lie
tuvių pirkėjų esąs geras skai
čius. Priklausąs prie vietos Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
ir įvairioms lietuviškoms orga 
nizacijoms. Praeitais metais bu
vęs vietos Balfo skyriaus pirmi
ninku, o šiais metais esąs jos 
revizijos komisijos nariu. Šiai 
organiazcijai priklausąs nuo .jos 
įsikūrimo pradžios. Prieš ketve
rius metus 8826 Oaklvood Avė.. 
Munster, Ind. pirkęs nuosavy
bę, iš kur kas dieną važiuoja į 
Indian Harbor prie įprasto dar
bo.

Paklaustas, ar Indian Har
bor. Ind. dabar yra jaučiama 
bent koks pasikeitimas lietuviš

kienę, kuri atvykėlį tuojau pat 
stačia galva iš savo kabineto iš
vydavo. Ji kiekvienam pasaky
davo, kad apskričių žemės re
formos komisijose sėdi patys 
geriausi žmonės, geriausiai pa
žįstą vietos reikalus ir jų spren
dimais reikia būti patenkin
tiems. Ji skundų prieš tas ko
misijas nepriimanti, nes dabar 
smetoniniai buožės visiškai pa
siutę ir be reikalo tik skundžia 
geriausius liaudies sūnus. “So
cialistinėje respublikoje skun
dai išėję iš mados”, paprastai 

užbaigdavo visus pamokslus Že
mės Reformos Departamento 
vedėja drg. Meškauskienė.

Mes matėme pajuodusius ū- 
kininkų veidus, kurie dar čia 
buvo atėję ieškoti teisybės 
prieš vietinius, negailestingai 
naikinančius jų turtą arba me
tančius iš jų namų. Mes matė
me tuos ūkininkus tylius ir nu
siminusius, nes daugelis prara
do paskutinę viltį sugrįžti į sa
vus namus.

(Bus daugiau)

AUKŠTAITIJOS
SŪNŪS

kame gyvenime dėl naujakurių 
atsiradimo, atsakė, kad labai 
didelis. Į bažnyčią žmonių da
bar susirenka žymiai daugiau 
nei pirmiau,o įvairūs -paruoši
mai ir pasirodymai visais at
žvilgiais dabar esą geresni, į- 
domesni, turiningesni ir gauses
ni. Manoma, kad dabar Indiana 
Harbor ir jos apylinkėse lietu
vių yra apie 2000, iš kurių tar
po senųjų ateivių yra apie 400 
žmonių. Stalino garbintojų esąs 
nedidelis skaičius, bet šiek tiek 
paraudusių esą kiek daugiau.
Esą ir tokių, kurie nepriklauso 
prie lietuviškos parapijos, jo
kios bažnyčios nelanko ir prie 
jokių organizacijų nepriklauso, 
tik į parapijos ruošiamą vaka
rienę ateina ir tai tik per me
tus vieną kartą.

Nors jis prieš 40 metų atva
žiavęs, bet gražiai ir taisyklin
gai kalba lietuviškai, o .jo žmo
na. čia gimusi ir augusi, bet lie
tuviškai taip pat kalba gerai, be 
amerikoniško akcento, yra nuo 
latiniai lietuviškų laikraščių 
skaitytojai.

Jo įmone be .jokių ameriko
niškų iškabų ir reklamų, tik 
kuklus ant durų užrašas: "M. 
S. Slėnis”. Praeiviui labai sun
kiai pastebimas, kad toje į- 
monėje kalbama lietuviškai, o 
dar sunkiau sužinoti, kad čia 
Aukštaitijos sūnus neįveiktas 
nutautimo bangų tyliai be jo
kių akinančių šviesų pelno sau 
kasdieninę duoną. Naujakuriai 
turėtų nepamiršti šio kuklaus 
lietuvio. Jonas Ervydis

PAVERGTOJE
Kaip Lietuva suįįirstyta ;
Lietuvos administracinis pa

dalinimas dabartiniu metu taip 
atrodo: yra keturios sritys, ku
rios padalintos rajonais. Rajo
nų iš viso yra 87. Vilniaus mies
tas iš Vilniaus srities išskirtas 
kaip atskiras administracinis 
vienetas. Jis taip pat paskirs
tytas rajonais. Atrodo, kad 
Kaunas irgi tvarkomas kaip 
atskiras administracinis viene
tas. Kauno vardu Kauno srity
je nėra net rajono. Vilniaus sri
tyje yra Vilniaus rajonas, bet 
jis, matyt, apima užmiesčio te
ritoriją.

Vilniaus srityje: yra šie rajo
nai: Vilniaus, Eišiškių. Šalčinin
kų, Nemenčinės, Smėlių. Varė
nos, Daugų, Druskininkų, Tra
kų, Vievio, Širvintų, Ukmergės, 
Kovarsko, Ignalinos, Švenčio
nėlių, Švenčionių, Pabradės ir 
Naujosios Vilnios (24).

Kauno srityje: Panemunės, 
Kaišedorių, Žiežmarių, Jiezno, 
Alytaus. Simno, Veisėjų, Lazdi
jų, Kalvarijos, Prienų, Mariam- 
polės, Vilkaviškio, Kybartų. 
Naumiesčio, Šakių, Kazlų Rū
dos, Vilijampolės, Vilkijos, Jur
barko, Raseinių, Ariogalos, Kė
dainių ir Jonavos (23).

Šiaulių srityje: Šiaulių, Kel
mės, Tytuvėnų. Užvenčio, Kur-

LIETUVIAI
D1D. BRITANIJA

Kodėl keliauja iš Anglijos?
Kas savaitę į Kanadą ar JAV 

išvyksta būreliai lietuvių. Iš
vykstančius gąsdinanti komu
nizmo baimė; be to, sunku esą 
prisitaikyti prie Anglijos klima
to bei žmonių papročių.

KANADA

Baigė studijas
Kingston, Ont., Queens uni

versitete šiemet inžineriją bai
gė du lietuviai: Jurgis Daugir
das ir Leonas Nekutaričius. A- 
bu nauji inžinieriai tuojau gavo 
paskyrimus.

Iš Toronto keliasi į ūkius
Torontas yra stipriausia lie

tuvių kolonija. Pastarųjų dvie
jų metų bėgyje nemaža lietu
vių išsikėlė į ūkius tapdami sa
vininkais. nuomininkais ar pusi
ninkais. Ypač mėgstamas taba
ko ūkis.

Aukos Tautos Fondui
Toronto lietuviai, kaip jauna 

kolonija, yra veikli ir dosni. 
Praėjusiais metais Tautos Fon
do reikalams buvo suaukota a- 
pie 1500 dol.

URUGVAJUS
Pradeda statyti lietuvišką 

bažnyčią
Gegužės 13 d. Montevideo 

mieste buvo užpirkta žemės 
sklypas lietuviškai bažnyčiai. 
Išmokėjus skolą už žemę, tiki
masi pastatyti bažnyčią ir su
kurti lietuvių katalikų centrą. 
Nors komunistuojančių lietu
vių ten yra gausiau negu kitose 
lietuviškose kolonijose, bet, 
kun. VI. Mikalauskui ir misio
nieriui T. J. Bružikui uoliai dir
bant, nemaža .jų pradeda susi
prasti ir grįžti prie savo tikėji
mo ir lietuvybės.

BELGIJA
Išvažiuoja Kanadon

Belgijos lietuvių kolonija bai
gia visai sumažėti. Daugiausia 
išvyksta Kanadon. Paskutinio 
laiku Kanadon išvyko: Bene
diktas Algis, J. Girevičius: į 
JAV išvyksta Vyt. Budrevičius, 
Br. Matiukas; j Vokietiją — J. 
Celkys, J. Jonaitis. V. Liutke
vičius iš Liežo, S. Zaikauskas,

I» E M E S I o f

Artinasi mokslo metu imhaiga. Geriausia dotana moksleiviams 
LIETUVIAM A MALDAKNYGE

“JAUNUOLIŲ MALDOS” 
kurią paruošė KUN P. KIRVEI.AITIS

Gaunama pas visus spaudos platintojus ir pas leidėją:
E. VIU'TIS. 373« l’uiaski SL. E. < hieaąo. Ind.

LIETUVOJE
/

šėnų, -Akmenės, Žagarės, Joniš
kio, Biržų, Joniškėlio, Vabal
ninko, Pasvalio, Linkuvos, Pak
ruojo, Radviliškio, Šeduvos, 
Dotnuvos, Ramygalos, Panevė
žio, Troškūnų. Kupiškio, Pan
dėlio, Rokiškio ir Obelių (24).

Klaipėdos srityje: Klaipėdos, 
Priekulės, Šilutės, Pagėgių, 
Tauragės, Skaudvilės, Šilalės, 
Rietavo, Sedos, Varnių, Telšių, 
Plungės, Salantų, Mažeikių, 
Skuodo ir Kretingos (16).

Vis daugiau skiriama rūsy
Kaip matyt iš pranešimų 

spaudoje, vis daugiau rusų ski
riama į įvairias vietas Lietuvo
je. Pvz., Utenos raikomo (rajo 
ninio komiteto) sekretorium 
paskirtas Balaev, Nemakščių 
komunistų organizacijos sekr. 
Samoilov. Vilniaus miesto Sta
lino rajono raikomo instrukto
rium A. Petrovič, Švenčionių 
raikomo partinio kabineto ve
dėju L. Tokmakov, fizinės kul
tūros instituto direkt. Gudano- 
vič, ž. ū. minister. pavaduotoju 
Pavlov ir t.t. Iš paskutiniųjų ži
nių matyti, jog rusai Lietuvoje 
jau spraudžiasi ne tik į pačias 
aukščiausias vietas, bet ir į 
menkesnes. Tai rodo, kad So
vietai vis platesniu mastu ima
si Lietuvos rusinimo.

PASAULYJE
Ant. Prišmontas iš Courcelles. 
J. Gailius, palikęs žmoną su 3 
vaikučiais, dingo be žinios.
Skelbiamos darželio varžybos

Kas iki rugpiūčio men. gra
žiausiai papuoš ir sutvarkys sa
vo darželius, gaus premiją.

ARGENTINA
Paskelbti į Rusiją Išvežtu 

sąrašai
"Argentinos Lietuvių Balsas” 

nr. 946 paskelbė sąrašą 63 lie
tuvių. kurie 1945 m. rugpiūčio 
mėn. buvo prancūzų karinių or
ganų išduoti rusams ir prievar
ta išvežti “į tėvynę”. Laikraštis 
pažymi, kad jie buvo prievar
ta sugaudyti, atvežti į Vokieti
ją ir. parengti aviacijos unifor
momis, buvo paskirti prie vario 
apdirbimo. Kaip dėvėję unifor
mas buvo paimti į nelaisvę, pas
kiau iš Reino krašto išvežti į 
Prancūziją, o iš ten perduoti ru
sams. Norintieji apie juos gau
ti smulkesnių žinių, turi kreip
tis į Vladą Navicką šiuo adre
su: Kennan, VVisconsin, Box 
43, USA.

Mažai aukoja Lietuvos 
reikalams

"Argentinos Lietuvių Bal
sas” rašo, kad Argentinos lie
tuviai. palyginus su kitų kraštų 
lietuviais, laisvinimo reikalams 
mažiausiai aukoja — esą. “nei 
iš tolo jiems negali prilygti.” f) 
tuo tarpu, kaip laikraštis pažy
mi. ypač dabartiniu metu yra 
nepaprastai svarbu sudaryti 
pasaulyje kiek galint palenkes- 
nį nusistatymą Lietuvos atžvil
giu, nes nuo to nusistatymo 
žymia dalimi priklausys pasise
kimas Lietuvą atstatyti. Visų 
tremty esančių tautiečių dalia 
yra kur kas geresnė už dalia 
tautiečių, kurie su Lietuvos 
vardu lūpuose miršta Sibire ar 
tebekovoja tėvynėje.

Lietuvis miiionirrhis
"Laikas” rašo, kad Posados 

mieste ypač gerai įsikūrė lie
tuvis urmininkas K. Kliukas, 
miško pirklys milijonierius St. 
Firrvičius, maisto krautuvę tu
ri F. Daugirdienė ir kit. Parag
vajų.)*' buvusi maža lietuvių ū- 
kininkų kolonija, vadinta Colo- 
nia Baltica, sunyko.



DARBININKAS

UŽSKLEIDŽIA KNYGAS IR
VASARI STVERIASI QARBO

---------- A. Džjugėnas 1

Lietuvoje visos mokyklos vie
nu metu baigdavo mokslo me
tus ir birželio 15 d. pradėdavo 
vasaros atostogas. Čia, Ameri
koje, kita tvarka. Vienos mo
kyklos gegužės gale pradėjo a- 
tostogas, kitos — pirmoje bir
želio pusėje.

Lietuviško jaunimo šiais me
tais mokėsi daugiau negu per
nai. Ypač padaugėjo studentų 
tremtinių ne tik Amerikos uni
versitetuose, kolegijose, bet ir 
kituose kraštuose. Tokioje Aus
tralijoje, kur greičiausiai nie
kada nėra buvę lietuvio studen
to, šiemet studijavo apie 20 lie
tuvių. Naujai atvykusiems pra
džioje reikėjo įsikurti, atlikti 
darbo sutartį. Ir dabar, susida
ręs darbo sąlygas, jaunimas 
pradėjo veržtis į mokslą. Tai 
džiugus ir didžiai sveikintinas 
reiškinys.

Lietuviai vieni iš geriausių
Lėšos ir sunkios sąlygos ap

karpė mokinių skaičių. I mo
kyklą atėjo tik darbo ir mokslo 
entuziastai, atsinešdami gabu
mus ir norą mokytis. Ir jų re
zultatais reikia gėrėtis. Visi 
susidūrė su svetimos kalbos 
sunkumais, visi neturėjo ja*u 
kokių idealių sąlygų, tačiau 
lietuviai moksleiviai ir studen
tai visur išlaikė lietuvišką tra
dicinę garbę — buvo vieni iš 
geriausių mokinių. Su pasidi
džiavimu skaitėme spaudoje, 
kad ten ir ten lietuvis laimėjo 
iškalbos, piešimo ir -kitokius 
konkursus, kad tas ar kitas ge
riausiais baigė vidurinę mokyk
lą.

Šis pirmavimas daugumai a- 
tidarė duris į aukštesniąsias 
mokyklas, jie buvo priimti be 
egzaminų, suteiktos stipendi
jos.

Iš kur studijuojantieji gauna 
pinigų

Tur būt, tik maža lietuvių 
studentų dalis gauna iš tėvų 
pilną išlaikymą. Dauguma sa
vom jėgom kopia į mokslą, čia 
pagelbsti stipendijos. Iki šiol 
tokių stipendijų lietuviams dau
giausia davė NCWC. Per šią 
organizaciją į geriausius uni
versitetus ar kolegijas pateko 
ne vienas lietuvis. Tų stipendi
jų dalis buvo su pilnu išlaiky
mų. Tačiau daugumai stipendi- 
jatų buvo sumokami tik moks- 
lapinigiai, o pragyvenimą reikė
jo pačiam susiorganizuoti. Taip 
studentai gyveno šeimose, už 
patarnavimą gaudami visą iš
laikymą. dirbo bibliotekose, į- 
staigose Tr krautvėse. Nemaža 
dalis po darbo fabrike lankė 
vakarines mokyklas.

Sąlygos buvo sunkios, nes 
pati mokyklų sistema čia rei
kalauja nemaža darbo namuo
se. Todėl mūsų besimokančiam 
jaunimui reikėjo padirbėti, nu-

Nedelsdamas* įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVŲ PRANCIŠKONU LEIDINĮ 

“LIETUVOS ARCHYVU” 
(BOLŠEVIZMO METAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
smurtą ir lietuvių kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribotas kiekis, todėl patartina ją skubiai įsigyti.

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.

Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu: 

“DARBININKAS”,
680 BI SHWK’K AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,

Malonėkit prisiųsti 
sekančiu adresu:

Vardas

Adresas 

PS. Pinigus, sumoje..........  siunčiu laiške □, vėliau prisiųsiu □
(Savo pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)

mūsų

traukti net miego, kad išsilai
kytų aukštumose.

Reikia pasidžiaugti ir tais, 
kurie, norėdami baigti studijas 
ir neturėdami tiek lėšų, kad 
galėtų stoti į Amerikos mokyk
las, išvažiavo į Europą. Čia jis 
dirbo ir taupė, o ten Vokietijos 
universitetuose iš savo santau
pų baigs mokslą.

X 

Ką studijuoja?
Pastaraisiais metais 

jaunimas metėsi į praktiškuo
sius mokslus. Taip, pavz., Vo
kietijoje dauguma studijavo 
mediciną, techniką. Humanita
rus galėjai ant vienos rankos 
pirštų suskaityti.

Amerikoje taip pat dauguma 
tęsia praktiškuosius mokslus. 
Tačiau čia pradėję studijuoti 
griebėsi ir kitokių mokslų. Vi
sa eilė studentų (daugiausia 
mergaičių) studijuoja kalbas, 
literatūrą, meną, žurnalistiką,

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOJ
Margarita Petkevičiūtė 

šiemet birželio 1 d. Čikagoje su 
dideliu pasisekimu baigė šv. Ka
zimiero Akademiją. Ji yra jau
niausia Broniaus ir Elenos Pet
kevičių dukrelė iš 8 vaikų šei
mos. Vienas jos broliukas jau 
prieš kelis metus yra įstojęs pas 
Lietuvos Pranciškonus ir kaip 
Br.Jūrgis, O.F.M., Brooklyn,
N. Y., Darbininko spaustuvėje 
užima atsakomingas pareigas.

Margarita yra gimusi Scran- 
ton, Pa., 1936 m. Pradžios mok
slą baigė šv. Juozapo lietuvių 
parapijos mokykloje. Paskui iš
vyksta į aukštesniąją mokyklą 
(High School) Newtown, Pa., 
vadovaujamą seselių kazimie- 
riečių. Pajutusi pašaukimą bū
ti sesele, ji pernai įstojo į šv. 
Kazimiero Seselių Kongregaci
ją Chicagoje, H. ir šiemet rug
piūčio 15 d. ji ten gauna vie
nuolišką rūbą.

Telaimina Aukščiausias Mar-

Ką galvoja abiturientai

Šį mėnesį tūkstančiai Ameri
kos 17-18 metų jaunuolių bai
gė vid. mokyklas (high school) 
ir galvoja apie savo tolimesnius 
planus. Didesnė jų dalis pradės 
studijas kolegijose ir universi
tetuose. Bet ką daryti su karo 
tarnyba, kuri visiems stovi 
prieš akis? “Jei paims į kariuo
menę, bus okay, — sako jie,— 
o jei nepamis, bus dar geriau.”

Prieš metus Amerikos jauni
mo tarpe išpopuliarėjo šūkis: 
“Geras studentas prieš karo 
tarnybą baigia studijas”. Todėl 
šiandien kiekvieno studento 
rūpestis gerai mokytis, turėti 

Pavardė

egz. “LIETUVIŲ ARCHYVO"

sociologiją, psichologiją. Atro
do, praktiškųjų mokslų karštli
gė bus praėjusi ir pamažu bus 
užpildyta būtiniausių humani
tarinių mokslų spraga.

Atostogose prie darbo

Lietuvoje kiekvienas mokslei
vis laukė atostogų. Jis keliavo į 
gamtą, ilsėjosi. Ir tie, kurie sto
davo prie ūkio darbų, jausda
vosi atostogose, nes dirbo tik 
savo namuose. Galėjo tvarky
tis kaip norėjo, važinėti pas 
draugus.

Amerikoje moksleiviai nebe
turi atostogų. Gerai, jei kokią 
savaitę sukombinuos pailsėti, 
paskui vėl mesis į darbą, kad 
galėtų rudenį studijuoti. Jau 
dabar dalis, vos baigę mokslo 
metus, susirado darbo įstaigo
se, Kiti, kuriems daugiau reikia 
pridurti žiemai, stojo į fabriką 
prie sunkaus darbo, kad dau
giau užkaltų.

Visai mūsų moksleivijai, ko
piančiai sunkiu keliu į mokslą, 
linkime ištvermės ir darbo en
tuziazmo. Tegu būna jos troš
kimai dideli, tada bus nuveik
tos ir visos kliūtys.

garitos žingsnius vienuoliškame 
gyvenime ir tegu neužmiršta 
lietuvių kalbos, kurią taip gra
žiai išmoko lietuvių mokyklo
se.

gerus pažymius, kad nepašauk
tų į karo tarnybą. Visų svajonė 
patekti į-tokią kolegiją, kur y- 
ra ROTC — karinis apmoky
mas, kur kartu po 4 metų 
baigtų studijas ir gautų jaunes
nio (second) leitenanto laips
ni-

Nemaža dalis nori būti spor
tininkais, žaisti įvairiose ko
mandose. būti sporto mokyto
jais. Dalis svajoja įstoti į karo 
akademiją — West Point. Di
delė dalis projektuoja studijuo
ti praktiškus mokslus, kur inži
nerija pirmauja.

Nemaža yra ir tokių, kurie 
nori atsidėti grynajam mokslui 
ar būti mokytojais ne dideliuo
se miestuose, bet provincijose, 
kur, .jų manymu, esą žmonės 
geresni ir mergaitės daug mei
lesnės.

Kur jaunuoliai gali dirbti

Vasaros atostogų metu moks
leiviai ieškosi darbo, kad. užsi
dirbę pinigų, galėtų rudenį to
liau mokytis. Bet jie dažnai su
siduria su kliūtimis. — kaip 
nepilnamečių nepriima darban.

JAV darbo ministeris Mau- 
rice J. Tobin išsiuntinėjo ap
linkraštį, kur nusakoma darbo 
rūšys, kur nepilnamečiams lei
džiama dirbti.

14-15 metų jaunuoliams lei
džiama dirbti raštinėse, parda
vėju krautuvėse. Draudžiama 
dirbti tuos darbus, kur reika
laujama 16—16 metų. Darbo 
laikas 40 vai. per savaitę; gali 
dirbti tik nuo 7 vai. ryto iki 7 
vai. vakare.

BAIGĖ MEDICINOS MOKSLUS
BINGHAMTON, N. Y.

— Aldona L. Balčytė 
(Baltch) jau baigė medicinos 
studijas New Yorko Medicinos 
Cenre .Syracuse, N. Y. Birželio 
2 d. jai buvo įteiktas medicinos 
gydytojos diplomas.

Naujoji daktare yra gimusi 
Binghamtone. 1933. m. kartu 
su tėvais ji nuvyko į Lietuvą, 
kur baigė Panevėžio gimnaziją 
ir muzikos mokyklą, o taip pat 
studijavo ir Kauno Konserva
torijoje.

Dr. A. Balčytė studijavo Vil
niaus Universiteto Medicinos 
Fakultete 1945-1947 metais. 
Laimingu būdu atvykusi į JAV, 
ji tęsė medicinos studijas Syra
cuse universitete, kurio Medici
nos Fakultetas dabar tapo vie- 
nuo iš Neu Yorko valstybės 
medicinos centrų.

įstoti į geresnių universitetų 
medicinos fakultetus Amerikoje 
yra labai sunku. Tačiau ypatin
gi gabumai, o taip pat ir pažy
mėtini charakterio savumai čia 
buvo įvertinti. Ne kartą univer
siteto profesoriai išgyrė dr. A. 
Balčytę, kaip nepaprastai gabią 
ir darbščią studentę. Ji yra ė- 
jusi fakulteto seserijos vicepir
mininkės bei sekretorės parei
gas. Dažnai turėjo progos daug 
kam papasakoti apie Lietuvą 
bei jos šiandieninį vargą.

Nors turėdama labai daug

jauni mas Lietuvoje priešinas
Ko jaunimas mokomas? — 

Vilniuje buvo pedagoginio ins
tituto mokslinė konferencija. 
Dalyvavo 800 studentų. Paskai
tų perskaityta ir išdiskutuota 
apie 70. Kokios tos paskaitos ir 
koks tas mokslas, kuris kala
mas studentams, rodo paskaitų 
temos: stud. Janulytė— kom
jaunimo organizacijos uždavi
niai, stud. Suchockaitė —Reak
cingoji dvasiškijos veikla bur 
žuazinėje Lietuvos mokykloje, 
stud. Karalius — M. Tvenas— 
buržuazinės amerikoniškosios 
demokratijos kritikas.

Ko jaunimui trūksta? —Vil
niaus universiteto prorektorius 
Mitropolskis bal. 29 d. kompar
tijoje darė pranešimą apie uni
versitetą. Esą studentų didesnė 
pusė komjaunuoliai. Dauguma 
profesorių studijuoja marksiz
mą. Tačiau daug trūkumų. Ne
ryžtingai kovojama prieš bur
žuazinio nacionalizmo pasireiš
kimus. Studentams nepakanka
mai ugdomas tarybinis patrio
tizmas, tautų draugystė, neapy
kanta amerikoniniam angli
niam imperialistam ir jų paka
likam buržuaziniams nacionali
stams.

Vilniaus jaunimo tarpe jau e- 
są 15.000 VLJKS (Visasąjun
ginė Lenininio Komunistinio 
Jaunimo Sąjunga) narių. —pa
reiškė Vilniaus miesto komite
to sekretorius Burkauskas. Nu
siskundė, kad jaunimas laikosi 
nuošaliai nuo politinio veikimo.

Ko trūksta profesoriams?— 
“Lietuvos aukštosiose mokyk
lose marksizmo leninizmo pa
grindų. dialektinio istorinio ma
terializmo bei politinės ekono-

Jaunuoliams, sulaukusiems 
16 melų, leidžiama dirbti tuose 
fabrikuose, kur jie gali būti 
samdomi pasiuntinio tarny
boms ir tiems darbams, kur 
reikalinga priežiūra. Leidžiama 
dirbti tik lengvus darbus, drau
džiama dirbti transporto tarny
bose. prie statybų, kelių, sandė
liuose, remonto dirbtuvėse.

18 metų .jaunimui leidžiama 
dirbti ir sunkus bei pavojingas 
darbas.

Darbdaviai, norį priimti jau
nuolius į darbą, prieš jų darbo 
pradžią, turi reikalauti prista
tyti amžiaus pažymėjimą. Pavo
jingų ir draudžiamų darbų są
rašus skelbia Darbo Departa
mentas.

DR. A. BALČYTI

darbo, Dr. Aldona nepraleido 
nė vienos lietuviškos knygos, 
jos neperskaičiusi. Tikimės, jog 
baigusi studijas, Dr. A. Balčvtė 
taps nuoišrdžia veikėja mūsų 
kultūriniame ir visuomeninia
me gyvenime.

Dr. A. Balčytės tėvai gyvena 
Binghamtone. Vienas jos brolis
— kun. Kęstutis yra Amsterda
mo lietuvių parap. vikaru, kitas
— Julius yra vaistininkas Bing
hamtone.

Naujoji gydytoja atliks inter- 
no praktiką Medicinos Centre 
Syracuse, N. Y. Linkime jai 
daug sėkmės savo specialybės, 
o taip pat ir lietuviškame dar- 
be- 

mijos dėstymas vyksta nepa
kankamai. Paskaitos dėstomos 
paviršutiniškai,— pareiškė par
tijos centro komiteto sekr. A. 
S. Trofimovas sušauktame su
važiavime ir reikalavo negadin
ti 14,000 studentų. “Svarbiau
sias paskaitininkų trūkumas: jų 
žemas idėjinisi lygis. Daugeliui 
jų trūksta bolševikiško šališku
mo, jos per menkai nukreiptos 
prieš buržuazinį nacionalizmą... 
Reikia griežtai kovoti su įeligi- 
niais prietarais ir užgniaužti 
klerikalizmą. Daugelis istorikų 
neišaiškina Kat. Bažnyčios ža
lingumo.”

Kas tie Lietuvos jaunimo 
mokytojai? — Minėtame suva
žiavime diskusijose dalyvavo 
Vilniaus un-to filosofijos kated
ros vedėjas Stepanovas, politi
nės ekonomijos kat. ved. Lola, 
Klaipėdos mokytojų instituto 
leninizmo kat. ved. Zaks. pro
rektorius Mitropolskis, žemės 
ūkio akademijos marksizmo le
ninizmo kat. ved. Jumašev. 
Kauno politechnikos instituto 
pol. ekon. kat. ved. Galicki, 
valst. konservatorijos marksiz
mo leninizmo kat. ved. Girdzi
jauskienė. ir kt.

Pavardės rodo, kas per vieni 
jau atsirado, kurie jaunimą ir 
profesoriuls nori mokyti. Už 
tat nenuostabu, kad tiek jauni
mas. tiek profesūra veda tylią 
pasyvios rezistencijos kovą. Ar 
ne nuostabi rezistencija, jeigu 
tokiose sąlygose dar net pusė 
studentų išsilaikė nestoję į kom
jaunuolius!

Dionr penketukas su savn tėvam. Jos ka tik baigė Vilią Notre Daine. Ontario. vienuolyno mo- 
kykl*. Kai jo* sulauk* 21 meti), tai paveldės apie milijonų doleriu, kurie susirinko j..... s i- ū
vani). paramai atsiustu sumų ir buvo per paties penketuko įvairius pasirodynilis gauti

Pedagogai reikalauja daugiau 
pamaldumo

Texas kat. universiteto prezi
dentas, kalbėdamas tarptauti
nėje Kristaus Brolių konferen
cijoje Chicagoje. pareiškė, kad 
Amerikos mokyklos, stengda
mos būti neutralios religijos at
žvilgiu, eina visai klaidingu ke
liu. Mokyklos, kurios nemoko 
jokios religijos, prieštarauja A- 
merikos konstitucijos kūrėjų 
dvasiai. Jis reikalavo, kad mo
kyklos, kurios išsilaiko iš mo
kesčių, pabrėžtų tyrąją religi
ją ir tos mokyklos bei univer
sitetai, kurie priklauso bažny
čiai, visus patrauktų geru pa
vyzdžiu. Dievo pažinimas, kaip 
mūsų gyvenimą tvarkąs ele
mentas, paskutiniuose dešimt
mečiuose yra visai sunykęs. Tik 
sugrįžę prie degančio religijos 
supratimo galėsime gerai auk
lėti.

pa

Mokyklų reformos 
Čekoslovakijoje

Neseniai Čekoslovakijoje' 
daryta nauja mokyklų reforma.
Tai naujas bandymas čekoslo- 
vakų - tautos dvasią palenkti 
Maskvos viešpačių užmačioms. 
Vaikai, vos spėję kiek paaugti, 
atimami iš tėvų auklėjančios į- 
takos ir auklėjami klasių kovos 
ideologijoje. Tai patvirtina pa
ties Čekoslovakijos švietimo m i 
nisterio Nojedlv žodžiai: “Jei 
tėvai savo vaikus auklėja taip, 
kad iš jų pasidarytų Respubli
kos ir socializmo priešai, mes 
negalime pasilikti pasyvūs.”

Studentai uždarbiau ja
Vakarinėje Vokietijoje dabar 

yra 16 universitetų. 8 aukšto
sios ir 24 specialinės aukštosios 
mokyklos. Jose 116.00 studen
tų. 11 jų 65.000, arba 56 pro. 
centai, šalia studijų dar kur 
nors nuolatos ar laikinai uždar
biauja. 1928 m. visoje Vokieti
joje tokių uždarbiaujančių stu
dentų buvo tik 7 proc.

Kuo domisi Sovietu studentai
Anglų studentų delegacija 

buvo pakviesta rusų jaunimo 
antifašistinio komiteto į Rusi
ją. Delegacija išbuvo tris savai 
tęs. Grįžusi paskelbė raportą, iš 
kurio įdomiausios tos vietos, 
kur aprašoma, kuo Sovietų stu
dentas domisi ir kiek jis nusi
mano apie Vakarus.

Esą diskusijose, kai tik buvo 
kalbama apie padėtį Anglijoje, 
Sovietų studentai citavę Diken- 
so veikalus. Kai anglai paste
bėjo, kad Dikensas dabartinės 
Anglijos padėties neatvaizduo
ja, išgirsdavo nustebusį ir pasi
piktinusį klausimą: “Ar tai 
Dikensas rašo neteisybę?”

Rusų studentų žinios apie 
Anglijos gyvenimą esančios la
bai iškraipytos. Bet ką jie ži
no. to laikosi tvirtai ir nesi
duoda kitaip įtikinami. Šaky 
sim, kai anglai papasakojo, kad

įZYGIAl
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N. Y. .Madų Institutas duos 
kolegijos diplomus

Iš Albany, N. Y., 
kad Neu Yorko “Fashion 
stitute of Technology and De- 
sign” savo absolventams 
dviejų metų kurso išduos aka
deminius diplomus. Institutas 
yra išlaikomas Neu Yorko 
miesto švietimo skyriaus, re
miamas aprangos pramonės ir 
yra valstybinio universiteto .■<•- 
ka. Tai yra pirmas šios rūšies 
kolegijos lygio institutas, kurio 
auklėtiniai vadovaus madų sa
lonams, ir drabužių gamybai.

Fordas paskyrė 300.000 dol. 
stipendijoms

Tarptautinis Mosklo Institu
tas praneša, kad Fordas ir šie
met paskyrė tą pačią sumą — 
300.000 dol. stipendijoms. Pi
nigai bus paskirti Burmos, P i 
kist ano. Irano, Irako. Egipto. 
Turkijos ir Graikijos iškilu
siems vadams, ir kitoms asme
nybėms. kad .jos galėtų gilia'i 
savo studijas ir skaityti paskai
tas, kurios gyventojams geriau 
nušviestų JAV.

šveicarų jaunimas
Šveicarijos katalikiškas jau

nimas yra susibūręs į "Jung- 
vvacht” organizaciją, kuri šie
met švente 20 metų sukaktį. Jai 
priklauso 20.000 narių. Atžv 
modami organizacijos sukaktį. 
6000 narių aplankė Marijos 
šventovę Einsiedelne.

Susituokia jaunesni
Washingtone. D. C., statisti

kos biuras nustatė, kad dabar 
žmonės tuokiasi jaunesni negu 
anksčiau. Praeitais metais ve 
dybinių metų vidurkis buvo: 
vyrų, — 22.6 metai, moterį] — 
21,5 m.; 
24.3 m., 
1890 m. 
vidurkis 
rų 

1940 m. — vyrų — 
moterų — 21.5 r? , o 
vyrų vedybinių metų 

buvo per 26 m., mote- 
per 22 m.

jie per Kalėdas turi mėnesį ato
stogų. rusai gardžiai nusikvato
jo. laikydami tai perdaug aki
plėšišku melu. Kai anglai pri
sipažino, kad pas juos esnnn 
maisto kortelių. Sovietų stu
dentai tuo visai nesidomėjo.

I asmeninį kontaktą su stu
dentais nepasisekė anglam- su
eiti: niekas jais “nesidomėjo.” 
Kai rusai pasakė anglams, kad. 
jie labai gerai informuoti apie 
Angliją iš pačios anglų spaudas, 
britai panoro pamatyti biblio
teką Maskvos universitete. Jie 
surado skaitykloje du vieno 
mėnesio senumo "Daily Wor 
ker” (komunistinius) nr. Kai 
panoro daugiau pamatyti, gavo 
atsakymą, kad kiti laikraščiai 
esą kituose skyriuose, bet kad 
negalima surasti tarnautojo, 
kuris turi nuo to skyriaus rak
tą-
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA

CLEVELAND, OHIO

• Dr. P. Daužvardis Lietu
vos konsulas, su žmona, pakvie
sti Didž. Britanijos general. 
kons. Berkeley Gage. dalyvavo 
karalienės Elizabeth gimtad’e- 
nio paminėjime birželio 5 d.

• Romas Biliūnas. tolimas 
rašytojo Jono Biliūno giminai
tis. tarnauja JAV aviacijoje ir 
šiuo metu yra techniniu in
struktorium vienoje aviacijos 
bazėje Texas valstybėje.

• Juozas Manelis, prof. Vito 
ir Faustos Manelių sūnus, nuo 
pat tremties gimnazijos besi
mokąs vienu iš geriausių mo
kinių ir dabar baigiąs Mai iana- 
polio Preparatory mokyklą. 
Thompson. Conn.. už pasižy.nė- 
jimą moksle apdovanotas Rea- 
ders Digest garbės ženklu.

• Franees Sadauskaitė pirmi
ninkavo American Society of 
VVomen Accountants ir Ameri
can IVomen’s Society of Certi- 
fied Public Accountants Tole
do. Ohio. F. Sadauskaitė yra 
dalininkė J. B. Varkala and 
Companv.

• Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos konsulas Chicagoje 
birželio 3. pakviestas kalbėjo 
Roselando Kivvanis klube, kurio 
nariai yra biznieriai ir profe
sionalai. Kalbos tema "The Bal- 
tic Statės in the EastAVest 
Struggle."

• Adomas Mačius, ilgametis 
Lietuvos Vaistininkų D-jos 
Centro Valdybos narys, gegu
žės 23 d. šventė savo amžiaus 
70 metų sukaktį. Be savo tie
sioginės profesijos kaip vaisti
ninkas. Mačius yra visuomenės 
veikėjas, laikraščių bendradar
bis ir dailininkas - mėgėjas.

• Kan. Pins Aleksa, buvęs 
Vilkaviškio kunigų seminarijos 
profesorius, dabartiniu metu 
dirbąs Portland. Oregon. arki
vyskupijos kurijoje, ir uoliai 
veikiąs su lietuviška visuome
ne. šiemet švenčia savo kunigy
stės 35 metų sukaktį.

• Miliam A. Senkus, lietuvių 
ir amerikiečių spaudos bendra
darbis. parašė Elizabeth Daily 
Journal. N. J., platų straipsnį 
apie trijų Žvejų pabėgimą iš o- 
kupuotos Lietuvos, ir apie da
bartinę padėtį tenai.

• “Dainavos" ansamblis. De
troito Amerikos Lietuvių Balso 
Radijo klubo kviečiamas, lan
kysis Detroito birželio 14 d. su 
muzikiniu veikalu “Nemunas 
žydi.”

• Chicagos Lietuvių Audito
rijos naujieji šeimininkai atme
tė visus raudonųjų prašymus 
leisti pasinaudoti sale jų pa 
rengimams.

• Rašytojos Žemaitės 107 
metų gimimo sukaktis, gegužės 
3 ld. paminėta Sofijos Barcaus. 
Chicagoje. radijo valandėlės 
programoje.

Tremtiniu draugijos susirin
kime birželio 1 d. buvo padaryti 
keli pranešimai: naujasis pirm. 
Ed. Karnėnas kalbėjo apie 
draugijos veiklą, lituanistinės 
mokyklos vedėjas A. Tamulio- 
nis ir tėvų komiteto atstovas 
A. Garkauskas — apie aktua
liuosius mokslo metų pabaigos 
reikalus. Alto vicepirm. Ig. Ma
linauskas — apie liūdnųjų bir
želio trėmimų minėjimą. V. 
Braziulis — apie Vokietijoj li
kusių tremtinių kultūrinį rėmi
mą. A. Barzdukas bei A. Biels- 
kus — apie šiaurės Amerikos 
lietuvių liepos 4. 5 ir 6 d. Cleve- 
lande įvyksiančią sporto olim
piadą. F. Baranauskas — apie 
reikalą stoti I lietuvių klubą ir 
kt. Nutarta padaryti padėkos 
vizitus vietos civilinės ir bažny
tinės valdžios vadovams.

Susirinkimas buvo darbin
gas — keliamieji klausimai bu
vo svarstomi rimtai ir konkre
čiai. Atsilankė per 70 asmenų. 
Pirmininkavo A. Jonaitis, sek
retoriavo L. Sagvs.

Holy Name aukštesniąją 
mokyklą šiemet baigė 10 lietu
vių mokinių: R. Apanavičius. 
D. Bajorūnaitė. A. Barzdukas. 
A. Barzdukaitė. R Gargasaitė. 
L. Iešmantaitė. V. Kasperavi- 
čiūtė. G. Motiejūnas. E. šikš- 
niūtė ir J. Vyšniauskas. Birželio 
2 d. mokyklos bažnyčioj įvyko 
diplomų įteikimo iškilmės, i ku
rias taip pat atsilankė J. E. 
Clevclando arkivyskupas bei 
vyskupas E. F. Hobanas ir buvo 
pakviesti mokinių tėvai bei ar
timieji.

Malonu pažymėti, kad penki 
lietuviai mokiniai diplomus ga
vo laipsniu magna cum Įaudė:

Bajorūnaitė. Barzdukas. Gar- 
gasaitė. Iešmantaitė ir šikšniu- 
tė. Apskritai lietuvių grupė mo
kyklos gyvenime reiškėsi pozi
tyviai. Linkėtina jiems ir toliau 
eiti garbingu lietuvio

Prof. Maciūnas gegužės 31 d. 
skaitė paskaitą "Lietuvių litera
tūros raida”. Blogas oras ir lai
kas neleido didesniam skaičiui 
pasinaudoti paskaita. Lietuviai 
mokytojai nori suįdominti lie
tuvišką visuomenę kai kuriais 
kultūriniais klausimais.

keliu.

žinomas
lietuvių

Flor. Saukevičius, 
senosios emigracijos 
veikėjas, pamažu sveiksta po 
sunkios ligos — gegužės 10 d. 
gyd. A. Kazlauskas jam padarė 
apendicito operaciją. Pažymėti
na. kad Saukevičius šiemet ge
gužės 4 d. atšventė ne tik savo 
gimtuves bei vardines, bet ir 
dvigubą sukaktį — šią pačią 
dieną jam sukako 62 metai am
žiaus ir 42 metai nuo atvykimo 
į Ameriką.

AL Bagdavi/ius, tremtinys 
klyvlendietis. tarnaująs JAV 
armijoje Vokietijoj, gavęs ato
stogų. lankėsi Italijoj ir Pran
cūzijoj. Iš Romos geg. 19 d. jis 
rašo: “Šiandien matėme šv. Tė
vą. Jis labai maloniai šypsos.” 
Tą pat deną jis aplankė lietu
vius seminaristus, matėsi su 
prel. Tu laba" ir kt. pažįstamais 
iš Vokietijos laikų. Vėliau iš 
Paryžiaus rašo: “Gal taip ir pa
siliks atmintyje Roma su malo
niai besišypsančiu senuku Po
piežium ir Paryžius su savo že
maisiais džiaugsmais.”

Omalia. Nebr
Naujas pamokslininkas

Per daugel metų mūsų para
pijos bažnyčioje 40 vai. šv. sa
kramento adoracijos atlaiduose 
sakydavo pamokslus kun. J. 
Čėsna. Jam mirus .jo vietoje bu
vo paskirtas neseniai į šį kraš
tą iš tremties atvykęs kun. S. 
Morkūnas, kuris tęsia velionies 
apaštalavimo darbą ne tik Si- 
oux City lietuvių tarpe, bet pa
deda ir kaimynams, šiais me
tais per 40 vai. atlaidus kun. S. 
Morkūnas sakė pamokslus ir 
vadovavo atlaidams. Parapijie
čiai jam labai dėkingi.

Vaiku ekskursija
Gegužės 21 d. parapijos mo

kyklos vaikučiams klebonas 
kun. J. Jusevičius suruošė eks
kursiją. Apie 200 vaikučių su 
seselėmis ir artimaisiais gražiai 
praleido dieną gryname ore.

Naujus namus statosi P. To- 
tilas. Feliksas 
Vainiūnas.

Pabilionis ir V.

Mainau, perku, parduodu lietuviš
kus ir kitų Europos kraštų PAŠTO 
ŽENK EI'S. Ieškau l'SA ir Kanados 
pašto ženklų.

J. GRIGAI.IfNAS
II E. 72 St.. (Teveland 3. Ohio

t A.
Mirė

Eleonora Maslauskienė mirė 
gegužės 6 d. Buvo labai uoli pa
rapijietė ir sena Omahos gyven
toja.

Jonas Stanker, apie 100 me
ti) amžiaus, mirė gegužės 8 d. 
Paliko šešis sūnus ir dvi duk
teris. Vietinis

A.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS
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IJ. P GINKIS. Direktorių*

šeštadieniais 2 vai. popiet. — WWRL 1600 kr—5000 w. $

GYVUOJA PER 23 METUS
įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika 'vietinės 

šokiai ir t.t Vestuvės.

195 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293 

AD. J EZ A VITAS 
Metiko* IMr.
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4. P. GINKIS
IMrvk tortu*

J. VALAKAS 
Praneftmu Dlr.

Motiejus Mačionis, šv. Jurgio 
parap. sargas (dženitorius), 
perkopęs per 70 savo amžiaus 
metų, po padarytos operacijos 
mirė geg. 30 d., palaidotas 
birž. 2 d. Kalvarijos kapuose. 
Paliko žmoną ir sūnų. Iškilmin
gas laidotuvių pamaldas atlaikė 
pats klebonas kun. V. Vilkutai- 
tis. asistuojamas abiejų vikarų 
—dr. K. Širvaičio ir B. Ivanau
sko.

Mačionis buvo paprastas lie
tuvis darbininkas. Tačiau jo 
mirties proga apie jį reikia pa
sakyti ir daugiau. Kaip sargas 
jis susidurdavo su daugeliu 
žmonių. Su juo reikalų teko tu
rėti ir lituanistinės mokyklos 
žmonėms. Ir visados buvo gali
ma su juo susikalbėti. Jis su
prato lietuviško mokslo reikš
mę — ką išmoksi, ant pečių 
juk nereikės nešioti. Jis pasi
džiaugdavo ir mokinių šokamu 
lietuvišku šokiu ar dainuojama 
daina. Todėl gailimės .jo nete
kę. Ir jo laidotuvėse dalyvavo 
nemažas būrelis žmonių. 4. V.

Baigė mokslo metus
Gegužės 31 d. šv. Kazimiero 

parap. patalpose buvusi šešta
dienio lietuviška mokykla bai
gė savo mokslo metus. Užbaigi
me dalyvavo vietos kleb. kun. I. 
Valančiūnas, tėvų atstovai Rau
gas ir Vaškevičienė. Mokytojų 
vardu kalbėjo P. Balčius ir 
Raugienė. Tėvų vardu Raugas. 
Klebonas taip pat pasakė žodį. 
Po to visa mokykla nusifotog
rafavo ir pasirengė gražiam iš
važiavimui laivu, birželio 7 d. 
Pažymėtina, kad laivo išlaidas 
apmoka gerb. kleb. kun. I. Va
lančiūnas. Vaikučiai iš savo pu
sės gražiai padėkojo mokyto
jams. Ypač gražią kalbą pasakė 
Jurskis. Mokinės Kaulinvtė ir 
Šalčiūnaitė padainavo duetą. 
Mokiniai vasarą pasižadėjo per- 1 
skaityti bent po kelias lietuviš
kas knygas.
Mirė šv. Pilypo par. klebonas

Kun. Jonas Diamond, šv. Pi
lypo parap. klebonas po ilges
nės ligos mirė geg. 29 d. Velio
nis iškilmingai palaidotas bir
želio 3 d. Jis buvo kai
myninės šv. Kazimiero parap. 
klebonas. Ten ir dalis lietuvių 
priklauso.

DaiL P. Vaškys,
jaunas ir gabus lietuvis skulpto
rius. neseniai atvykęs iš Itali
jos. čia turi savo meno studi
ją. Praeitą savaitę jis dalyvavo 
Regionai Exhibition. kur jo 
darbas. Bust of G. Martini vaš-‘ 
ke. padarė gerą įspūdi. Šiuo 
metu jis dirba didžiulį Ameri
kos erelį. Lietuvių Bankui pa
puošti. Be to, jis yra prašytas 
padaryti stacijas naujai šv. Ka
zimiero parap. bažnyčiai.

Minės birželio įvykius
Šiemet skaudžius birželio į- 

vvkius lietuviai minės drauge 
su latviais ir estais. Lietuviai 
atskirai turės pamaldas ir 
trumpą paminėjimą šv. Kazi
miero parap. salėj birželio 15 d.

Vajus Balfo naudai
Philadelphijos Balfo 52 sky

rius susijungė su 88 ir dabar 
bus vienas. Naujo skyriaus pir
mininku sutiko būti nepailsta
mas veikėjas A. Bach. Valdyba 
savo posėdyje, geg. 30 d., nu
tarė pradėti drabužių rinkimo

vajų birželio 14 d. — ligi liepos 
1 d. Visi drabužiai, ypač vyriš
ki. prašomi sunešti prie lietu
viškų klebonijų ii- kitais valdy
bos nurodytais adresais. Pagel- 
ba vargstantiems Europoje yra 
labai reikalinga. Aukokim kiek 
galima geresnių drabužių.

Dziko radijo programa
Phila. lietuviai jau 15 metų 

klausosi energingo organi- 
zatoriaus ir vedėjo A. Dziko lie
tuvių radijo programos, kuri es
ti net du kartus savaitėje.

Šiemet birželio mėnesį su
kanka 15 metų nuo šios prog
ramos įsisteigimo. Daug yra į- 
dėta triūso ir rūpesčio jos išlai
kymui ir dėka darbštaus vedėjo 
išsilaikė iki šiai dienai.

Šia proga reikia pareikšti pa
garbą Radijo Programos vedė
jui ir palinkėti, kad jis toliau 
pajėgtų pakelti taip sunkią ir 
atsakomingą naštą: nes tai vie
nintelė liet, muzikos, dainos bei 
žodžio vieša propaganda ir pa
tiems lietuviams moralė pa
guoda šioj apylinkėj.

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Tradicinė lituanistinė mer

gaičių stovykla, vad. Nek. Pr. 
Švč. Mergelės Marijos Seserų. 
Putnam, Conn., šiais metais 
pradedama birželio 29 d., bai
giama liepos 27 d.

I stovyklą priimamos mergai
tės nuo 7 iki 16 metų, visam 
mėnesiui arba 2 savaitėm.

Mergaitės mokomos lietuvių 
kalbos, tautinių šokių, dainų ir 
rankdarbių. Angliškai kalban
čioms — atskiros lituanistinės 
pamokos.

Kelis sykius per savaitę sto
vyklautojos vežamos į apylin
kės ežerus maudytis, kas savai
tę rodomas filmas. rengiami 
laužai ir kt. pramogėlės.

Savaitinis mokestis — 17.50. 
Jei stovyklauja vienos šeimos 2 
ar daugiau mergaičių, daroma 
nuolaida.

Kreiptis šiuo adresu:
Immaculate Conception Con- 

vent, RFD 2, Putnam, Cann.

Tėvai Pranciškonai 
Prie savo vienuolyno Kennebunk Porte, Maine, 

nito Liepos i d. iki rugpicčto 5 d. 
atidaro

BERNIUKŲ STOVYKLĄ
Vieta graži — prie pat Atlanto vandenyno; geras maistas, 

gražus lietuviškas auklėjimas.
Norintieji galės pasilikti iki rugpiūčio 10 d. iškilmių, 

vadinamų “Lietuvių Diena.”
Iš New Yorko ir apylinkių berniukai bus nuvežti automobiliais, susi
tarus iš anksto su Kennebunk Port vienuolyno viršininku.

SAVAITINIS MOKESTIS — $20.00
Visais stovyklavimo reikalais kreipkitės:

R E V. SUPERIOR
Franciscan Monastery — Kennebunk Port, Maine

ŽINIOS IŠ KALIFORNIJOS

Lietuviai svečiai iš vęrgi jos
Nekantriai norvvoodiečiai iš

tisas savaites laukė iš Lietuvos 
pabėgusių paskutiniųjų svečių 
— žvejų. Gegužės 16 d. jie at
vyko ir tą pačią dieną vakare 
padarė lauktą pranešimą. Jų 
laukto pranešimo išklausyti 
prisirinko pilnutėlė Lietuvių 
Klubo salė. Salėje svečius susi
rinkusieji sutiko didelėmis ova
cijomis. Susirinkusiųjų tarpe 
buvo matyti komuinstuojančių 
ir jų vadovų.

Svečiai savo gyvu žodžiu 
publiką nukėlė į mūsų seną tė
vynę. Lietuvą. į jos kaimus, 
miestus, žaliuojančius ir ban
guojančius javų laukus, parti 
zanų namus— ošančius miškus, 
į Lietuvos langą į pasaulį — 
Klaipėdą ir jos mėlyną Baltijos 
jūrą. Kiekvienas trumpai papa- 
f šakojo savo pergyvenimus ir 

pabaigoje pareiškė: “mes pabė
gom iš savo tėvynės apleisda
mi ją varge, nes nieko jai as
meniškai padėti nebegalėiom, 
draug sukaupėm širdyje jos 
skausmingą pagalbos šauksmą 
perduoti į visus laisvajam pa
sauly esančius lietuvius padėti 
išsivaduoti iš komunistų vergi
jos.

ALT atstovas J. Skorubskas 
trumpai papasakojo, kaip vyk
sta Lietuvos vadavimo kova.

Po visų pranešimų svečių 
garbei buvo suruošta bendra 
vakarienė, kurioje dalyvavo ar
ti šimto žmonių. Pertraukų i r 
vakarienės metu A. Kneižys, iš 
plokštelių lietuviškomis melio- 
dijomis paįvairino susikaupusią 
nuotaiką.

Lietuvos vadavimo reikalams 
surinkta 140 dol. aukų.

Nonvoądo ALT skyriaus val
dyba nuoširdžiai dėkoja Nor- 
woodo lietuvių visuomenei už 
dalyvavimą ir aukas.

Taip pat lietuviškas dėkui 
mūsų nenuilstamoms šeiminin
kėms — Vetienei, Zeringienei, 
Diksonienei. Vasiliauskienei. 
Kvedaravičienei ir P. Rama
nauskui už gražiai paruoštas 
vaišes. Visiems ačiū, kas tik 
prie šio darbo prisidėjo.

Kitą dieną svečiai žvejai pa
darė mandagumo vizitą Nor- 
woodo lietuvių parap. klebonui 
kun. F. Norbutui. Laike vizito 
labai jaukioje nuotaikoje pasi
keista mintimis Lietuvos reika
lais ir esama jos liūdna padė
timi. Kun. F. Norbu'as labai 
domisi Lietuvos žmonėmis, yra 
didelis Lietuvos mylėtojas ir 
lietuvių vienvbėn kvietėjas ko
voje dėl jos laisvės.

ALT skvr. valdyba 
dienomis išsiuntė ALT 
dybai 150 dol.

šiomis 
C Val-

Uosis

Waterbnrv, Conn.
Antikomunistinis antspaudas
Lietuviams liūdnųjų birželio 

14 d. įvykių 11 metų sukakties 
proga. Waterburio lietuvių an- 
tikomunistų grupė, kovai prieš 
lietuvių tautos genocidą sustip
rinti. išleidžia specialiai tai 
dienai antikomuinstinį antspau
dą.

Šiuo antspaudu VI. 14 dieną 
bus perspaudžiąmi, pirmiausia 
su prieš 2 metus lietuvių trem
tinių draugijos išleistais anti- 
komuinstinės informacijos žen
kleliais “Communism Exter- 
minates Nations”, vokai, blan
kai, atvirukai ir t.t.

Jei kas (pvz., kolekcijų rin
kėjai. kai kurios įstaigos ir p.) 
norėtų, kad tuo antspaudu bū
tų pažymėta ir jų koresponden
cija, turi tokią korespondenciją 
ne vėliau ligi birželio 13 d. pri
siųsti paštu (P. O. Box 507, 
Waterbury, Conn.). Korespon
dencija bus perduota kur reikia 
suantspauduota ir pasiųsta paš
tu kam priklauso. Už antspau
davimą mokesčio neimama, 
taip pat nepriimama jokių au
kų. Bet siuntėjai prašomi patys 
apmokėti savo korespondenci
jos persiuntimo išlaidas.

Šis antikomunistinis antspau
das Waterburvje yra jau tre
čias. 1950 m. birželio 14 d. bu
vo išleis'as antspaudas su įra
šu: June 14, 1941, the Soviet 
Union deported ant liųuidated 
700.000 Lithuanians.

Waterburio ir apylinkių gy
ventojai savo korespondenci
joms galės antspaudą gauti Al
to ruošiamajame birželio įvykių 
minėjime ir iš Lietuvos pabėgu
sių trijų žvejų pranešimų metu 
birželio 14 d. šv. Juozapo pa
rapijos salėje prie įėjimo tik 
prieš minėjimo pradžią.

Antikomunis'inis antspaudas 
naudojamas tik vieną —VI. 14 
— dieną ir po to sunaikina
mas. B. J.

Balfo skyrius, gegužės 17 d. 
turėjo sėkmingą pikniką. Gauta 
apie $150.00 pelno. Valdybos i- 
niciatyva buvo išdalinta ir iš
siuntinėta raginimai rašyti savo 
senatoriams ir kongreso na
riams dėl DP naujo įstatymo 
pravedimo.

Lietuvių Radijo Pusvalandis 
Los Angelyje buvo pradėtas ge
gužės 24 d. iš KOWL stoties. 
Programą vedė Jonas Uždavi
nys, sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos garbės konsulas J. J. 
Bielskis, šv. Kazimiero parapi
jos kleb. kun. J. Kučingis ir 
prof. M. Biržiška. Šioji radijo 
programa yra pirmoji Kalifor
nijoj.

SLA Los Angeles kuopa bir
želio 1 d. turėjo metinį pikni
ką. Ši kuopa yra viena iš skait
lingiausių lietuvių organizacijų 
Los Angelyje.

ALT kartu su latvių ir estų 
draugijomis birželio 14 d. Pat 
riotic Hali rengia liūdnų išveži
mo Sibiran įvykių paminėjimą.

San Franeisco Balf skyrius 
kartu su latviais ir estais taip 
pat birželio 15 d. ruošia sukak
ties minėjimą, kuriame yra pa
kviesta dainuoti Florencija 
Korsakaitė. .

Lietuvių Dienų metinis pikni
kas įvyksta birželio 15 d. Arro- 
vo Seco parke, kur bus paminė
ti birželio liūdni įvykiai.

Žemės poezijos antlogijos pir
moji laida jau išparduota. Dar 
galima gauti Lietuvių Dienų lei
dyklos antroji išleista knyga 
Stasiaus Būdavo “Varpai skam
ba”.

Op. solistė Florence Korsa
kaitė kartu su op. solistu Pinza 
dainuoja “Borisas 1 
filmos pastatyme.

Milton C. Stark, 
dalies redaktorius, 
perrašyti “Kryžių 
vertimą ir jį išsiuntinėjo susi
pažinti leidykloms.

DaiL Povilas P. Puzinas susi
žeidė koją ir jau antra savaitė 
kai gydosi namuose.
“Žinomieji* Lietuviai”, Ameri

kos lietuvių biografinio vardy
no, ruošimas sėkmingai eina 
pirmyn. Dalis klausimų lapų 
jau išsiuntinėta ir gauta atsa
kymų. Šiomis dienomis prade
damas klausimų lapų siuntinėji
mas per lietuvių organizacijas.

Asmenys, gavę klausimų lapus, 
prašomi nedelsiant atsakyti. 
Taip pat asmenys, negavę klau
simų lapo, nelaukdami, kol mes 
jus surasim, prašomi rašyti re
dakcijai “Žinomieji Lietuviai”, 
9204 So. Broadway, Los Ange
les 3, .Calif., ir klausimų lapas 
jiems bus nedelsiant prisiųstas. 
Redakcija yra nusistačiusi pa
naudoti visus būdus, kad visi A- 
merikos pasižymėję lietuviai 
būtų j knygą įtraukti.

#

suva-

Linden, N. J.
' ALRK Moterą S-gos

New Yorko - New Jersey aps
krities metinis suvažiavimas į- 
vyko Lindene, gegužės 25 d. 
Suvažiavime dalyvavo penkių 
kuopų delegatės ir svečiai. Rim
tai apsvarsčiusios organizaci
nius apskrities reikalus
žiavimo dalyvės vietinės LRK 
Moterų s-gos 53 kuopos buvo 
pakviestos skaniom vaišėm, ku
rių metu buvo suruošta labai 
graži meninė programa. Laišką 
Motinai paskaitė J. Ramanaus
kaitė. eilėraščių — J. Semaš- 
kaitė, solo padainavo P. Cižau- 
skienė ir duetų su P. Čižausku 
ir P. Pocium.

Suvažiavimui pirmininkavo 
apskr. pirm. A. Liudvinaus- 
kienė, o vakaro vedėja buvo K. 
Šukienė. Šventė praėjo labai 
gražiai. —da

Godunovas”

L.D. anglų 
jau 'baigė 

i” romano

• Edvardas Žaldokas, archi
tekto Mato ir Alenksandros sū
nus. gegužės 23 d. baigė Officer 
Candidate Class Fort Benning 
Georgia, ir gavo Leutenant In* 
fantrys US Army laipsnį. Anks
čiau jis buvo baigęs Illinois uni- 
veresitetą.

• Advokatas Francis P. Bra
ziulis, Chicagoj, mirė birželio 1 
d., sulaukęs 85 metus. Jis atvy
ko Amerikon turėdamas 16 me
tų ir mokėsi dirbdamas. Tai bu
vo 1883 m. Chicagoje ir jos a- 
pylinkėje gyveno tiktai 18 lie
tuvių. Būdamas 17 metų jis su
rinko pirmus šimtinius dolerius 
šv. Jurgio parap. bažnyčios sta
tybai Bridlgeporte. Jis turi di
delių nuopelnų Amerikos ir Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mui. Bračiulis buvo seniausias 
lietuvis advokatas.

UŽDAROS MOTERŲ 
REKOLEKCIJOS

Maloniai kviečiame visas mo
teris į jums skirtas uždaras re
kolekcijas, kurios įvyks š. m. 
birželio 13, 14 ir 15 d.d. Nekal
to Prasidėjimo vienuolyne, Put- 
nam, Conn. Kaip žinome, šis 
mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus 
Širdies garbei. Ji labai kenčia 
nuo daugelio žmonių įžeidimų. 
Dalyvaudamos rekolekcijose, 
atnešime Jėzui savo širdis, ir 
nors maža dalele atlyginsime 
kitų įžeidimus.

Rekolekcijas ves jums žino
mas Tėvas Kęstutis M. Butke
vičius, OFM. Jos prasidės penk
tadienį vakare ir baigsis sekma
dienį ryte. Atlyginimas už visą 
rekolekcijų laiką $7.00. įsire
gistruoti prašome šiuo adresu: 
Rev. Sister Superior, RFD 2, 
Putnam, Conn., arba telefonu: 
8-5828. (6, 10)

ATsiminimAI
RADIO VALANDOS 
SĘSM'EHIĮIS

M 530

JACKJ’STUKAS
D t p F K p ; r s

1264 WHITE ST.
H I LLSI DE \i. J
1 TEL.

WAVERLY
63525
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Bronio zoologijos sode ir Brooklyne ir Bengalijoj gimę katinai, 
saulei stipriau pakaitinus, jaučia nuovargi.

*

Elizabeth, N. J.

laikraštėliui “Queen’s

S P R A S
Mums reikia lietuviškos visuomenės 

paramos!
šių dienų mūsų gyvenime, kada 

kiekvienas žygis, kiekvienas darbas 
pirmoje eiiėje turėtų būti naudingas 
lietuviškam reikalui, sporto reikš
mė iškyla taipogi dėmesio vertoje 
augštumoje. Salia pagrindinio savo 
tikslo, kad sveikame kūne būtų svei
ka siela, sportas yra nupamaim>ma 
priemonė lietuvybės išlaikymui ir 
lietuviškai propagandai. Užtenka 
prisiminti dar nepriklausomo gyve
nimo laikais pasiektas šauniąsias 
mūsų krepšininkų — Euroj>os meis
terių — pergales. pasaulio bokso 
meisteri Juozą Sark j - Žukauską, 
garbingus mūsų šachmatininkų bei 
stalo fenisistų pasirodymus pasau'io 
pirmenybėse ir kitus, kurie kituose 
kraštuos** atliko milžinišką Lietuvos 
vardo populiarinimo darbą.

Sakoma, kad kai Juozas Sarkis-Žu- 
kauskas taĮ>o pasaulio sunkaus svo
rio bokso meisteriu. Amerikoje smar
kiai pagyvėjo lietuviška veikla. Ka
da 1938 m. Kaune buvo rengiama 
Pirmoji Lietuvių Tautine Olimpiada, 
viso pasaulio lietuviškasis sportuojąs 
jaunimas suskato ruoštis aplankyti

»

savo tėvų žeme. Nevienas, kuris gal 
jau buvo ir primiršęs savo kilme, č- 
mė skelbtis lietuviu ir domėtis Lie
tuvos reikalais.

Jaunimo sportuoti nereikia versti, 
čia jis. pats savo noru ateina ir. pa
lėkės i lietuviška dvasia gyvenančių 
sportininkų tarpą, pats ta dvasia už
sikrečia. Dar daugiau: mums svarbu 
tiek vietoje gimusi, tiek naujųjų atei
vių lietuvišką jaunimą surišti glau
desniam bendradarbiavimui. Sportas 
yra kaip tik viena iš tų priemonių, 
kur abiejų emigracijos kartų jaunuo
menė ras bendrą kalbą. Jų kultūri
niai. idėjiniai pasauliai gali skirtis, 
tačiau sportiniame darbe jis sutam
pa i vieną. Sportas yra vienas iš tie
siausių kelių i jaunimo širdis, o jo

SPORTAS PASAILYJE
Stuttgart. Kickcrs .jau išvyko atgal 

j Vokietija. Paskutines rungtynes jie 
žaidė Union City. N. J., kur su Nevv 
Jersey rinktine sužaidė lygiomis 2:2. 
Iš viso st utgartiečiai laimėjo 6 rung
tynes. vienas sužaidė lygiomis, gi 
prieš Manchester United pralaimėjo.

Prancūzija nugalėjo Belgijos rink
tinę 2:1.

Anglijos futbolo rinktinė savų iš
vykoje po įvairius Euro[»os kraštus 
pasirodė labai gerai. Po gerai su
žaistu tarptautiniu rungtynių su ita
lais ir austrais, anglai nuvyko j Švei
carija ir vietine rinktine nugalėjo 
3:0. Rungtynės įvyko Ziuriche.

Kieve pravestose lengvosios atle
tikos pirmenybėse rusė Polina Solo- 
poavi pastatė nauja pasaulio rekor
dą 8ot> metrų bėgime. Jos laikas ži
li ;7. Tuo ji buvusi rekordą pageri
no 1,9 sek. Rekordas oficialiai tačiau 
dar nepripažintas.

širdis užkariauti mūsų šiandieninėje 
kovoje už gyvą tautos dvasią ir yra 
svarbu.

Tačiau vien lik paskirų sporto 
klubų rėmuose veikiant, nesusidaro 

.progos platesniam lietuviško sporto 
pademonstravimui. Reikalinga siekti 
plačiau! Pereitu metų spalio menesį 
Toronte įvykusių Pirmųjų Siaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynių 
dalyviai puikiai prisimena ta pakilu
sią nuotaiką, kurioje žaidynes praėjo 
liek išbandant savo jėgas sporto 
aikštėse, tiek pabendraujant gražio
je lietuviškoje dvasioje. Tada buvo 
užsimota nesustoti vietoje: išrinkti 
laikinieji organai, kurių vienas iš 
pirmųjų uždavinių buvo pasirūpinti 
Toronto žaidynių tąsą Antrąsias 
Siaurės Amerikos Lietuvių Sporto 
ažidynes. Tokių žaidynių surengimo 
naštą ant savo pečių užsidėjo Cleve
lando Lietuviu s[>orto Klubas žaibas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su 
naujai išrinktuoju Vyriausiu Siaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetu, ir aktyviai re
miamas Clevelando lietuviškų kolo
nijos organizacijų ir plačiosios visuo
menes.

Žaidynės įvyksta liepos mėn. 4. 5. 
ir 6 d. Cleevlande. Tačiau dar neuž
tenka paskelbti spaudoje žaidynių 
laiką, programa ir suregistruoti da
lyvius. Reikia lėšų žaidynėms tinka
mai surengti, dalyviams svetingai 
priimti ir nugalėtojams atžymėti. 
Clevelando miesto administracijos ir 
lietuviu kolonijos prilarimas visapu
siškai gautas, tačiau, turint dėmesy
je, kad tai yra visų lieluvių reikalas, 
esame priversti kreiptis j plačiąją 
lietuviu visuomene prašydami jos 
tiek moralinės, tiek materialines pa
ramos. Prašome visas lietuviškas or
ganizacijas. biznierius ir pavienius 
asmenis paremti žaidynių pravedima 
aukomis ir paskirti dovanas paskirų 
šakų laimėtojams. Aukas bei dova
nas prašome siųsti šiuo adresu: Vy
tautas Januškis. 1303 E. 68 th St. Cle- 
vcland 3. Ohio. Visos aukos ir dova
nos bus skelbiamos spaudoje. Likęs 
pelnas skiriamas lietuvių kultūri
nėms instancijoms.

Jūsų dėmesys šioms žaidynėms pa
rodys. kad mūsų sportuojančio jau
nimo žygiai yra vertinami visos mū
sų visuomenes. Jūsų moralinė ir ma
terialine parama laiduos šios lietu
viškos sporto šventės pasisekimą, ku
ris suteiks jaunimui entuziazmo toli
mesniam darbui. Padarykim!
Antrųjų Siaurės Amerikos LietmUų 

Sporto Žaidynių Organizacinis 
Komitetas

L. Vyčių 52 kuopa 
pereitą sekmadienį, birželio 8 
d., 8 vai. dalyvavo šv. mišiose 
šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje ir bendrai ė- 
jo prie šv. komunijos. Po pa
maldų buvo suruošti bendri ko
munijos pusryčiai šv. Juozapo 
salėje, 216 Ripley PI.

L. Vyčių 52 kuopa yra pas
kyrusi aukų — $15 šv. Petro ir 
Povilo liet, parapijos vienuo
lėms, 10 dol. dovanoms geriau
siai parapijos mokyklą baigu
siems, 10 dol. sodaliečių letdžia- 
mams
Page” ir 5 dol. šv. Kazimiero 
parap. božnyčios fondui Phila- 
delphijoj.

L .Vyčių 52 kuopos valdybą 
šiais metais sudaro pirm. Kaz. 
Oskutis, vicepirm. V. Jurkūnas, 
sckret. M. Motecus, iždin. A. 
Baronas, koresp. A. Mitchel ir 
W. Senkus. Globėjai — A. K. 
Grinchis, J. Oskutis ir R. Cu- 
po.

Kun. A. Kasperas kuopos 
dvasiso vadas, prof. J. Žilevi
čius, choro vedėjas, ir klebonas 
kun. J. Simonaitis—kuopos gar
bės narys. Be kita ko, klebonas 
kun. J. Simonaitis šiemet šven
čia 30 metų savo kunigystės 
jubiliejų.

Pirmoji vaikučių komunija, 
nežiūrint blogo Vainikų Dieno
je oro. praėjo labai gražiai. Su
sirinkus gražiai pasipuošusių 
vaikučių būriui j bažnyčią, kle
bonas kun. J. Simonaitis, asis
tuojamas kun. dr. J. Starkaus 
ir kun. A. Kaspero atlaikė iš
kilmingas šv. mišias ir pasakė 
pamokslą. Seselė Arisė vaiku
čius paruošė lietuviškoms mal
doms, kurie jas bendrai kalbėjo 
per mišias ir priėmę šv. komu
niją. Neris

B-

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

37 Sberidan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. A Pp legate 7-708.3

Tel. EVergreen 8-1805

Rusija oficialiai paskelbė. kad jos 
sportininkai dalyvaus olimpiniuose 
žaidimuose, kurie įvyks šią vasarą 
Helsinki mieste.

Amerikos didžioji viltis l.'žMl m. 
bėgime Don Gehrmann praeitą sa
vaite buvo nuskridęs i Anglija ir ten 
dalyvavo keliose lengvosios .atletikos 
varžybose. Pirmame susitikime ang
las Bill Nankcville jį nugalėjo l.V O 
m distancijoje, nubėgdamas ja P'"’’ 
3:49 min. Gehrmann bėgimą hai;-* 
trečiuoju jo laikas 3:50. 6 min 2 
d enas vėliau Gehrmann nugalėjo 
savo konkurentą Nankcville 1000 
vardu bėgime. Jo laikas 2:11 Nank<*- 
villc 2:11.1. Abu bėgikai pageri
no Anglijos rekordą šioj** distancijo
je. Gehrmann taip pat laimėjo 4'0 
vardų bėgimą per 19.2 sek.

Henry Laskau laimėjo 10 km. JAV 
ėjimo pirmenybes. Jo laikas 47:53. 1 
min Tuo jis antrą karią iš eilės 
kvalifikavusi olimpiniams žaidimams.

Bevcrl.v Hills Polo Cluh laimėjo 
Amerikos polo pirmenybes, nugalė
dami San Fmncisco rezultatu 9:6.

Brazilijos futbolo komanda Corin- 
thians savo gastrolėse po Europą bu
vo nuvykusi i Suomija, kur ji sužai
dė rungtynes su Suomijos futbolo 
rinktine. Brazilai rungtynes laimėjo 
5:1. F. V.

New Yorke ir apylinkėse

turi savo ofisą:

(važiuojant Jamaicos traukiniu, išlipti 111 St. stotyje).

Ofiso tel. LExington 2635

JOHN DERUHA, M. D.

OFISAS ATIDARYTAS PIRMADIENIAIS IR 
TREČIADIENIAIS IKI 8 V AL. VAKARO.

910 W. I-ombard Street, Baltimore 23, Maryland

118—18 JAMAK A AVĖ., RICHMOND HILL

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10 12 ir 7 9 p.p. išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D:

ADVOKATAS PRANAS ALEXIS

Namų tol. LOngwood 1721

S. Ankudas (Ankudavičius) M. D
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

KS
|

■e

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrai, apšildomi ir a;>- 
tarnaujami.
38 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankes, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE IIALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
Parties-Weddings
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PARAMOUNT BAR & GRILL įi
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS ;

SAVININKAI ;;
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. ;;

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;
Importuoti konjakai - LtIf šilai - TeievMja - Muzika - Spartas

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

Tel. EV 1-9672 Namų tel. EV. 4-1912 !

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

<1. ZAKARAUSKAS, Mgr.
2X0 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

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

128 E. 86th ST„ NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti N 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PARDUODAMI NAMAI
RGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Qera proga, kas 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

LVASTONAS
REALTY and INSURANCE 

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

William J. Drake 
( DIAGCHAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - M WAREHAM PI» 

JAMAICA, N. T.
TeL JAnMicn 8-7728

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

9

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfie

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bodford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhavien, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

S. Barasevičius ir Samus 
FUNERAL KOME

254 W. BROADUAY 
South Boston, Masa.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
I aMetnvig Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOMP

564 EAST BROADWAY ;
South Boston, Mass. ,

D A. Znlrt.skF. E. Zaletska* ♦ 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakt.
Koplyčia šermenims dykai •

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-4815 t

SOuth Boatoa S-2888

WAITKUS
FUNERAL DOME

197 M’EBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį, f 
Nauja moderniška koplyčia šer-1 
menims dykai. Aptarnauja Cam-Į 
bridge ir Bostono kolonijas že- | 
miausiomls kainomis. Kainos to»i 

pačios ir i kitus miestus. j 
Reikale šaukite: TeL TR 5-5434 j

Gauta iš Europos vokiečių ga
mybos naujų radijo aparatų. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis i St.
GRABUAUSK5. 5 Thomas 
Park, So. Boston, Mass.

Lithuaman 
Furniture Co.

M O V E R s — J j
SO 8-4618 <;

INSURED and BGNDED Į; 
Local and Long Distance MovertĮ.

326-328 W. Broadimy J
SO. BOSTON, MASS. i

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

Real Estate & Insurance
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
VVest Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE

nervišką

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

galvos skaudėjimų.
nuo šalčių ir lytiško silpnumo,
gmito pavargimo, gera nuo in
kstą (kidneys) ir dėl visokių
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.
ALEXANDER’S CO. 

414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Ieškomi asmenys
Alijošaitiė, Pranutė, iš Joru- 

diškių k., Raseinių v.
Bičkus, Marija, gim. Liepoju-. 

je, Latvijoje.
Grišmanauskas, Juozas, iš 

Medsėdžių km., Platelių vi., 
Kretingos ap.

Jocius, Antanas, iš Rimgai
lą k., Betygalos v., Raseinių a.

Jonauskas ar Janauskas, iš 
Pagramaničo v., Tauragės ap.

Jusaitis ir Jusaitytė. brolis ir 
sesuo Antano Jusaičio, iš Ša
kių a p.

Kavalas, Michalina.
Mataitis Juozas, iš Daugėliš

kiu km.. Krekenavos vi., Pane
vėžio a p.

Matuzevičius, Julius, iš Kup
rių k., Vabalninko parap.

Montvila, Antanas, iš Puske- 
ptirių km., Šunskų parap., Ma
rijampolės ap., ir jo duktė Mon 
tvilaitė, Birutė.

Naujokas, Juozas, iš Trakė
nų dv., Kalvarijos parap.

Paulauskaitė, iš Beržiniškių 
k., Kelmės v.

Puskis, Juozas.
Savickas, Jonas, iš Drasutai- 

čių k., Joniškio v., Šiaulių ap.
Sipaila, ir .jo sesuo Šipailytė, 

Kilę ar turėję giminių Vyšpynių 
k., Griškabūdžio v., šakių ap.

Švarcas, Augustas, iš Gaisrių 
k., Pilviškio v., Vilkaviškio ap.

švarciūtė, Marija iš Oželių k., 
Marijampolės ap.

Vaičekauskas, Bernotas, iš 
Trūkiškių k., Tauragės parap., 
gyv. Balandžių k., Gaurės par.

Baransky, Eugene, Helen ir 
Michail, iš Vilniaus, Petrogrado 
ir Lvovo.

Gelgaudas, iš Liudvinavo, 
Marijampolės ap.

Giedraitis, Jonas, iš Degučių 
k.. Šakių ap.

Kaminskas, iš Kaupų k . Lau
kuvos v., Tauragės ap.

Kapačinskaitės, Magdalena, 
Macelė ir Petronėlė ,viena jų 
ištekėjusi Kasperavičienė, iš 
Alvito parap., Vilkaviškio ap.

Kavaliauskienė - Ramonaus- 
kaitė. Marijona, ir jos sesuo 
Povilaitienė - Ramonauskaitė, 
Pranė, Iš Kaupiškio k., Vištyčio 
v„ Vilkaviškio ap.

Kažxlailevičius, Antanas, iš 
Taučių k., Gadunavo bžntkm., 
Telšių ap.

Ki bartas, Kazimieras ir 
Pranciškus, iš Piežių k., Telšių 
V.

I-a j senis, Vladas ir jo sūnus 
Vladas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate Genernl of 
IJthuania

41 W. 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

SAVEe}-^
Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti peleną semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
0IL BURNER and MEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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Grįžo prel. J. Balkūnas
Pirmadienį. Independence lai

vu iš Tarptautinio Euch. kon
greso. grižo Masieth V. J. At
simainymo parapijos klebonas 
prel. J. Balkūnas.

šios keliones proga prelatas 
lankėsi Paryžiuje. Romoje ir 
kt. ii- turėjo pasitarimus ak
tualiais klausiniais su lietu
viais jKilit.kais b< i visuomeni
ninkais.

Kun. J. Petraitis, 
vienuolis marijonas ateinanti 
sekmadienį 10 vai. Apreiškimo 
para:>. b-či<*je laikys pirmas šv. 
mišias.

l.iet. Bendruomenės 
organizacinis komitetas New 
Yorke pereitą savaitgalį savo 
posėdyje nutarė pradžiai 
Brooklyne suorganizuoti vieną 
apylinkę, o vėliau dar šešias vi
same Didžiajame Nevv Yorke.

Algirdas Brazis.
kuris šiuo metu sugrįžo iš 7 
savaičių Metrojiolitan Operos 
gastrolių }>o Ameriką, jau pa
sirašė sutartį su oj»era 1953 
metų sezonui, šį pirmadienį 
Brazis su Centrai City Ojiera 
Colorado dainuos “Bohemoje" 
ii- "Figaro vestuvėse”.

Dievo Kūno šventė 
išpuola ketvirtadienį. birželio 
12 d. Tą dieną visose bažny
čiose bus sĮ-ecialios pamaldos 
ir palaiminimas šv. sakramen
tu. Vakarais mišparai.

Amerikos Balsas
Praeitos savaitės gale Ame

rikos Balsas Į>erdavė Kun. Vyt. 
Pikturnos žodį apie lietuvių r e
ligingumą ir pagarbą kryžiui. 
Taip pat kalbė jo Audėnas apie 
Vileišį. Buvo perduota K. Bie
linio kalba iš Steigiamojo Sei
mo minėjimo.

Kas turi nuotraukų
is ępov'-j niz'icinū" ateitininku 
konferencijos. įvykusios 1927 
m. Palangoje, labai prašoma 

ip pas olinti “Ateitie
r ’uk ijai. Nuotraukos, pasida-

■ kliše.-, bus tuoj pat sugrą
žintos. Siųsti šiuo adresu: A,. . 
tis. 68o B.ishv.ick Av Brook
lyn 21. N Y.

šaunu pikniką
Klasčiaus parke nutarė suruoš
ti neseniai išrinktoji Liet. 
Tremtinių Draugijos parengi
mų komisija. Piknikas įvyksta 
liejos 27 d. su programa ir 
įvairiomis or iginaliomis loteri

jomis. Vėliau apie rugpiūčio 
mėn. yr a numatyta suruošti 
bendra išvyka laivu į netoli
mas Nevv Yorko apylinkes.

Jonas Valaitis, BALFo atsto
vas, po ilgesnės kelionės po , < ■ - 

i rs lietuv ių kolonijas, sugrįžo į 
Brcoklyną.

Brooklyn':--k '<>!istas t ie. Danione šypsosi su savo motina, kai ji 
ruošia jam s:ilikim pietus. s 20.000 į mėnesi gavęs dainininkas savo 
gerai apsimokate 14 karjera turėjo nutraukti, kai prieš 13 mėn. buvo 
pasaukta' 1 karine tariniu ir turėjo išvykti i Vokietija. Dabar jis pas
kirtas specialioms pareigoms l t. sam llouston. Tex.

Birželio mėnuo skaudus Lie
tuvai ir lietuvių tautai: 1940 m. 
birželio 1 5d. Sovietai užgrobė 
Lietuvą. Nuo tada prasidėjo is
torijoj nežinoma lietuvių tautos 
kančia, lydima žudynių, kanki
nimų, skausmo, ašarų ir naiki
nimo. Dešimtys tūkstančių lie
tuvių — senių, moterį, vaikų, 
ligonių, U1 jokios jų kaltės, 
žiauriausiu būdu išplėšiami iš 
savo gūžtos ir tremiami į šal
tąsias Sibiro sritis nežmoniškai 
vergijai ir mirčiai. Tremiami dėl 
to, kati jie v ra Lietuvos žemės 
vaikai ir myli savo tėvynę Šis 
lietuvių tautos naikinimas jau 
vyksta daugiau kaip 10 metų.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
skaudžiai išgyvena savo brolių 
tragediją. Jie kas metai mini 
baisiuosius birželio įvykius.

Nevv Yorko lietuviai drauge 
su latv iais ir estais Baltijos tau
tų tragedijos minėjimui siekia 
suteikti juo daugiau tarptauti
nio svorio. Tam kviečiami įžy
mūs Amerikos politikai minėji
mo kalbėtojais ir svečiais. Tam

Vacį. Sidzikauskas. "Free 
Elirope” Lietuvių Patariamo
sios Grupės pirmininkas, šį tre
čiadienį išvyksta į \Villiams- 
Imr.h. Virginia. dalyvauti svar
bi- -e iškilmėse. Tenai birželio 
12 d. bus minima Bill of R’ghts 
of Commonvvealth of Virginia 
priėmimo sukaktis. Toje pačioje 
salėje, kurioje 1776 m. buvo 
priimti tie įstatymai, dešimties 
Sovietų pavergtų tautų atstovai 
pasirašys laisvės deklarac iją. 
Tai bus tęsinys pernai vasario 
11 d. Philadelphijoje jų pasira
šytojo akto dėl pavergtųjų tau
tų nepriklausomybės atstaty
mo. Iš lietuvių dalyvaus ir Lie
tuvos įgaliotas ministras Wa 
shingtone P. Žadeikis.

J. Vileišio
10 metų mirties sukakties mi
nėjimas birželio 7 d. Nevv Yor- 
ker viešbučio salėje sutraukė 
porą šimtų New Yorko ir apy
linkės lietuvių visuomenininkų. 
Iš Connecticut valstybės buvo 
atvykę sukaktuvininko artimie
ji. o sj>ecialiam žodžiui tarti 
buvo pakviestas Lietuvos Įga
liotas min. P. Žadeikis iš Wa- 
shingtono. Buvo nemažas bū
rys ir nevvarkiečių.

Minėjimą atidarė Komiteto 
pirmininkas J. Audėnas. Apie 
J. Vileišį ( kaip asmenį, visuo
menės ir valstybės veikėją, 
kalbėjo įg. min. P. Žadeikis. K. 
Bielinis, dr. J. Pajaujis ir dr. 
J. M. Vinikas. Dail. C. Janušo 
nupieštasis dekoratyvinis J. 
Vileišio portretas buvo gau
siai papuoštas gėlėmis. Po 
trumpos pertraukos, op. sol. 
Vincė Jonuškaitė padainavo 
keletą dainų, akompanuojant 
Aleksui Mrozinskui. 

kviečiami minėjime dalyvauti 
visų bolševikų pavergtųjų ir 
naikinamųjų tautų atstovai.

Minėjimui suorganizuoti su
darytas Baltijos Valstybių Lais
vės Komitetas.

Birželio 14 d., šeštadienį. 7 
vai. vak. Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje Brooklyne į- 
v yksta religinė valanda. -

Sekmadienį, birželio 15 d., vi
si Nevv Yorko, Brooklyno ir 
Nevv Jersey lietuvių parapijų 
klebonai yra prašyti atlaikyti 
sumą Lietuvos intencija ir pasa
kyti pritaikintą pamokslą.

Tą pačią dieną 8 vai. vak., 
Tovvn Hali salėje (123 W. 43rd 
St., Manhattan, išlipti Times 
Sųuare) vyksta masinis mitin
gas, dalyvaujant žymiems ame
rikiečiams ir Sovietų pavergtų
jų Europos tautų atstovams.

Mitinge kalbės ambasadorius 
Arthur BILss-Lane, Laisvosios 
Europos Komiteto prezidentas 
admirolas H. B. Miler, senato
rius \Villiam Benton ir Vidurio 
ir Rytų Europos Sovietų pa
vergtų tautų egzilinių tarptau
tinių organizacijų atstovai.

Bus progai pritaikinta meni
nė programa.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti šeštadienį religinėje va
landoje ir sekmadieni pamaldo
se ir mitinge.

Parodykime savo užuojautą 
ir solidarumą kenčiantiems ir 
nukankintiesiems broliams!

Minėjimo išlaidoms padengti 
įėjimo bilietas SI.

Bilietų galima gauti:
Pa'ariamo joj Lietuvių Gru

pė5. 16 W. 58th St., Nevv York.
Gen. Lietuvos Konsulate, 41 

\V. 82nd St., Nevv York.
Pas J. Ginkų. 4995 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
BALFo raštinėje, 105 Grand 

St., Brooklyn 11, N. Y.
LAIKo raštinėje, 233 Broad- 

vvay. Nevv York.
“Gabijos” knygyne, 335 U- 

nion Avė., Brooklyn 11. N. Y. 
“Darbininke”. 680 Bushvvick 
Avė.. Brooklyn 21. N. Y.

“Tėvynėfe”. 307 VVest 30th 
St., Nevv York.

"Vienybėje”, 412 Bedford 
Avė., Brooklyn 11, N. Y.

Tovvn Hali svetainėje, 123 
Vest 43rd St., Nevv York, mi
nėjimo dieną.

> Atvyksta dail. Ad. Galdikas
Trečiadienį, birželio 11 d., iš 

Paryžiaus laivu “Queen Mary” 
atvyksta dail. Adomas Galdikas 
ir žmona. Pastoviai mano ap
sigyventi Chicagoje. Magdele- 
na Galdikienė, žinoma visuome- 
ninkė, visą laiką aktyviai reiš
kėsi visuomeniniamę darbe ir 
čia yra labai laukiama ypač
L. K. Moterų S-gos organizaci
niame darbe. Laikinai pasilsėti 
ir susipažinti su Nevv Yorko a- 
pylinkėmis ponus Galdikus yra 
pakvietusi į savo vasarnamį 
Pr. Lapienė.

PARDAVIMAI
PAROPODAMI ŠIE NAMAI

VVOODHAVEN: Dviejų šeimų na
mas. Arti Forest Parkvvav stoties. 11 
kambarių—penki tušti. Su centrali- 
ni'i šildvmu Kaina: tiktai $10.250.
Ql’EENS VTLLAGE: Vienos šeimos 
atskiras namas su garažu. Puiki™ 
vietoj. Sklypas (lotas) 30x100. Penki 
gražūs kambariai. Kaina: $10.450.
RICHMOND HILE: Dviejų šeimų 
namas. Abu anartmentai po tris 
kambarius. Garažas. Abu apartmen- 
tai bus tušti naujam savininkui. Alie
jum šildomas. Kaina: $10.500.

REIKIA APARTMF.NTV’
Turime daug nuomininkų (tenan- 

tų> užsiregistravusių mūsų raštinėje, 
laukiančiu apartmentų. Sutinka mo
kėti iki $75 ir daugiau į mėnesį. Tu
rint apartmenta išnuomoti, prašo
me mums paskambinti, o mes jums 
surasime tinkamus nuomininkus <te- 
nontus). Sis patarnavimas savinin
kams nieko nekaštuoja.

Orman & Michelson
P.EAL ESTATE &■ INSURANCE 

111-15 JAMAICA A VENTE 
RICHMOND HILE N. V.

Virginia 7-4111 Virginia 9-0842

40 METŲ JUBILIEJUS
Gegužės 25 d. Aušros Vartų 

parap. salėje buvo suruoštos O- 
nos ir Mato Rugių 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjimas. Pagerbimo ba’iu- 
je dalyvavo apie 120 asmenų, jų 
tarpe kleb. kun. Gurinskas, 
kun. dr. M. Ražaitis, kun. prof. 
J. Meškauskas, kun. V. Budrec- 
kas, adv. A. Keturakis iš Bos
tono, dr. A. Aviža ir kt.

Ona Rugienė yra veikli para
pijietė ir pavyzdinga lietuvė. Ji 
parapijiečiams plačiai žnoma, 
kaip įvairių parengimų organi
zatorės ir parapijos rėmėja. Ru
gienė yra atsikvietus daug 
tremtinių ir jiems padėjusi įsi
kurti. Daugelis pravažiuojančių 
ir dabar jos nuoširdžiu vaišin
gumu pasinaudoja.

Pažymėtina, kad O. Rugienė 
yra paprasta darbininkė, ta
čiau savo gausiomis aukomis 
remia lietuviškas kultūrines bei 
karitatyvines organizacijas. Pa
vyzdžiui, šiais metais prieš Ve
lykas ji paaukojo 100 dolerių 
TT. Pranciškonų Spaudos Cent
rui. Džiugu, kad seniau atvyku
sių lietuvių tarpe yra taip pa
vyzdingų katalikų ir susipratu
sių lietuvių.

Pagerbimo suruošimu rūpi
nosi Vyt. Aviža.

Jurgio Jankaus romano “Pa
klydę paukščiai” antroji dalis 
pereitą savaitę išėjo iš spaudos. 
Pirmoji dalis spaudos rinkoje 
pasirodė prieš porą mėnesių. 
Tai “Gabijos” Knygos Bičiulių 
Klubo leidinys.

Lietuviai siuvėjai
savo nepaprastame susirinki

me gegužės 28 d. nominavo ir 
išrinko delegatu Vyt. Ubarą, 
vicepirm. W. Paulauską ir pro
tokolų raštininku — Ch. Na- 
čiunską. Siuvėjų tarpe esama 
nepasitenkinimo, kam dabar iš
kart ir nominuota ir išrinkta. 
Pagal esamą tvarką patys rin
kimai turėję būti birželio mėn. 
ir turėję vykti slaptu balsavi
mu.

Kunigy Vienybės, Nevv Yor
ko — Nevv Jersey apskrities 
kunigų susirinkimas įvyko bir
želio 3 d., Nevvarko lietuvių pa
rapijos svetainėje. Buvo apsvar
styti aktualieji kunigų bei pas
toraciniai reikalai. Paprašyta 
visų klebonų, kad birželio 15 d. 
visose lietuvių bažnyčiose būtų 
atlaikytos pamaldos — suma už 
Lietuvą, o birželio 14 d., šešta
dienį. 7 vai. vak. Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioje bus 
gedulingos pamaldos už žuvu
sius. mirusius ir ištremtuosius.

Metinį autobusais 
išvažiavimą

ruošia Lietuvių Piliečių Klubas 
sekmadienį, birželio 22 d. į Lin- 
deno Laisvės Parką, 340 Mit- 
chell Avė., Linden, N. J. Auto
busai nuo Piliečių Klubo išva
žiuos 10,00 vai. ryto. 280 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y. Bilie
to kaina ten ir atgal $2,25. Visi 
kviečiami šia gražia proga pasi
naudoti.

Graži dovana mokslo metus 
baigiančiam jaunimui bus tik 
ką iš spaudos išėjusi Vyskupo
M. Valančiaus “Vaikų Knyge
lė.” Tai jau penkta iš eilės “Ga
bijos” knyga jaunimui.

MONTROSE MOTOR SALES 
CORP.

Shovv Room:
450 Broadvvay, Brooklyn, N. Y.

PONTIAC automobiliai 24- 
iems mėnesiams išsimokėjimui.

DAVID F. SODEN
Tel.

EV 4-600 EV 4-6470
EV 8-4580

BUTTERFLY FARM —
•

Sumoderninta' ūkis netoli Pine 
Groves ir nuosavų kalnu šaltinio. 
Puikūs kalnų ir lėnių reginiai. įren
gimai plaukiojimui, sportui ir poil
siui. Televizija, Vokiška virtuvė, ska
nus maistas, gaminamas iš nuosavo 
ūkio produktu. Erdvūs kambariai, 
patogias lovos, šeimyniška nuotaika, 
krikščioniška aplinkuma. Kaina nuo 
35 dol. Informacijų kreiptis: M. 
RICHTER. East Durham, N. Y. Tel. 
Freehold 7759.

Birželio įvykių minėjimas 
rengiamas šeštadienį, birželio 
14 d. 8 vai. vak. salėje po baž
nyčia. Minėjimą rengti nutarė 
Tremt. Ratelio Valdyba po to, 
kai paaiškėjo, kad vietos ALT 
prezidiumas nutarė šįmet jokio 
minėjimo nerengti.

Minėjime kalbėti ir jam va
dovauti kviečiami buvę politi
niai kaliniai bolševikų ir nacių 
kalėjimuose — prof. I. Kon
čius, dr. J. Leimonas, P. Zičkus. 
Sekmadienį, birželio 15 d., 10
vai. pamaldos bus skirtos už 
Lietuvos kankinius ir už ken
čiančią Lietuvą.

Kitais metais Bostone . buvo 
mėginama surengti gatvėse ati
tinkamos demonstracijos, ta
čiau šįmet tokių demonstracijų 
atsisakyta dėl laiko stokos.

Akt. H. Kačinskas išvyko į 
New Yorką

Akt. H. Kačinskas išvyko il
gesniam laikui į Nevv Yorką re
petuoti su rusų dramos teatro 
trupe.

I.RKSA piknikas birželio
1 d.

Brocktone buvo smarkiai su
trukdytas lietaus. Dalyvavo vos 
keletas šimtų žmonių ir rengė
jai vos išsivertė be nuostolių. 
Buvo smarkiai išreklamuota ir, 
geram orui esnat, neabejotinai 
būtų buvę daug žmonių.

Išgelbėjo vaiką, pakibusį 
ant lango

Du Roxbury Crossing polici
ninkai rado birželio 4-5 d. naktį 
berniuką, pakibusį už kojos iš 
trečio aukšto lango. Trijų metų 
vaikas, matyt, žiūrėjo pro lan
gą ir krito žemyn, tačiau tuo 
metu nusileido langas ir užkabi
no vaiko koją. Policininkai vai
kutį sveiką nuėmė nuo lango.

Autobusų šoferiai nutarė 
tęsti streiką

Eastern Mass. autobusų kom
panijos savininkai buvo pasiūlę 
naujas darbo sąlygas, tačiau u- 
ni-'os nariai balsavimo keliu 
1295 prieš 426 nutarė toliau 
tęsti streiką jau ketvirtą mėne
sį.
Baigė Technical High School

Šių mokslo metų pabaigoje 
Bostono Technical High School 
baigė apie 10 lietuvių mokinių 
gerais pažymiais.

Atostogos lietuviškoje 
aplinkoje

Kasmet daugelis kreipiasi pas 
mus atostogų reikalu. Praneša
me visiems, kas norėtų pasilsė
ti ramioje ir lietuviškoje aplin
koje, kad galėtų praleisti pas 
mus savaitę ar keletą birželio 
mėn. arba rugpjūčio ir rugsėjo 
mėn. (pojmgpj. 15 d.). Kreiptis 
iš anksto šiuo adresu: Sister 
Superior, Immaculate Concep- 
tion, RFD 2, Putnam, Conn.; 
tel.: Putnam 8—5828.

IEŠKOMAS BUTAS 3, 4, 5 ar 
net 6 kambarių. Prašoma atsi
liepti į Darbininko administra
ciją 680 Bushvvick Avė., Prook- 
lyne. Tel. GL 5-7068.
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Didžioji Lietuvių Diena
Rengiama Tėvų Pranciškonų DARBININKO naudai,

įvyks liepos-July 4 d. — J. A. V. Nepriklausomybės dienoje,
KLASČIAUS PARKE — CLINTON HALL

56—70 58th St., Maspeth, N. Y.
GRAŽI PROGRAMA, GARDOS VALGIAI IR GĖRIMAI, ĮVAIRŪS LAIMĖJIMAI, 

LNKSMA MUZIKA IR ŠOKIAI
Visi lietuviškos - katalikiškos spaudos globėjai ir mylėtojai iš anksto kviečiami 

dalyvauti.

Po eucharistinio kongreso, prieš išvykdamas i Prancūzija, kardi
nolas Spelmanas aplanke gen. Franco. Ar tai buvo tik mandagumo 
vizitas, ar buvo paliesti ir politiniai bei Franco vyriausybės su Baž
nyčia klausiniai, kol kas nepranešama.

DARBININKO RĖMĖJAI
Po $100: Mrs P. Rimkunas, 

Brooklyn, N. Y.
Po $6: Rev. M. Kemėžis, Ba- 

yonne, N. J.
Po $5: J. Pecukaitis, Mrs. 

A. Alaburda, Brooklyn. N. Y., 
Ona Jankevičiūtė Nevv York,
N. Y., O. Rymidienė, VVoodha- 
ven, L. I., N. Y., Kazimieras 
Ruškys, Elmhurst, L. I., N. Y.

P $4.50: Mrs. M. Bukauskas, 
Brooklyn, N. Y.

Po $4: Marcelina Paličiūtė, 
Brooklyn. N. Y.

Po $3: Walter Zaukas, Ozone 
Park, L. I., N. Y.

Po $2: Stepas Leveckis, J. 
Kundrotas, B. V. Gedvilienė,
J. Garszva, Mrs. Sophie Vaigr 
nis, Brooklyn, N. Y., B. Vitė- 
nas, J. Matuza, Mrs. D. Kand- 
ret, M. čižauskienė, Mrs. F. Če
ponis. Elizabeth, N. J.. St. Au
gulis, Paterson, N. J., Jonas 
Vantautas, Wallington, N. J.. S. 
Samatas, Fanvvood, N. J. Jo
nas šeštokas, Long Lsland City, 
L. I., N. Y., Mrs. A. Gailiūnas, 
W. Hartford, Conn., Juozas Ka- 
sinskas, Ansonia, Conn. K. Pn- 
leikas, Union City, Conn., EI. 
Gantautas, Bridgeport, Conn., 
Mrs. Yesutis. Marion, Conn., 
Mrs. R. Petraitis, E. Granby, 
Conn., Mrs. A. Shustacauski. 
Hudson, Pa., Rev. Jos. Arusca- 
vage, Sugar Notch, Pa.. Rev. 
J. P. Klimas, Shamokin, Pa., W. 
Makelonis, Harvey’s Lake, Pa., 
Mrs. F. Bercosky, Marianna, 
Pa., Mrs. P. Urban, Pittsfieid, 
Mass., Faustas Kirša, So. Bos- 
ton, Mass., I. Nauragis, Wor- 
cester. Mass. Rev. John F. Ber
natonis, S. Sprindžiukaitė, Ha- 
verhill, Mass., J. Abraitis, B. 
Brazdžionis, P. Abelkis, Chica- 
go, III., J. Sabaliauskas, Cicero,
III., P. Balčiūnas, V. Kizlaitis, 
Cleveland, Ohio, J. N. Sherry, 
A. M. Baltrušaitis, Levviston, 
Me., M. Šimkus, Mrs. A. Satai- 
tis, Baltimore, Md., Mrs. Ste- 
phen White, Pavvtucket R. I„ 
Rev. F. Garmus, Miami, Flori
da, J. Barasevičius, So. Boston, 
Mass.

Po $1.50 J. Juškaitis, Brook
lyn, N .Y.

Po $1: P. Adamojiis, S. Šil
kas, Brooklyn, N. Y„ J. Venc- 
kauskas, Nevv York, N. Y. Mrs. 

A. Kens, Great Neck, L. I., N. 
Y., Mrs. P. Kiburis, Queens Vil- 
lage, L. I., N. Y., Pr. Lalls, 
Lavvrence, Mass., Mrs. H. Kaz
lauskas, Lovvell, Mass., Mrs. M. 
Liberis, J. Siivinskas, Worces- 
ter, Mass., A. Sadauskas, 
Northampton, Mass., P. Sima- 
nonis, Chester, Pa., Mrs. Mary 
Bukenis, Phila., Pa., P. Janule- 
vičius, Stamford, Conn., Br. 
Liuziutė, J. Melys, Chicago, III.,
A. Masiokienė, Spring Valley,
III., E. Masaitienė, Cicero, III., 
M. Vilcikienė, Cleveland, Ohio, 
J. Černius, Flint, Mich., Mrs. L. 
Amante, Highland Park, N. J.
J. Adomėlis, Waterburv, Conn.,
B. Gailiūnienė, So. Boston, 
Mass.

Po 50 c.: M. Zirolienė, Dor- 
chester, Mass., Mrs. P. Wilcins- 
kas, VVarehouse Point, Conn., 
Pr. Kuzminskas, Waterburv, 
Conn , M. Benesevičius, Water- 
bury, Conn.

Dėkingi
T. T. Pranciškonai

Nekalto Prasidėjimo seserų 
paustuvėje Putname skubiai 

ieškomas pastoviam darbui lie
tuvis intertipistas. Kreiptis šiuo 
adresu: Immaculate Press,
RFD 2, Putnam, Conn. Tel. 
Putnam, Conn. 8—5828.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norwood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

''dininkė — Bronė Ciunienė, 79 
B& ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sek r. A. KNEI2IO vardu. 50 Cot
tage St., Norwood. Mass. Tel. Nor- 
vvood 7-1449. Piniginės perlaidos- 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B Cunys vardu.
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