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PREZ. TRUMANAS KALTINA 
PRAMONININKUS

Washingtonas. — Prez. Tru
manas jau grįžo iš ligoninės ir 
ėmėsi darbo. Pirmoj eilėj jis 
iškėlė reikalavimą, kad būtų 
nut lauktas plieno pramonės 
streikas, kuris krašto gynybos 
reikalams ir visam ūkiui pada
rė ir tebedaro didelės žalos. 
Kaltę už 48 d. trunkantį strei
ką prezidentas skiria pramoni
ninkams, kurie reikalauja daug 
didesnio plieno kainų pakėlimo, 
negu tai pateisina darbininkų 
reikalaujamas atlyginimų pa
kėlimas.

šį reikalavimą prezidentas 
pasiuntė kongresui.' Tačiau ko
kio kongreso žygio kol kas ne
galima laukti, nes jis yra ato
stogose. Spauda skelbia, jog 
Baltieji Rūmai rimtai svarsto *

VLKo ir DIPLOMATŲ PASI
TARIMAI PARYŽIUJE

Paryžius. — šią savaitę čia 
■įvyksta pasitarimai tarp Vliko 
ir diplomatų. Iš Londono lau
kiami atvykstant pp. B. K. Ba
lutis ir Lozoraitis. Iš Vliko Dr. 
P. Karvelis, Dr. Z. Ivinskis, J. 
Norkaitis, ir T. Šidiškis. Vliko 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius vykti negalėjo, nes šiuo 
metu jis gydosi Heidelberge.

Pagal sutartą planą pasitari
mai turi ribotis grynai prakti
nio bendradarbiavimo klausi
mais.

Ryšium su pasitarimais p. 
Zaikauskui pranešta, kad VT 
sudarinėjimą atidėtų iki po pa
sitarimų.

Registruoja visus
16-65 m. asmenis
Berlynas. — Rylų Vokietijos 

komunistinė vyriausybė pa
skelbė įsakymą, kuriuo turi bū
ti pravesta rytinėj Vokietijos 
zonoj visų 16-65 m. amžiaus 
gyventojų registracija. Šiuo 
būdu norima nustatyti, kurios 
gamybos šakos gali, savo ga
mybos nemažindamos, atiduoti 
dalį savo darbininkų numatytai 
375,000 kariuomenei sudaryti. 
Kartu tai laikoma tikru ženk
lu, jog ligšiolinis bandymas su
daryti numatytas karines pajė
gas iš savanorių yra visiškai 
nepasisekęs. Nors naudojama 
didelis spaudimas, kad jauni 
vyrai stotų į vadinamą liaudies 
policiją, tačiau jų daugelis to
kiu atveju geriau bėga į Vaka
rus. Kad ir labai komunistai 
sieną saugoja, pabėgimų vis 
auga. Gegužės mėnesį pabėgo į 
vakarinę Berlyno dalį 4422 as
mens, birželio mėn. 7657, o per 
pirmas dvi liepos mėn. savaites 
jau 4400, kurių didelę dalį su
darė jauni vyrai.

GRESIA NUOMŲ PAKI
LIMAS

Mashingtonas. — Nuomų 
stabilizatorius T. E.' Woods pa
reiškė, .jog 6 milijonam šeimų 
gresia žymus būtų nuomų pa
kėlimas, jei vietos įstaigos ne
siims greitu laiku reikiamų 
priemonių. Tas nuomų pakili
mas gresiąs ligi 20rr, o piges
niems butams nuo 50 net ligi 
100*7. Tokių išvadų prieinama 
iš patirties, kur nuomų kontro
lė buvo panaikinta. Woods pa
žymėjo, kad jis bijąs, .jog savi
valdybės ligi rugsėjo 30 d., 
kada baigias nuomų kontrolė, 
nieko nepadarys, kad tokio 
nuomų pakilimo būtų išvengta. 
O paskui jau nebebus galimy
bės grįžti atgal.

bent iš dalies plieno pramonę 
ųėl perimti vyriausybės žinion 
pagal Selective Service Act, 
kuris tokį perėmimą tam tik
rais atvejais numato.’
Tuo reikalu Baltuosiuose Rū

muose įvykęs posėdis, kuriame 
dalyvavę visa eilė aukštų pa
reigūnų? Teisingumo departa
mentui esą pavesta ištirti teisi
nę klausimo pusę. Teismo vė
liau panaikintas balandžio 8 d. 
perėmimas nebuvo paremtas 
specialiai kokiu įstatymu, bet 
administracijos buvo ginamas 
kaip iš konstitucijos išplaukian
ti prezidento teisė.

Irano ministeris pirm. Mossadegh 
atsistatydino, kai šachas atmetė jo 
reikalavima, kad ministeris pirmi
ninkas perimtų ir karo ministerio 
pareigas. Mossadegh reikalavo sau 
šių pareigų, norėdamas sutelkti sa
vo rankose daugiau valdžios ir su
daryti didesnę jėga kovoj su jo po
litinės linijos priešais.

Biivusiem naciam 
grąžina teises 

Viena. — Austrijos parla
mentas priėmė tris įstatymus, 
kuriais buvusiem naciam grą
žinamos nuosavybės ir pilieti
nės teisės. Tačiau tie įstatymai 
turės būti patvirtinti visų ke
turių okupacinių kraštų. Vie
nam kuriam iš jų pasisakius 
prieš, įstatymai negalės įsiga
lioti. Žydų bendruomenės va
dovai pareiškė tais įstatymais 
savo nepasitenkinimą ir viltį, 
kad JAV aukštasis komisaras 
tuos įstatymus vetuos. įstaty
mai paliečia 34,000 asmenų, 
kuriuos sudaro buvę puskari
ninkiai ir nacių žemesnieji pa
reigūnai. Tais pat įstatymais 
numatoma panaikinti draudi
mą pakelti tarnyboje buvusius 
smulkius nacių pareigūnus, da
bar esančius valstybės tarny
boje. Tai liečia apie 30,000 as
menų. Parlamentas taip pat 
priėmė įstatymą, kuriuo nu
matoma išmokėti po 431 šilin
gą už kiekvieną nacių kalė'ime 
ar koncentracijos stovykloje iš
kalėtu mėnesį.

ANT NAMO NUKRITO 
LĖKTUVAS

Los Angeles. — Privatinis su 
keturiais keleiviais lėktuvas 
nukrito čia ant namo ir iį pa
degė. Taip pat sužalotas ir ki
tas gretimas namas. Visi lėk
tuvo keleiviai žuvo. Namuose, 
niekas nebuvo sužeistas, nes 
gyventojai buvo išvykę atosto
gų

Tai antra panaši nelaimė 
dviejų dienų būvy. Diena anks
čiau ant vieno namo nukrito 
karinis lėktuvas. Bet ir to na
mo gyventojai nenukentėjo, nes 
buvo išvykę.

Prasidėjo demokratų 
partijos konventas

Chicaga. — Liepos 21 d. pra
sidėjo demokratų partijos kon
ventas, kuris turės nominuoti 
partijos kandidatus prezidento 
ir viceprezidento rinkimams. 
Konventą sudaro šį kartą 1574 
delegatai, kurie tačiau viso turi 
tik 1230 balsų. Kai kurie dele
gatai savo valstybės balsus 
savo tarpe turi dalimis pasida- 
dalinti. Nominacijai į preziden
tus kandidatas turės gauti ma
žiausia 616 balsų. Ligi šiol kan
didatų, kurie pasiryžę varžytis 
už nominaciją, aiškiau yra iš
kilę šeši: senat. R. S. Kerr, se- 
nat. R. B. Russell, senat., E. 
Kefauver, gubern. A. E.' Ste-

Seulas. — Nors šiomis die
nomis Korėjoj yra lietingas o- 
ras, keturios dienos kaip prie 
vadinamo “Old Baldy Hill” 
vyksta smarkios kovos. Šią ir 
kitas kariniu požiūriu svarbias 

• aukštumas JAV daliniai užėmė 
praėjusį mėnesį. Dabar komu
nistai, stipriomis pajėgomis 
puldami, bando jas vėl atsiim
ti. Kai kuriose vietovėse jiems 
pavyko Jungt. Tautų dalinius 
atstumti atgal arba sulaikyti jų 
puolimus. Iš abiejų pusių kau
tynėse plačiai dalyvauja artile
rija. Taip pat, nors oras buvo

KORĖJOS FRONTE SMARKIOS 
KOVOS

BANDYMAS SUSITARTI 
VĖL NEPAVYKO

Pittsburghas. — Baltiesiems
Rūmams skatinant, buvo dery
boms susirinkę CIO plieno pra
monės darbininkų unijos pirmi
ninkas Ph. Murray ir pramo- 
mcnininkų atstovai. Tačiau po 
keturių valandų posėdžio pasi
tarimai vėl nutrūko. Po pasi
kalbėjimo su Murray, pramo
nininkų atstovai posėdžiavo 
dar vieni ir po to buvo paskelb
tas jų pranešimas, kuriame nu
rodoma. jog eile klausimų yra 
pavykę pasiekti susitarimo, ta
čiau unijos reikalavimas, kad 
visi darbininkai priverčiamai 
turi priklausyti unijai, vis te
bėra didelė kliūtis susitarti.

Ar toliau bus tariamasi, nė 
viena pusė nepareiškė. Taip 
pat nebuvo paskelbta, kuriais 
klausimais buvo kalbėtasi. 

Pasaulinė* sporto olimpiadom atklar\n>o Hkiln.rse Helsinkio stadiono žygiuoja JAV olimpine ko 

manda.
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venson, viceprezidentas A. W. 
Barkley ir ĮV. A. Harriman. Iš 
prez. Trumąnui artimų sluogs- 
nių pareiškiama, jog jisai pir
moj eilėj numatąs pasisakyti 
už W. A. Harrimaną, o jei jis 
nepraeitų, tuomet už dabartinį 
viceprezidentą Barkley.

Konvente laukiama nema
žų varžybų dėl ginčijamų dele
gacijų. kaip buvo ir respubli
konų konvente. Tautinis parti
jos' komitetas pripažino prieš 
prez. Trumano politiką nusista
čiusias Texaso ir Mississippi 
delegacijas. Tačiau dėl to ne
pripažintosios tų valstybių de
legacijos klausimą greičiausia 

nepalankus, komunistų pozici
jas puolė ir JAV oro pajėgos, 
apmėtydamos priešą padega
momis ir raketinėmis bombo
mis.
Po keletos dienų Jungt. Tautų 

oro pajėgos prie Mandžurijos 
sienos vėl buvo susirėmusios su 
priešo lėktuvų daliniu, iš kurio 
du priešo lėktuvai buvo sužalo
ti.

Slaptos derybos tebevyksta
Munsane “'■paliaubų derybos 

prie uždarų durų tebevyksta 
toliau. Tačiau nėra jokio ženk
lo, kad jose būtų pavykę pa
siekti kokios pažangos. Pasku
tinis posėdis truko vos 12 mi
nučių. Iš to sprendžiama, jog 
delegacijos viena kitai nebetu
rėjo nieko svarbesnio pasaky
ti.

SUDEGĖ NORVEGŲ PREKI
NIS LAIVAS

New Yorkas. — 200 mylių 
nuo New Yorko uosto sudegė 
jūroje norvegų prekinis laivas 
‘‘Black Gulll’, vežęs už $1,500.- 
000 vertės prekių, kurias suda
rė ricinos aliejus, mašinų da
lys. naftalinas ir kit. Sudegusio 
laivo griaučiai atvilkti ties 
Long Island.

Iš laive buvusių keleivių ir 
įgulos išgelbėti 44 asmens. Ta
čiau keturių įgulos narių ligi 
šiol pasigendama. Jie buvo iš
šokę į jūrą, todėl manom i, jog 
greičiausiai bus prigėrę, nors 
ligi šiol pakrančių sargybos lai
vas jų tebeieško. 

iškels konvento plenume, kaip 
padarė Eisenhovverio šalininkai 
respublikonų konvente dėl kai 
kurių Taftui pripažintų delega
cijų ir tas delegacijas jam pa
veržė. Taip pat vis tebesudaro 
partijos vieningtunui grėsmę 
pilietinių teisių klausimas. 
Nors dedamos pastangos suras
ti kompromisinį sprendimą, ku
ris būtų priimtinas ir pietie
čiams ir šiauriečiams, tačiau 
tokio sprendimo kol kas pa
siekti nepavyko. Vakariečių 
atstovai reikalauja, kad prog
raminėj rinkimų platformoj 
būtų aiškiai pasisakyta už civi
linių teisių gynimą ir nenori 
leistis tuo klausimu į jokį kom 
promisą. Ar pietiečiai nusileis, 
jeigu jiems nepavyks savo nusi
statymo pravesti, kol kas ne
aišku. Galimas dalykas, kad jie 
tuomet nerems konvento pa
rinkto į prezidentus kandidato 
ar net persimes į respublikonų 
kandidato rėmimą.’

Qiiavam nori 
susitarti

Teheranas. — Naujasis Ira
no ministeris pirm. Ahmvd 
Quavam pareiškė, jog ginčas 
su anglais dėl naftos yra gali
ma baigti taikiu būdu ir jis 
bandysiąs tokio susitarimo pa
siekti. Quavam apkaltino Mos- 
sadegh, kad jis ėmėsi klaidin
gos politikos ir iš grynai teisi
nio klausimo užkūrė tarp dvie
jų reikalu suinteresuotų tautų 
nesantaiką.

Buvusio ministerio pirm. 
Mossadegh šalininkai Teherane 
suruošė dideles riaušes, kurių 
metu buvo šaukiama: "Mirtis 
išdavikui Quavam!” Tačiau ka
riuomenė ir policija riaušinin
kus išsklaidė. Susirėmimų me
tu eilė asmenų buvo durtuvais 
sužeista. Quavam pareiškė, jog 
jis prieš riaušių kėlėjus pavar
tos visas vyriausybes turimas 
priemones neramumams už
gniaužti ir paragino visus kraš
to gyventojus laikytis tvarkos.

— Šiomis dienomis Bundo- 
ran mieste įvyko Airių Kris
taus Karaliaus Sąjungos meti
nis Kongresas, kuriame buvo 
studijuojamos Airijos kaimo 
mokyklų problemos. Šios Są
jungos tikslas yra praktikoje 
įgyvendinti Bažnyčios sociali
nį mokslą.

Vienas iš demokratu partijom vadovaujančių atmenu pasikalbę 
nu) Čia matome konvento nuol^tnj pirm. Kayburn <antras iš deši
nės) besikalbant j su < hieagos demokratų šulais.

PRASIDĖJO PASAULINĖ
OLIMPIADA

Helsinkis. — šeštadienį, lie
pos 19 d., nors lijo smarkus 
lietus. Suomijos pi-ez. J. K. Pa- 
asikivi, dalyvaujant apie 70.- 
(XX) publikos ir 5X70 iš viso 
pasaulio susirinkusių sportinin
kų, iškilmingai atidarė šešio
liktą pasaulinę sporto olimpia
dą. Šioje olimpiadoje, kuri yra 
didžiausia iš visų ligi šiol įvy-

PAS1RAŠYTAS NAUJAS 
SOCIALINES APSAUiOS 

ĮSTATYMAS
IVashingtonas. — Prez. Tru

manas pasirašė naują sociali
nės apsaugos įstatymą, kuriuo 
socialiniam aprūpinimui suma 
metams padidinama $540.000.- 
OOO ir į socialinio aprūpinimo 
sistemą įtraukiama naujai apie 
4.500.000 asmenų. Šį įstaty
mą prezidentas pavadino dide
liu žingsniu pirmyn, l>et kartu 
ir pastebėjo, kad jis dar nepa
kankamas. nes jame nėra atsi
žvelgta į asmenis, kurie visiš
kai ir visam laikui yra nedar
bingi. Tačiau seniems, akliems 
ir priklausomiems nuo kitų as
menims yra numatyta tam tik
ra parama.' Taip pat numatyta, 
kad vienas paramą gaunantis 
asmuo gali į mėnesį gauti ligi 
$75. o ligi šiol riba buvo $50. 

SlGLUiTOS ŽINIOV
• Valstybės Departamentas paskelbė, jog Indija daro pastan

gų baigti Korėjos karą. Jos atstovai Peipinge taręsi tuo reikalu 
su komunistinės Kinijos vyriausybe. JAV įstaigos pabrėžia, kad 
Indija šio žygio ėmėsi savo iniciatyva.

• Vokietijoj. Reino slėny, JAV’ kariuomenės daliniai vykdo 
manevrus. .Tų stebėti atvyko ir Atlanto sąjungos karo pajėgų 
Europoje vyr. vadas gen. Ridgway.

• Lėktuvų gamintojų sąjungos pirmininkas adm. Ramsey 
įsjH'jo. kad dėl plieno pramonės streiko lėktuvų gamybą gali ištik
ti rimta krizė.

• Vakarų Vokietijoj gautomis žiniomis, sovietinėj Vokietijos 
zonoj visu zonos pasieniu nuo Baltijos jūros ligi Čekoslovakijos 
pradėta statyti spygliuotų vielų užtvaros, kurios turi užkirsti 
kelią bėgimams į Vakarus.

• Gynylios sekretorius Pace pranešė gen. Eisenhovveriui. kad 
"su dideliu apgailestavimu" jo pasitraukimas iš armijos priimtas 
Tuo būdu Eisenhovvąrio 40 m. karinė tarnyba yra baigta. Dabar 
jau būdamas civilis, gali imtis politinio darbo, kuriam uniforma 
sudarė tam tikrų kliūčių

• Aukštesnieji Sovietų karininkai visoj eilėj vietovių inspek
tavo Vokietijos lytinės ir vakarinės zonų sieną, ši inspekcija tų 
vietų gyventoju tarpe sukėlė nemažo nerimo.

• Oficialiai paskelbta, kad Argentinos prezidento Perono pa
garsėjusios žmonos Ievos Peron sveikata pablogėjusi. Kuo ji ser
ga. oficialiai nepaskelbta, tačiau neoficialiomis žiniomis ji ser
ganti vėžiu ir esanti prie mirties.

• Rumunijos spauda praneša apie tolimesnius valymus. At 
leista ir pakeista nau jais asmenimis visa eilė vicemmisterių ir ki
tų aukštų pareigūnų. Jie kaltinami kaip ir A Pauker įvairiais 
nusikaltimais?

kusių. pirmą kartą dalyvauja 
ir Sovietai, kurie atsiuntė kaip 
ir JAV 4(X) sportininkų. Viso 
dalyvauja olimpiadoje 70 vals
tybių.
Olimpiada buvo pradėta.spor

tininkų paradu. Sugrojus ofi
cialų himną, buvo iššautas 21 
patrankos šūvis ir į orą paleis
ta 3.500 balandžių. Olimpinę 
ugnį į stadioną įnešė garsusis 
suomių bėgikas Paavo Nurmi. 
įžiebus bokšte olimpinę ugnį, 
buvo sukalbėta olimpiados 
malda ir suomių žymus sporti
ninkas H. Savolainen perskaitė 
olimpinę priesaiką.'

JAV sportininkai buvo sutik
ti didelėmis ovacijomis, kai 
tuo tarpu Sovietų komanda su
silaukė tik skystų mandagumo 
katučių. Komunistinė Kinija 
nors ir buvo į olimpiadą priim
ta. tačiau jos sportininkai pa
rade nepasirodė.

— Netoli Švedijos sostinės 
šiomis dienomis buvo pašven
tinta nauja katalikų koplyčia, 
kuri jungiasi su didžiuliais mo
terų poilsio namų pastatais, va
dinamais “Oskars minne”. šį 
institutą įsteigė 1X76 m. pasku
tinė Švedijos - Norvegijos ka
ralienė katalikė Juozapa Beau- 
harnais. Oskaro I žmona.
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LIET. VYSKI Pl KOMI NfKATAS
Tremtyje esantieji Lietuvos 

Vyskupai buvo susi?Likę kon
ferencijai 19 ir 2u dienomis i 
želio mėn.. 1952 metų. Dalyva
vo J. E. Arkiv. Metro 
Juozapas J. Skvii<\kas. 
Vincentas Padolskis 
Vincentas Blizgy s. 
giant į kai kurių 
klausimų Tūrinį. buvo

'polkas 
.Vysk, 

ir Vysk. 
Atsižvel 

sv arstyt.Į 
nakvie-ti 

dalyvauti Konferenvi oje dabar 
esąs Europoje kan. Dr. Juoza
pas Končius ii- prel. Di V' i !a< 
Tulaba. šv Kazimiero KoL gi
jos Romoje Rektorius.

Konferencijoje buvo svaidy
ta ir nutarta paraginti pasaulio 
lietuvius pagal galimyb s vis ■ ■ 
plėsti ir stiprinti ideologinių ir 
kultūrinių katalikiškų orga 
zacijų veiklą. Konkrečiai .rbb 
minta vystoma ateitininkti. ka- 
talkių moterų ir katalikų vai
kų veikla. Vertinant įvairias 
tos veiklos apraiškas ir įvairiu 
žmonų atsiliepimus atrodo, kad 
tų visų organizacijų veikloje 
reiktų daugiau kreipti dėmesio 
į katalikų doktrinos dilesnį pa 
žinimą ir katalikiško gy venimo 
ugdymą.

Reikšdami pritarimą katali
kų lietuvių visokiai polidnei 
veiklai, siekiančiai Letuvos iš
laisvinimo. lietuvių katalikų da
lyvavimui įvairiuose tarptauti
niuose politiniuose organizmui - 
se. Vysk::: ai pabrėš ■
reikalą katalikų tarpe vieny
bės. siekiančios darnaus *arpu- 
savio sutarimo ir bendradar
biavimo ir tikros mrpusa-.e- 
krikščioniški >s meiič-

Lietuvos Vyskupijoms Dva
sinių Pašaukimų Žadinimo Ko
misija. kurią sudaro 'remty ■ 
esantieji Lietuvos Vyskupai ir 
kan. Dr. J. Končius, svarstė 
būdus, kaip sėkmingiau si *k'i 
užsibrėžto tikslo. Aptarti kon
kretūs būdai sueiti j kontaktą 
su atitinkamomis šv. Sosto 
Kongregacijomis ir šią veikią 
išplėsti visur pasaulyje kur 
tik yra lietuvių.

Su dėkingumu surikdami A- 
merikos Kunigų Vienybės ini
ciatyvą organizuoti Ameriki.’V 
Lietuvių šv. Kazimiero Kob-g: 
jos Romoje rėmėju būreL ’s. 
nutaria padaryti žy gių, kad to
kie būreliai organizuotus! Ir ki
tuose kraštuose.

Atsižvelgiant į Lietuvi- Kei
ties reikalus svarstyti būdai, 
kaip paruošti religijų- moky to
jų. auklėtojų, labdara- tvarky
tojų. o taip pat radijo, kino, 
spaudos ir kitokių speerribtų.

Su dėkingumu priimamas 
Baltimorčs lietuvių katalikų 
parapijos klebono kun. dr. L. 
Mendelio pasiūlymas blei-ri . •" 
tuvių kalba viename tome vbą 
Šventą Raštą J. E Arkiv. Me
tropolitas .J. J. Skvireckas rt'i 
y ra paruošęs tomam leidiniu1 
beveik visą tekstą ir spaudini- 
mo darbas gali būti pradėtas.

idži ima i.- kita v iso sv.

prie l.i'ndono. ;vr <1*4imti
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Rašto laida su plačiais komen v - tarais keliuose tomuose. Ir tas 
darbas guli būti jau pradėtas. 
Pirmo tomo išleidimą finan
suoti - :!ko kan. Dr. J. Kou-

- Ko! šis tomas bus išleis- 
rikimasi -;ir..s‘l lėšų ir kitų 

r.ui.
žinias b Maskvos. anot ku- 
r.eloli Maskvos įvykusioje 

lai konferencijoje ko- 
! /reiškimus pasirašę 
tavęs katalikų digni- 

■e.saulio spaudai 
jier.luoii tokį pareiškimą:

“V sam pasauliui yra žino
ma. kad Lieuvoje likę tiek dva
sininkai. tiek pasauliečiai nė 
vienas neturi laisvės reikšti sa
vo minčių, savo nusistatymų, 
dalyvauti ar nedalyvauti kokio
se nors konferencijose. Jeigu 
kokioje konferencijoje kas da
lyvauja, tai ne savo .o MVD 
valia. Ne tik paprasti žmonės 
l>et net Sovietų Sąjungos Auk- 
šėiausios Tarytas nariai ne
gali sfikyti -avo sukurtų viešų 
kaRių. o tik paskaito tai. kas 
jiems idue lama paskaityti. Ką 
Maskvos informacijos šaltiniai 
deda i kieno nors lūpas, tai vi
sa yra verta ne daugiau pasi
tikėjimo. kiek pav. propaganda 
apie bakterijų karą Korėjoje. 
Moskvos gandų negali patikrin
ti net Maskvoje reziduoją kitų 
valstybių diplomatai, nei spau
do; .sravi. K lip Maskvos vi
sos propagandos, taip ir šiuo 
atveiu aukščiau minėtų gandų 
skieidi.no rikslas yra klaidinti 
pasaulį, dar nepatyrusį Mask-

BERLYNO LŽKARIAYIMAS”

n

Dabar Nevv Yorke Staniey 
r ■ una S' >\ ie'ų ga-

kariavimas." Filmas atsidėjus 
surežisuotas. parodytas nepap- 
ras’as raudonosios armijos 
narsumas: užėmus Berlyną, pa
rodyt; . kaip džiūgauja karei
viu. belaisvių ir civilių minia. 
Tik neparodyta. kaip raudon
armiečiai džiaugiasi laikro- 
ilžims. kiniuos atiminėjo iš gy
ventoju. Vietoj to čia akiplėšiš
kai meluojama, ir garbinamas 
Stalinas

jį mylint i ir gei bianti. 
mot< įsidrąsina.

Fjliue rodoma, kaip kareiviai 
birbina ;>nt apdegusio Reichs
tago t parlamento! rūmų rau
diną. vėliavą. Minia tuojau kaip 
pase, is b.-ga i Berlyno aerod
romą. Čia tuoj nusileidžia So
vietų dvimotoriais lėktuvas ir 
iš jo išlipa išdidus Stalinas. Ap
linkų: dar dega Berlyno griu
vėsiai. Didžiulė minia apsupa 
•tautų tėvelį Staliną, kuris 
už-iv Ūkęs maršalo uniformą su 
Žibančiais antjn-čiais. Aplinkui 
nėr ■ .)‘>kr»s Stalino apsaugos. 
>y?r .nei palydovų. .Jie ir nerei- 
ki..:r.:. nes minia nepaprastai 

Viena 
kad

\<>r- praiia-aujanut. kati demokratu partijos programos kvinlujoj 
piliriiniii teisių klausimu salinti kilti audra, šie jos nariai atrytu esi- 
geriausios nuotaikos. Matome besitariančius Iii kairės i dešine: KU- 
bern W . Heatherby. iš Kentucky. sena t. H. Lehman. iš New Yorko. ir 
sena;. -I. -I. S>»arkiiiaii. iš Alabamos.

vos rankos. Reikia melstis ne 
tik i..: visus kenčiančius Mask
vos komunistinio režimo ver
gijoje. l>et ir už tuos, kurių var
dai yra pikt naudojami Mask
vos propagandai Mes galime 
visą pasaulį užtikrinti, kad Lie
tuvos katalikai už ištikimybę 
Dievui. Tėvynei ir Romos Ka
talikų Bažnyčiai pakels visa, 
ko iš jų bus pareikalauta. Tai 
pakankamai garantuoja ta dva
sia. kurioje už šią ištikimybę 
save jau paaukojo keturi Vys
kupai: Matulionis. Borlsevičius. 
Reinys ir Ramanauskas, apie 
1.000 kunigų ir šimtai tūkstan
čių pasauliečių. Lietuvos kata 
likai ir toliau pasiliks tos 
ėjos dvasios.”

pa-

pradeda rėkti:
•Drauge Stalinai, leiskite jus

■ m 117-_ i>a buriuoti!** _ _ __ _
Stalinas leidžia, ii- jiedu bu

čiuojasi. o aplinkui žiūri tūks
tantinė minia. Čia norima pa
rodyti. kad Stalinais pirmutinis 
vykdo didžius darbus, kad jis 
myli liaudį, ir kad tos pačios 
meilės iš jos susilaukia.
Kaip gi buvo iš tikrųjų su Sta

lino atvykimu į Berlyną?
Po Berlyno kapitauliacijos 

praėjo dar pusantro mėnesio, 
kol įvyko Potsdamo konferen
cija. Potsdamas.— senųjų Prū
sijos karalių gyvenamoji vie
ta. — yra nuo Berlyno apie 
40 km arba 25 mylios. Važiuo
damas į šią konferenciją. Sta
linas pirmą kartą savo gyveni
me pateko į užsienį. į šią kon
ferenciją Stalinas atvyko ne 
lėktuvu, bet traukiniu. Pasie
kęs valstybės sieną, toliau bu
vo gabenamas automobiliu, ku
rį lydėjo valdininkai, patarėjai 
ir stipri enkavedistų apsauga. 
Tuo metu, kai konferencija vy
ko. rusų l>elaisviai buvo telkia
mi į stovyklas, rūšiuojami, tar
domi ir vežami į Rusiją Jie 
mažiausiai džiaugėsi, kad atvy
ko Stalinas. Jo ir nematė. Pots
damo konferencijos metu buvo 
išleistas griežtas įsakymas, kad 
kareiviai būtų visą laiką karei
vinėse. Jei kas išeidavo j mies
tą. būdavo patrulių areštuoja
mas. Tuo metu nebuvo jokių 
paradų, jokių mitingų ir niekas 
iš kareivių ir civilių Stalino ne 
matė ir net nežinojo, kada jis 
atvyko ir kada išvyko. Išvyko 
jis vėl. stiprios enkavedistų 
sargybos saugomas, lydimas 
valdininkų. Automolnliais pa
niekęs sieną, keliavo traukiniu 
į Maskvą.

Šitame pačiame filme yra pa
vaizduota Jaltos konferencija. 
Churchillis rodomas pasigailė
jimo verta karikatūra, o JAV 
prezidentas Rnoseveltas pasi
rodo tik vieną kartą ir pasako, 
kad jis sutinka su Stalino nuo
mone. Jokiu vaizdu nei žodeliu 
filme nėra prisiminta didelė A- 
merikos pagalba Sovietų Są
jungai. pamirštos ir sąjunginin
kų kovos s?t vokiečiais Vakarų 
fronte. Net pats raudonosios 
armijos vadas. Žukovas, kuris 
užkariavo Berlyną, parodytas 
tik minioje

gitas filmas nori įtikinti, kad

KOMEDIJELE
arba Duclos laisvas

PRANCCZI5KA

Duclos istorija, 
atrodo jau kaip

komisijos veiks-

Paryžius. — Prancūzijos ko
munistų vadas Duclos iš kalėji
mo paleistas, mažesnieji vadai 
tebelaikomi. Komunistų spau
da triumfuoja. Dešinioji spauda 
sujaudinta ta 
kuri iš šalies 
komedija.

Pirmas tos 
mas — gegužės 28 d. komunis
tų demonstracijos Paryžiuje 
prieš Ridgvvay. policijos pasi
priešinimas. keliasdešimt ko
munistų vadų suėmimas; kra
tos .kurios rodė, jog komunis
tai ruošė perversmą svetimos 
valstyliės naudai. Suimtas bu

(Irn. -f. H. Michaelis, liti šiol dir
bę* Paryžiuje vyriausioj Atlanto 
sąjungos karinėj būstinėj, paskir
tas Mest Point akademijos virši
ninku.

vo ir Duclos. parlamento na
rys. kompartijos gen. sekreto
rius. tiesiog iš automobilio, ku
riame be kitų daiktų rasta 
durklas ir revolveris. Duclos 
atsidūrė kalėjime.

Antras veiksmas vyko kalė
jime ir apie kalėjimą. Tik .ja
me buvo kalbama ne apie poli
tiką ir sukilimą, o apie medici
ną ir sveikatą, apie Duclos 
sveikatą. Jo advokatai ir par
tijos draugai leido gandą, kad 
Duclos sveikata pablogėjusi ir 
vis blogėjanti. Vyriausybės pa
skirti gydytojai rado, kad 
kraujas daros nebenormalus. 
Priežastis — kad Duclos užsi
sakė sau maistą iš miesto ir 
nenori laikytis jam reikalingos 
dietos. Duclos buvo pasiūlyta 
persikelti j ligoninę. Jis atsisa
kė. Girdi. Liebknechtas ir 
Thaelmannas (vokiečių komu
nistų vadai l buvę taip pat iš
vilioti. kad paskui juos galėtų 
pakeliui likviduoti ir pasiaiš
kinti. jog jie bėgę Taip Duclos 
nuaiškino. lyg prancūzai dary-

Stalinas viską žino geriau už 
kitus, kad jis pats viską tvarko 
ir veikia, o kiti neverti nei 
kiaušinio lukšto. Visas filmas 
yra ištisas melas ir apgaule. 
Filmui pastatyti išmesti milijo
nai. bet viskas veltui, nes šis 
melas yra toks ddelis. kad ir 
tr’maparęgis gali nastobėti.

V. Akm.

KUO AMERIKA STEB 
EUROPIEČIUS

Euro{x>s spaudoje randame, 
kokie JAV įvykiai ypatingai 
stebina europiečius. Štai jų ke
letas. paimtų iš Europos spau
dos.

Suplojo 80 kg pirštinių
Metropolitan Operos direk

torius New Yorke praneša, kad 
praeitų metų sezone buvo su
naudotas 62,408 elektros lem
pos. visos teatro programos 
svėrė pusantro tono. 80 kilog
ramų moteriškų pirštinaičių 
buvo suplota per vaidinimus ir 
paskui numesta teatro prieš
kambariuose.

Per vėlai
Edmond Lapointe iš Lynn.

Mass., 82 metų amžiaus, teis

tų taip pat, kaip ir Duclos 
draugai Sovietų Sąjungoje, o 
iš tikrųjų Duclos atsisakė eiti 
į ligoninę dėl to. kad jis žinojo- 
tai. ko nežinojo vidaus reikalų 
ministeris — kad Duclos drau
gai rengia komedijos trečią 
veiksmą.

Trečias veiksmas vyko jau 
teisme. Apeliacinis teismas ke
turias valandas prakaitavo. 
Pagaliau pirmininkas Didier 
paskelbė: komunistų vadas 
Jacųues Duclos turi būti tuojau 
paleistas, nes nėra medžiagos, 
kuri įrodytų, jog Duclos gegu
žės 28 d. buvo aktyviai dalyva
vęs manifestacijoje, rengusioje 
perversmą prieš valstybe. Tai
gi jis nebuvęs užpultas in flag- 
rarrti ir nepatenka po tuo para
grafu. kuris leidžia suimti par-' 
lamento narį neatšaukus jam 
neliečiamybės.
—Dudas-buvo paleistas. Ko
munistai kelia ovacijas dėl ko
medijos veiksmo tokios pabai- 
bos. Dešiniųjų intelektualų 
laikraštis *‘Le Figaro” pasipik
tinęs. kad suimti tebelaikomi 
mažieji manifestantai, o jų kur
stytojas “vėl laisvas, kad galė
tų mūsų kareivius kurstyti ne
klausyti įsakymų, rengti penk
tąją koloną riaušėms ir davinė
ti įsakymus, mūsų kareiviams 
Indokinijoje 
mą.”

Laikraštis 
kas yra tas 
jas Didier. Kai komunistų va
dai išleido atsišaukimą prieš 
400 metalurgijos streikuojan
čių darbininkų atleidimą, po 
atsišaukimu tarp komunistų ir 
progresistų parašų buvo ir Di
dier pavardė. Vadinas, varnas 
v-amui akies nekirto. Užsieninė 
spauda stebisi prancūzų teismo 
negalavimu, kuris tik po mėne
sio laiko apsižiūrėjo, kad Duc
los suimtas neteisėtai. Vyriau
sybės organai tebeaiškina. kad 
paleistas tik Duclos. o komuni
stų laikraščio redaktorius Stil 
tebesąs suimtas, nes jis mani
festacijose sučiuptas. Aiškina, 
kad rastoji medžiaga apdirbi- 
nėjama ir kad byla bus kelia
ma. kad ir Duclos reikalas ne
baigtas. gitais aiškinimais vy
riausybės organai švelnina kom
promitaciją. kuri labiausiai 
prikišama komuinstų vidaus 
reikalų ministrui.

Visi tie aiškinimai, puolimai, 
džiūgavimai ves. tur būt, dar į 
naują veiksmą, kurio pagrindi
nė tema bus: atšaukti Duclos 
neliečiamybę ar neatšaukti 
Veiksmas turės būti nukeltas į 
parlamentą.

nutraukti tieki-

skelbia taip pat. 
Duclos išvaduoto-

VENGRAI Nl*OVE SOVIE
TU SARGYBINI

Vien? | — Negalėdami pa
kęsti sovietinio teroro, žmonės 
pradeda iš jų valdžios veržtis 
jėga. Burgenlande Sovietų sar
gybiniai bandė sulaikyti du u- 
niformuotus ir pistoletais gink
luotus vengrų kareivius, kurie 
norėjo pabėgti j Vakarus. Vie
ną iš bėglių Sovietų sargybi
niams sulaikius, antrasis pra
dėjo šaudyti ir viena Ševiotų 
sargybinį nušovė. 

me iškėlė skyrybų bylą. Prie
žastis nurodė šias: jo žmona 
Lydia, 74 m. amžiaus, keturio
liktą dieną po jų laimingų ves
tuvių, jvykuslų 1897 .m. susi
dėjo savo lagaminus, išėjo ir 
daugiau nebegrįžo.

Malonus įprotis
Martha Giles iš Nevvarko 

pasiskundė teismui, kad ją per
skirtų su vyrų. Jos vyras buvo 
žuvų pirklys. Pagrindu nurodė, 
kad jos vyras po darbo laiko 
pasidarė sau malonumą ją mu
šti gyvais unguriais.

Gyvate lėktuve
Iš rytų Afrikos Dar-es- Sala- 

am aerdoromo pakilo didelis 
keleivinis lėktuvas. Pilotas 
greit pajuto, kad kažkas palie
čia jo pečius. Jis pamatė bai
sią gyvatę, vieną iš pačių nuo
dingiausių — “mamba”. Ji jau 
taikėsi apsivynioti aplink kak
lą. Pilotas žinojo, kad kiekvie
nas staigus judesys atneš jam 
mirtį. Jo ramus laikymasis at
kreipė dėmesį greta sėdinčio 
telegrafisto, kuris atsigręžęs 
pamatė gyavtę ir taip pat labai 
išsigaido. Tačiau jam pasisekė 
vidaus telefonu tyliai pašaukti 
lėktuve patarnaujančią mergi
ną. Ji atsinešė dubenėlį pieno 
ir padėjo netoliese piloto. Gy
vatė jau vyniojosi apie kapito
no kaklą. Užuodžiusi pieną, ji 
nuslinko žemyn prie dubenio, 
pieną išlakė ir ten pat susiran
gė. Pilotas tuojau pat pasuko 
lėktuvą atgal į Dar-es Salaam 
aerodromą. Aerodrome gyvatė 
buvo nukauta, tačiau niekas 
nežinojo, kaip ji pateko į piloto 
kabiną.

Rašytojų Draugijos Vadovybės rinkimai
Lietuvių Rašytojų Draugiją 

šiuo metu sudaro 95 nariai, ku
rių 5 yra garbės nariai. JAV- 
bėse gyvena 72 rašytojai. Ka
nadoje 4. Brazilijoje 3. Argen
tinoje 1. Vokietijoje 5. Angli
joje 3. Prancūzijoje 1. Švedijo
je 1, Egipte 1. Australijoje 4. 
Kad galėtų savo balsą pareikš
ti ir tuo būdu aktyviai dalyvau
ti Draukijos veikloje net ir to
liausia gyvenąs rašytojas. LRD 
Valdyba savo bendra raščiu 
pasiūlė nariams Draugijos val
domųjų organų rinkimą vykdy
ti korespondenciniu būdu, pa
našiai kaip tatai praktikuoja 
teisininkai ir kt. Birželio mėn. 
išsiuntinėta anketa, kurioje, be 
ko kito, buvo prašoma pasisa
kyti, ar nariai sutinka, kad 
LRD organų rinkimas būtų 
pravestas korespondenciniu 
būdu pagal Valdybos sudarytą
jį planą; kartu prašyta pasisa
kyti. iš kurių vietovių rašytojų 
tarpo šiemet rinktini Draugijos 
organai.

J anketą atsakė palyginti ne
mažas skaičius — 63r/r. Dau-

DĖMESIO!

I

Sekmadienį, birželio 8 d., So, Bostone. įvyko LDS Cent
ro Valdybos susirinkimas. Valdyba notare LDS 195? m. 
Seimą šaukti rugpjūčio 24 ir 25 dd. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj, ĮVotcreter, Mass. A. Peldžius, finansų sekretorius, 
buvo įpareigotas nuvykti į Worcester ir pasitarti su tos paimi* u iiuvyKii | ▼▼orccsuFr ir pasitarti su tos pa-
ra pi jos klebonu kun. A. Petraičiu Seimo reikalu. A. Peldžius 
buvo nuvykęs it, pasitaręs, praneša, kad kleb. kun. A, Pet
raitis Seimui numatytas dienas užgyrė ir pažadėjo sudary
ti seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

LDS SEIMAS
prasidės iškilmingomis šv. mišiomh sekmadienį, rng- 

piūcio 24 d.
LDS Centro Valdyba kviečia anskričins ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizacijos gero
vei kelti.

Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalioti i Seimą 
po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi daugiau kaip 10 na
rių, gali išrinkti po vieną atstovą nuo kiekvieną 10 nariu. 
Apskričiai gali išrinkti po du atstovus. Atstovai turi gauti 
įgaliojimas su kuopos ar apskrities Dvasios Vado, Valdybos 
pirmininko ir raštininko parašais.

Pirmadienio fytą, rrtgpūčio 25 d. Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. mišios už gyvus ir miru
sius LDS narius.

Norintieji gauti daugiau žinių apie Seimą rašykite sek
retoriui adresu: MR. A. F. KNEIŽYS, 50 Cottage Street, 
Norvrood, Mass.
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UždegS namą
Detroite Percy Millikin pats 

uždegė savo namus ir juos su
degino iki pAmatų. Priežastis: 
negalėjau pakęsti savo kaimy
nų.

Laimėtojai
Diek Tavlor iš Seattle lai

mėjo austrių valgymo meiste
rio vardą.’ Per 10 minučių jis 
suvalgė 337 sraiges. Ta proga 
jį pasveikino kita “rekordinin
kė”, kuri per minutę nupjauna 
120 galvų žuvims.

DEIVRS KELIONE Į AME

RIKA

Amerikos kareivis John 
Ward. būdamas Italijoje, užsi
sakė gipsinę graikų deivę. Jis 
šiek tiek suprato apie senąjį 
graikų meną ir panoro įsigyti 
gerą Milo Veneros kopiją.’ ši 
garsi deivės statula yra išliku
si, tik jos rankos yra nudauž
tos.

Nusipirkęs kopiją, ją gerai 
supokavo ir pasiuntė tėvui, 
Wisconsin ūkininkui. Ilgoje ke
lionėje dėžė buvo šiek tiek ap
daužyta. ir ūkininkas labai per- 
pvko. pamatęs, kad medžio 
drožlėse gulinti deivė neturi a- 
biejų rankų. Jis tuoj kreipės į 
laivų bendrovę, kad atlygintų 
nuostolius. Laivų bendrovė vi
są kaltę sumetė geležinkeliams, 
kurie paskutinieji vežė dėžę. 
Tada ūkininkas apskundė gele
žinkelių valdybą, kad sumokė
tų už dvi nudaužtas deivės ran
kas.’

Kai jo sūnus grįžo iš Euro
pos atostogų, tėvas išdidžiai 
pareiškė, kad jis bylą laimėjo, 
ir geležinkeliai sumokėjo už 
deivės rankas. Tačiau sūnus 
buvo nepatenkintas ir pinigus 
grąžino geležinkelio bendrovei.

gumas pasisakė, kad LRD Val
dyba ir Revizijos Komisija 
rinktina iš Chicagos rašytojų 
tarpo, o Garbės Teisman — iš 
Bostono. Taigi visi kolegos ra
šytojai prašomi ligi rugpjūčio 1 
d. iš šių vietovių siūlyti kandi 
datus siūlant tiksliai pažymėti, 
ar kanddatas siūlomas Valdy- 
dybon, ar Revizijos Komisijon. 
ar Garbės Teisman. Jeigu kam. 
ypač toliau gyvenančiam, susi
darytų nepatogumų atsiklausti 
kandidato sutikimo, prašoma 
siųsti Valdybai tik kandidatų 
sąrašą: pati Valdyba susisieks 
su siūlomaisiais kandidatais, 
prašydama juos sutikti kandi
datuoti. Kiekvienas narys gali 
siūlyti tiek kandidatų, kiek tu
ri būti renkama atitinkamo or
gano narių.

Visi kolegos, kurie dar ne
grąžino anketos, prašomi tatai 
padaryti artimiausiu laiku: su
teikti reikalingų žinių, pasisa
kyti dėl nario mokesčio ir e- 
ventualiai jį sumokėti, pareikš
ti pastabų įstatų reikalu ir kt.

LRD Valdyba

skieidi.no
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MILIJONAI KALTINA
REIKALAVIMAI ištirti Sovietų vykdomą genocidą pereitų 

metų rudenį išspaudė iš JTO ūkinės bei socialinės tarybos nutari
mą sudaryti komisiją ad hoc priverčiamiesiems darbams tirti. 
Komisija apsisprendė tirti tos rūšies darbus visose valstybėse ir 
jų vyriausybėms įteikė ankietas. Sovietinis blokas, suprantama. į 
jas neatsakė. Dėl to komisija pati ėmėsi rinkti žinias apie padėtį 
Sovietų Sąjungoje ir jos pavergtuose kraštuose iš privačių asme
nų ir organizacijų.

Trijų komisija, pirmininkaujama indo Ramasuami Muda- 
liar, pirmą savo posėdį turėjusi 1951 m. spalių 8 d., paskutiniu 
laiku per kelias savaites apklausinė jo liudininkus New Yorke. Sa
vo darbą ji laikinai baigė. Jį atnaujinsianti jau Ženevoj nuo spalių 
14 d.

Iš lig šiol apklaustų davynių privatinių organizacijų ir dau
gybės asmenų, trijų komisija priėjo labai atsargią ir santūrią iš
vadą: tik Sovietų Sąjungoje yra 10 miL vergų, kitas milijonas yra 
satelitiniuose kraštuose ir vienas milijonas raudonojoj Kinijoj.

Iš visų vyriausybių tik viena JAV vyriausybė birželio pabai
goj pateikė daugybę dokumentų, iš kurių matyti, kad priverčia
masis darbas yra sovietinio ūkio esminė dalis ir, antra, Sovietų 
Sąjunga priverčiamąjį darbą vartoja laisvai politinei minčia nu
slopinti.

Spauda iškelia, kad “K liudyti pakviestųjų privatinių asme
nų ypatingai įspūdingi buvo pareiškimai estų, latvių, lietuvių žve
jų ir karių, kuriem pasisekė pabėgti į Švediją” (“DieTat”).

Komisijai didelės vertės turėjo ir paruošiamieji darbai — 
tarptautinės komisijos kovai su koncentracijos lagerių režimu 
protokolai, kurie buvo sudaryti 1951 m. po ilgų dienų posėdžiavi
mo Briusely, tarptautinės laisvųjų verslininkų sąjungos doku
mentacija ir kt. Visiem tiem paruošiamiem darbam tiesioginiu ar 
netiesioginiu būdu yra padėjus ir mūsų laisvinimo veiksnių pas
kelbta medžiaga prieš naująją vergiją. Matant, kad pradėjo suk
tis tarptautinis aparatas, ir mūsų pastangos ta kryptimi mora
liai įprasminamos.

Kai medžiaga bus galutinai sutvarkyta, spėjama, atskirom 
notom komisija su kaltinimais kreipsis į paliestas vyriausybes, 
kad jos galėtų pasisakyti. Aišku, Sovietai neprisileis jokios kont
rolės vietoj patikrinti, kaip jie neleido kontrolės nė bakterijų 
kaltinimui Korėjoje ištirti.' Bet pati medžaga yra jau nepaneigia
ma. Ji yra milijonų kaltinimas viso laisvojo pasaulio akyse ne 
prieš Staliną ar Beriją, bet prieš visą sistemą — bolševizmą.

Kai mūsų buvo tiriama, ar įmanoma iškelti formalią bylą 
Sovietams, JTO, vis išaiškėdavo, kad dar neatėjo laikas. Šveicarų 
dienraštis “Die Tat” teisingai suabejoja, ar atėjo laikas, kad iš 
komisijos surinktos medžiagos būtų padarytos reikiamos išvados, 
nes vakarų diplomatija lig šiol nepasižymi stipriybe daryti išva
das.

Visuomeninė akcija ir toliau bus reikalinga diplomatijai tos 
stiprybės įkvėpti.

parodyti,* nusistatymas

Minėtą kai kurių mūsų dip
lomatų norą nuo nieko nepri
klausyti nesunku suprasti — 
tiems pareigūnams tokia padė
tis labai patogi. Tačiau ar ji 
naudinga Lietuvos reikalui, ki
tas klausimas. Reikia atvirai 
pasakyti, jog taip neatrodo.

Kai eilė diplomatų labai ver
žiasi prie įvairių teisių ir funk
cijų, toli gražu nematome, kad 
jie su tuo pat uolumu veržtųsi 
ir prie darbo. Daugiausia — ir 
visais atžvilgiais žalingo — 
triukšmo yra sukėlęs buvęs Lie
tuvos pasiuntinys Italijoje p. S. 
Lozoraitis. Tačiau kokia pozi
tyvia veikla jis ligi šiol pasi
žymėjo? Buvo dedamos despe
ratiškos pastangos 
kad ir jis veikia. Ponia Lozo
raitienė siuntinėjo kartkartė
mis spaudai biuletenukus apie 
savo vyro atliktus žygius. Ta
čiau tai buvo daugiausia tik 
pranešimai, kad jis dalyvavo 
kokiame Romos lietuvių su
ruoštame minėjime. O kartais 
būdavo ir visai iš piršto iš
laužti dalykai, kaip išsiuntinė
tas pranešimas, kad naujas 
konsulas Kanadai buvo jo pas
kirtas. Tačiau visiems žinoma, 
kad ne jis tą konsulą paskyrė. 
O šiaip jis visą laiką garsėjo 
tik savo nepaliaujamais gin
čais, kad jam būtų pripažintos 
tai prezidento, tai ministerio 
pirmininko, tai diplomatijos še
fo pareigos. Suprantama, jog 
tuos ginčus neįmanoma laikyti 
nei jokiu diplomatiniu darbu, 
nei Lietuvos laisvinimo kova. 
Kiek sujudo jis tik paskutiniuo
ju metu, kai pamatė, kad su 
visais savo ginčais gyvenimo 
jau paliekamas užpakalyje. Kai 
Vliko pakviesti min. J. Savickis 
apsilankė Danijoje, Norvegijo
je ir Švedijoje, o vysk. V. Briz- 
gys Ispanijoj, Portugalijoj ir 
Pietų Amerikos kraštuose, o 
Paryžių e esantieji diplomatai 
ir veikėjai įsijungė į darbą pra
ėjusios Jungt. Tautų sesijos 
metu, kad bent propagandiškai 
Lietuvos byla būtų pajudinta, į 
Paryžių atskubėjo ir Lozorai
tis. O pamatęs, kad Vlikas •»au 
įeina į santykius su Vak. Vo
kietijos vyriausybe, dar nuvy
ko ir ten, stengdamasis, kad ir 
jis neliktų visai užpakaly, tuos 
santykius mezgant. Jo šalinin
kų tie dalykai buvo išpūsti. Ta
čiau nei vienur, nei kitur nieko 
konkretaus nėra nei padaręs, 
nei laimėjęs.

Turime savo atstovą prie 
Vatikano. Deja, mus stebina 
faktas, jog mūsų atstovas Va
tikane nepadaro net Naujų 
Metų mandagumo vizito. Pasi
tenkina savo vietoj pasiuntęs

A. Mankūnas
jo sekretorium padarytą p. S. 
Lozoraičio sūnų. Tačiau tenka 
girdėti, jog p. ministeris randa 
laiko ir sveikatas lankyti ark
lių lenktynes. Dėl to nenuosta
bu, kad vienas aukštas Vati
kano pareigūnas kartą lietu
viams yra pareiškęs tokį apgai
lestavimą: “Gaila, kad jūs ne
turite prie Vatikano savo ats
tovo.” O mūsų įsitikinimu tin
kamas Lietuvai Vatikane at
stovavimas yra labai svarbus, 
nes nuo to priklauso ne tik pa
ties Vatikano moralinė ir me
džiaginė Lietuvai parama, bet 
ir milijonų pasaulio katalikų 

Lietuvos bylos 
atžvilgiu.

Pietų Amerikoje turime min.
K. Graužinį. Tačiau apie jo 
veiklą nepaprastai mažai tegir- 
dime. Žurnalistas K. Čibiras- 
Verax ten vienas — ir dau
giausia savo asmenine iniciaty
va — yra daugiau Lietuvos by
lą išgarsinęs, kaip visa diplo
matinė tarnyba visame Ameri
kos kontinente. Gerai, kad per
nai buvo susiprasta jį padaryti 
bent spaudos attache. Bet jo 
pavyzdys rodo, kad yra darbo 
ir jam galimybių, tačian nėra 
dirbančiųjų.

Vasario 16 d. proga skaitėme 
"Drauge” pasikalbėjimą su 
Lietuvos atstovu JAV min. P. 
Žadeikių. Tačiau iš to, ką p. 
Ministeris paminėjo, atstovy
bės veikla atrodo mažų ma
žiausia blanki.

Suminėti čia dalykai rodo, 
jog Lietuvos reikalui ijėra nau
dinga. kad jos pareigūnai yra 
likę be .jokios subordinacijos ir 
kontrolės. Tačiau kaip tik šis 

Apžiūrėje frontu, kažkur Korėjoje tariasi vienam aerodrome trys 
JAV kariniai vadovai (iš kairės i dešinę): gen. J. A. Van Fleet. gen. 
M. W. Clark ir JAV armijos štabo šefas gen. J. L. Collins.

neveiklumas, atrodo, taip pat 
vaidina nemažą vaidmenį, ko
dėl tos subordinacijos vengia
ma. Tuomet gali būti pareika 
lauta darbo.

Tiesa, kai kas vieno ai- kito 
neveiklumą teisina amžium ar 
susilpnėjusią sveikata. Supran
tama, jog už šiuos dalykus nie
kas žmogaus negali kaltinti. 
Tačiau lygiai negalima už 
merkti akis, kad nuo to darbas 
kenčia. Tad reikia ieškoti iš
eities.

Normaliais laikais tai nesu
darytų jokio keblumo: vienas 
išeitų į pensiją, naujas asmuo 
perimtų pareigas — ir klausi
mas būtų išspręstas. Dabar gal 
taip susitvarkyti būtų sunkiau. 
Tačiau, atrodo, iog dalykai žy
miai pagerėtų, jei iš mūsų ats
tovybių būtų išveistas atkaklios 
uošvės principas “kol gyva — 
samčio marčiai į rankas neį
duosiu.” Seniau Lietuvoje daž
nai pasitaikydavo, jog šeimi
ninkauti labai linkę tėvai jokiu 
būdu ligi gyvi neprileisdavo sū
nų prie ūkio tvarkymo, nors 
jau vaikų vaikai būdavo užau
gę ir dėl seniukų nepajėgumo 
pats ūkis likdavo visai nucibęs. 
Dabar, stebint kai kurių mūsų 
atstovybių santykius, kaip tik 
matome tos pat rūšies reiški
nius. O pasekmės — kad dar
bas sustoja, nes vienas nepajė
gia jo deramu mastu išvystyti, 
o kitas prie jo neprileidžiamas.

Pagaliau nepageidautinų 
reiškinių matome ir ne tik pas
kirų atstovybių vidaus santy
kiuose. Nemažiau tenka stebė
tis. kad
patys diplomatai pradeda vieni 
kitus degraduoti ir bando suda- 

ryli dvi mūsų diplomatų kate
gorijas — kažkokią “pirmą” ir 

“antrą” jų rūšį.
Tie reisi iniai pradėjo jau 

anksčiau reikštis, bet ypač bū
dingai iškilo neseniai Londone 
įvykusios lyg ir konferencijos 
atveju. Kitų ne tik nekvietę. 
bet apie pasitarimus, kaip teko 
patirti, net nepainformavę, trys 
iš diplomatų tarpo pasisavino 
sau teisę susirinkti, vien savo 
tarpe svarstyti visą eilę plačios 
reikšmės klausimų ir daryti 
tais reikalais .savo sprendimus. 
Tai matant, negalima nekelti 
klausimo, kokiu titulu tai da
roma? Kuo skiriasi teisės to
kiuose pasitarimuose dalyvauti 
ir pasisakyti svarstomais kau
simais Lietuvos atstovams, 
pvz., prie Vatikano, Pietų A- 
merikoj ar Prancūzi oj nuo 
Lietuvos atstovo JAV ar Ang
lijoj teisių? Gal čia lemia di
plomatinio statuso klausimas 
ar rangas? Bet tuo atveju ten
ka konstatuoti, jog į tuos pasi
tarimus susirinko vienas buvęs 
įgaliotas ministeris, bet šian
dien be jokio diplomatinio sta
tuso, antro diplomatinis statu
sas yra “fifty-fifty” ir tik tre
čiasis turi pilną diplomatinį 
statusą. Ir tie trys asmenys su
sirinkę nusprendžia, kad vienas 
jų-be jokio diplomatinio statu
so — yra diplomatijos šefas, 
kurio statusas “fifty-fifty” pir
masis pavaduotojas, o tik tre
čiasis — antras pavaduotojas. 
Šitie užsimojimai, atrodo, re
miasi tik tuo faktu, kad vieno 
dalyvių žinioje atsitiktinai šiuo 
metu yra lėšos, iš kurių moka
mi diplomatinės tarnybos na
riams atlyginimai, ir tasai as
muo jaučiasi galįs tiems, kurie 
prieš tokį elgesį pasisakytų, 
sudaryti sunkumų gauti atlygi
nimą.

Palikdami net šalia klausi
mą, jog keli asmeniškai susita
rę Lietuvos diplomatai neturi 
jokios teisės susirinkę daryti 
sprendimus klausimais, kurie 
išeina iš kiekvieno jų tarnybi
nių įgaliojimų ribų, turime 
konstatuoti, jog
mūsų diplomatų tarpe pradeda 
reikštis klikos, kurios be ato
dairos savinasi jiems nepriklau
sančias teises ir siekia izoliuo
ti bei nušalinti nuo sprendimų 
tuos pačios diplomatinės tarny
bos narius kurie, gal būt, pa 
siūlytų ne veržtis prie nepri
klausančių diplomatams funk
cijų. bet imtis pozityvaus dar
bo.

Kartu su tuo ši grupė rodo 
kas kartą aiškesnių pastangų 
paimti į savo rankas vis pla
tesniu mastu vyriausybines 
funkcijas. Kaip visi prisimena

me, S. Lozoraitis yra ne tik rei
kalavęs, kad jo. kaip diplomati
jos šefo, kompete.iciioj būtų vi
si santykiai ir susisiekimas su 
svetimomis vyriausybėmis, kas 
iš tikro priklauso užsienių rei
kalų ministerijai ir jos ministe- 
riui. bet buvo pašokęs ir ligi 
pretenzi ų eiti prezidento pa
reigas. Min. Žadeikis praktiš
kai savinasi sąmatos sudary
mą ir vykdymą. O iš Londono 
pasitarimų komunikato pati
riame, jog į savo tvarkomų rei
kalų sritį ši grupė jau įtraukia 
net švietimo ir teritoriniu; 
klausimus, nes svarstvta net 
Diepholzo gimnazijos ir Mažo
sios Lietuvos Tarybos reikalai, 
kurios vienas svarbiųjų užda
vinių rūpintis Mažosios Lietu-' 
vos sričių revendikacijos reika
lais.

Turint tokius užsimojimus 
prieš akis, galima būtų tik pa
klausti, kaip jie mano tas besi- 
savinamas vyriausybines funk
cijas vykdyti. Tiesa yra aiški ir 
paprasta— diplomatas tėra vy
riausybės agentas, kurio galios 
ribojasi savo krašto atstovavi
mu prie tos atstovybės, prie 
kurios jis paskirtas, arba atli
kimu uždavinio, kuriam atlikti 
jis vyriausybės įgaliotas. Nei 
kuris paskirai, nei keli susitel
kę, savo įgaliojimų ribose veik
dami. jie negali nei užmegsti 
naujai santykių su kraštais, su 
kuriais būtų naudinga juos tu
rėti, bet neturime, nei steigti 
naujas atstovybes ir skirti pa
siuntinius, nei vesti su įvairiais 
kraštais derybas bei daryti su
tartis, nei imtis kitų panašių 
veiksmų, nes tam reikia vyriau 
sybės įgaliojimo ir tai į jų tar
nybos kompetencijas neįeina, ši 
tiesa aiškiai matoma net iš da
bartinių mūsų diplomatų veik
los pavyzdžių. Pvz., Lietuva tu
ri finansinių pretenzijų į Vo
kietiją. Tačiau mūsų diploma
tai. būdami ne prie Vokietijos 
vyriausybės priskirti, negali nė 
vienas jokių derybų su ja tuo 
reikalu pradėti. Turi tenkintis, 
prašydami besiderančių su vo
kiečiais dėl prieškarinių skolų 
sutvarkymo Vakarų okupaci
nių kraštų, kad ir mūsų pre 
tenzijų neišleistų iš akių. Tokia 
yra teisinė ir faktinė padėtis. 
Kad vyriausybines funkcijas 
mūsų diplomatai galėtų pradė
ti vykdyti, reikėtų, kad jiems 
būtų įvairių kraštų pritaikytas 
koks specialus statutas. Bet to. 
tur būt. nė jie patys nesitiki. 
Tad jeigu net ir būtų mūsų 
sutikta, kad diplomatai imtųsi 
vyriausybinių funkcijų, tai šis 
dalykas turėtų reikšmės tik 
mūsų pačių tarpe, bet ne tarp
tautiniuose santykiuose. Gi
diplomatų paskirtis kaip tik 
veikti užsienių srity, o ne kištis 
į vidaus reikalus. Juose jie tu 

(nukelta į 5 pusi.)

- ------------------------------------------------------  ALB. BARANAUSKAS

[DU PACIENTAI
(Pabaiga)

J medų jis įpylė mėlynų mil
telių ir išmaišė.

— Šitą jam užtepsim ant lie
žuvio. Pašaukit vyrus: reikės 
palaikyti.

Jie sulindo į kiaulininką, iš 
kurio pasigirdo žviegimas; pas
kum špokas atsivedė gydytoją 
išgerti vyno, pats nuolatos 
skųsdamasis diegliais. kurie 
laikas nuo laiko jį taip surem
davo. kad ant kaktos pylėsi 
šaltas prakaitas.

— Kažin kas čia dabar man 
darosi — diegliai viduriuos!

— Tai nuo kokio valgio, — 
tarė Danyla. — Vidurių išpūti
mas; įvalgei ką nors.

Užėjo kalba apie Tautų Są
jungą, ir mano giminaitis tru
putį atgijo.

— Biaurvbė Hitleris.. Ką 
manai, gali būti visko!

Danyla ėmė pasakoti apie 
balsias dujas, ir kaip iš jų gel
bėtis. Lauke temo; pro langus 
ėjo liepžiedžių kvapas, drėgmė 
ir patvinusio vandens inarėji 

mas. Špokas ūmai nutilo, išėjo 
iš užstalės ir atsigulė ant suo
lo; jo veidas išbalo, kaip dro
bė. Prisiartino žmona:

— Tau dar vis tie diegliai ?
Jis neatsakė ir ėmė spjaudy

ti.
— Kas tau dabar užėjo? — 

ramiai paklausė Danyla. —Aš 
tau pasakysiu: vidurius užsto
jo, ar ne? Kaip arkliams nuo 
grūdų.

Jis išgėrė paskutinį stikliu
ką ir nevikriai užsidėjo aki
nius.

— Čia baikos, pereis, šonus 
reikia šiaudais trint.

Ir atsistojęs priėjo prie ligo
nio.

— Labai pilvą skalda, —ta
rė špokas.

— Atsisegiok!
— Eik. atsigulk į lovą, —ta

rė Špokienė.
— Nusirenk ir gulk į lovą,— 

pritarė Danyla.— Mes čia tuoj. 
Atneškit, vaikai, šiaudų.

Špokas nusirengė ir atsigulė: 
vaikai atvilko šiaudus.

— Nusivilk marškinius. — 
tarė Danyla. — Na, dabar lai
kykis! 0

Špokas nusivilko marški
nius; gydytojas ir berniokas 
paėmė po saują šiaudų ir jais 
pervažiavo Špokui per šonus. 
Jis suspurdėjo kojomis taip, 
kad keliai atsidūrė ties smak
ru.

— Nieko, nieko, sveika, — 
nuramino Danyla. — Dabar 
— vikriau!

Jų rankos judėjo vis greičiau 
ir greičiau, Špokas ėmė kiken
ti ir cypti plonu, moterišku bal
su:

— Na, na, ar nenustosite.. 
Chi, chi, chi!.. Užtenka, sa
kau!... Oi, oi, šašą pratrvnėt, 
budeliai!

Matydamas, kad niekas ne
paiso jo protestų, Špokas visa 
jėga spyrė Danylai į pilvą.

— Nesimušk, — sušuko gy 
dytojas, — Aš tau gera darau!

— Sakiau — užtenka! —su
griaudėjo špokas.

— Duokit jam ramybę, — 
tarė žmona.— Ar nematot, kad 
iki kraujo pratrinta?

Ji apklostė vyrą, kurį jau 
pylė gausus prakaitas.

— Tuoj palengvėjo, — nusi
juokė Danyla. — Matot, kaip 
prakaituoja, ryt bus sveikas.

Ar dabar ne geriau?
— Truputį geriau, — su

šnibždėjo špokas.
Sode pakilo vėjas, ir sušla

mėjo vyšnios, o lankose ėmė 
liūliuoti potvynis; greitai užte
kėjo ir mėnulis.

Naktis praėjo neramiai. Vie
nas kitas iš namiškių protar
piais keldavos ir ėjo į tvartą 
arba pas sergantį šeimininką; 
jie nuolat baladojasi virtuvėje 
ir ilgoje, tamsioje priemenė
je; Špokienė du kartus virė ar
batos. Prieš aušrą užėjo lietus 
ir nustojo tik pusryčiais, špo
kas pabudo aštuntą valandą ir 
silpnu balsu sušuko. Iš virtu
vės atbėgo piemuo; daugiau 
nieko nebuvo troboje.

— Na, ko nori? — tarė Špo
kas. — Kaip kuilys atrodo šį 
rytą’

— Geriau. O, jau daug ge
riau! — atsakė piemuo, išplėtęs 
akis.

— Ar ėda?
— Edą; suėdė dvi bulves.
Špokas patylėjo.
— O šiaudus knisa?
— Ne.
— Daug tu išmanai!
Tuo tarpu atėjo nušvitusi 

šeimininkė.
— Kaip tavo sveikata? Kui

lys jau ėda!

— Neblogiausia, tiktai galva 
kvaišta.

— Tai gulėk, gulėk. Ką tau 
pusryčių? Ateis ir Danyla.

Špokas pažiūrėjo pro langą. 
Už sodo spindėjo vanduo; ne
toli tvoros plūduriavo upės at
neštas nedidelis duonkubilis. 
Potvynis buvo žymiai atslūgęs 
ir kur-ne-kur juodavo purvini 
pabaliai. Lankose rėkė pempės, 
kaimynuose lojo šunes ir barš
kėjo vežimas, o saulė jau džio
vino dumbliną pievą.

— Tai jau tvanas slūgsta.
— Jau slūgsta.
Po pusryčių atėjo Danyla.
— Sveiksta abudu mano li

goniai, — nusijuokė jis, sugrį
žęs iš tvarto ir atsisėdęs prie 
lovos. — Gal tau atnešti kny - 
gą pasiskaityt’

— Gali, — tarė špokas. — 
Atnešk kokią gražią.

— Gerai, aš ateisiu po piet.
Vandeniui slūgstant, gyveni

mas pamažu grįžo į senas vė
žes: namiškiai triūsėsi daržuo
se. kaime skambėjo kalbos, o 
Rausvėje gageno būriai žąsų. 
Saulė taip užkaitino, kad pra
dėjo virpėti oras, ir tik retkar
čiais iš upės padvelkdavo vėsi 
drėgmė, špokas valandėlę mie
gojo ir, sunkiai užsikosėjęs, pa
budo vidudienį, jausdamas ait

rų galvos skausmą ir kylantį 
karštį. Saulė dar labiau kaiti
no, oras darėsi slegiantis, o pa
dangėse rinkosi tirštos ūkanos. 
Netrukus pasirodė Danyla.

—Žiūrėk, atnešiau knygą.
Ji vadinosi: "Kelionės po šil

tuosius ir šaltuosius kraštus.”
— Ačiū. Gera knyga... Ne

žinau. ar skaitysiu: skauda 
galvą, karštis.

Jis vėl užsikosėjo, vos bega
lėdamas atgauti kvapą.

— Nagi. nagi. Gal tau kokių 
vaistų?

— Nustok su tais karvių 
vaistais, — suurzgė špokas. — 
Vėl šonus trinsi?

— Ne, aš tau paieškosiu ge
rų.

Kuiliu jis nebesirūpino, tik. 
eidamas per kiemą, pažiūrėjo 
pro atdaras tvarto duris: pa
cientas sėdėjo kampe, žiūrėda
mas. kaip žiurkė taikstosi prie 
jo lovio.

Saulė krypo į vakarus ir dan
gus pradėjo niauktis. špokas 
kosėjo be paliovos, net jam 
kartais atsinaujindavo dieg
lys. Troboje darėsi tamsu, nes 
visa padangė apsitraukė juodu 
debesiu, ir ties Gražiškiais jau 
plyksėjo žabai. Staiga atlėkęs 
viesulas ėmė lankstyti me
džius, belsti langinėsna ir bars 

tvti žvyrumi į stiklus. Išsiplėtu
si, banguojanti Rausvė nejau
kiai blizgėjo prieblandoje.

— Vos suspėjau prieš lietų, 
— pasigirdo virtuvėje Danylos 
balsas. — Nuplaus nuo pievų 
visą dumblą. Ar tau dar vis 
taip ’ Paieškokit tuščią bonką 
ir įpilkit virto vandenio.

Staiga akinančiai šybtelėjo, 
ir baisus griausmas sudrebino 
visą trobą; išbalęs piemuo ansi- 
dairė ir palindo po lova: tučtuoj 
pasipylė lietus. Patvoriuos nu
tilo vėjas, ir tebuvo girdėti ly
gus. vienodas šlamėjimas.

Danyla, išplakęs butelyje sa
vo vaistus, paprašė ligonį iš
sižioti.

— Nenukąsk kakliuko. Pa
laikykit jam žiaunas.

— Tegu geria iš kvortukės. 
Ar arklys? — sušuko šeiminin
kė.

Perkūnas vis dar griozdčjo 
ties pačiais stogais.

— Ar viską išgert
— Kiek galėsi. Nereik visko: 

čia arklio doza.
— Tfu, — nusispjovė ligonis.
Jis užsimerkė, susiraukė ir 

pradėjo gerti.
— Dabar užsiklostyk.
— Gražiai lyja. — pastebėjo 

sūnus.
(Nukelta į 4 psl.)
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Mintys iš enciklikos „Casti connubii”
Ši P. Pijaus Enciklika nėra 

skirta nagrinėti vieną kurį šei
mos gyvenimo klausimą. Ji 
skirta priminti mūsų laiko žmo
nijai pagrindines tiesas, lie
čiančias santuoką ir šeimos 
gyvenimą, kad bent tikinčiųjų 
protus nesuklaidintų senos 
klaidos, nepamestos ir mūsų 
laikais. Savo istorijoje per savo 
valdovus ir mokytojus Bažny
čia jau daug kartų yra pasa
kiusi tai. kas pasakoma šio^e 
•Casti Connubii" Enciklikoje. 
Joje P. Pijus cituoja ne tik E- 
vangeliją. bet ilgomis ištrauko
mis pakartoja Šv. Augustiną. 
Tridento visuotinio susirinki
mą nutarimus. P. Pijų VI. P. 
Leoną XIH ir kt.

Savo Enciklikos pirmoje da
lyje P. Pijus XI išdėsto pagrin
dinius dėsnius, kuriais tur būti 
tvarkomas santuokinis-mote- 
rystės gyvenimas. Enciklika 
pradedama prasmingais žo
džiais: ‘Skaisčios santuokos ko
kis yra kilnumas. Garbingieji 
broliai, labiausiai matyti iš to. 
kiek Kristus j ją atkreipė dė
mesio...’ Pačiu pirmuoju En
ciklikos žodžiu Popiežius paro
do. kad jis kalbės ne apie kiek
vienos tikros santuokos kilnu
mą. naudingumą ir t.t.. o tik 
apie skaisčią santuoką. Nekal
bės apie tas santuokas, kurio
se neišlaikoma vieno antram 
prisiektoji ištikimybė, kuriose 
asmens ieško tik savęs, pa
miršdami. kad visų teisių pa
grindas yra pareigos: ne apie 
tas santuokas, kuriose panau
dojami visi sugedusių žmonių 
išradimai šių natūralių pareigų 
Išvengti, kuriose. P. Pijaus XI 
žodžiais tariant, drįstama net

DU PACIENTAI
(atkelta iš 3 pusi.)

— Tai pila... Tai pila...
Penktą valandą dangus tru

putį nušvito. Iš palovio netikė
tai pasigirdo duslus balsas.

— Ar daugiau netrenks?
Visi krūptelėjo ir pašoko, net 

ligoni pagavo juokas; piemuo 
išlindo ir pasislėpė virtuvėje. 
Kieme srovėmis tekėjo purvi
nas vanduo, lašai praretėjo, ir 
danguje švystelėjo pirmasis 
saulės spindulys, špoką išpylė 
prakaitas. nustojo skaudėti 
galvą ir bematant pasidarė 
lengviau atsikosėti.

Po lietaus visi išėjo kieman. 
Lanka, vakar buvusi po van
deniu. dabar žaliavo, ir tik du
buriuose vietomis telkšojo ba
los. Debesys nuslinko į rytus. 
Vėsus vakaras buvo pilnas ra
mybės ir nepabaigiamo mąsty
mo. ir tuštėjantis žalumynų bei 
drėgnos žemės kvapas dvelkė 
iš laukų, ties kuriais ilgai, il
gai. beveik iki mėnulio tekėji
mo raudonavo pašvaistė .

Nakčia Špoką išbudino žmo
na. atėjusi pervilkti marški
niais. Jis jautėsi gerai. Sienoje 
grojo svirplys, ant grindų bal
tavo keturkampis mėnesienos 
langas, patvoryje ošė rasą bar 
stančios liepos; mano giminai
tis nusišypsojo ir užmigo. Prieš 
aušrą namuose pasigirdo žings
niai ir durų bildesys: jis pašo
ko ir ėmė klausytis — visi iš
garmėjo lauk. Špokas atidarė 
langą. Tvarte buvo sąmyšis: 
pradžioje silpnai sužviegė kui
lys. po to ėmė skųstis piemuo:

— Negaliu išlaikyt!
— Durk, durk! — sušuko sū

nus.
Špokas užsimetė kailinius, 

išbėgo ir prie tvarto durų su
sitiko verkiančią žmoną su di
deliu dubeniu rankose.

— Radom jau kojomis bu-

Vyskupas V. BR1ZGYS,
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Organizacijų Sąjungos Dvasinis 
Globėjas

baisiausioji, dangaus keršto 
šaukianti nuodėmė nužudant 
negimusį kūdiki. Visa, kas bus 
gražaus pasakyta apie santuo
koj gyvenimą, tai bus pasaky
ta apie santuoką papuoštą kil
nia tarpusave vyro ir moters 
meile, ištikimybe iki mirties, 
papuoštą tarpusavėmis vyro ir 
moters netūraliomis teisėmis 
bei pareigomis: apie santuoką, 
kuri tampa Visagalio Dievo pa
sirinkta priemone pašaukti į 
žemę naują žmogų ir išauklėti 
iš jo dangaus karalystės pavel
dėtoją.

1. Pati santuoka yra sukurta 
ir pagrindiniai jos dėsniai yra 
nustatyti ne žmonių, net ne 
Kristaus, o visatos ir žmogaus 
Kūrėjo. Kristus tik priminė 
kai kuriuos iš tų dėsnių, ku
riuos per tūkstančius metų kai 
kurie žmonės buvo pamiršę. iš
kreipę. Šiai savo prigimtai 
šventai santuokai Kristus dar 
suteikė sakramentinį charak
terį ir sakramentinę malonę. 
Tuose Kūrėjo paliktuose pag
rindiniuose dėsniuose ką nors 
pakeisti, kitaip sutvarkyti ne
turi teisės nei santuokiniai as
mens savo susitarimu, nei ko
kia nors žmonių bendruomenė 
(religinė bendruomenė, valsty
bė. organizacija ir t.t.). Bet 
kokis į tuos dėsnius kėsinima
sis būtų nusikaltimas Dievo 
nustatytai tvarkai.

2. Santuokos atžvilgiu žmo
gus turi daug laisvės, tačiau ne
galima ir galvoti, kad žmogus 
čia viską gali. Kiekvienas žmo- 

riantį. Kaip tik spėjom prl- 
piauti.

— Visos ausys raudonos, vi
sas snukis raudonas... — tarė 
piemuo, nevisai atsipeikėjęs iš 
baimės. *

Špokas paėmė iš sūnaus ran
kų žibintą ir apšvietė skerstu
ves.

— Galvos nevalgysim. —ta
rė žmona.

Šis įvykis jiems atnešė tiek 
rūpesčio ir darbo, kad špokas 
užmiršo visas ligas.

— Mėsos už du šimtu. — su 
panieka burbėjo triūsdamasis. 
— Mėsos už du šimtu. Pradė
jom pirkt mėsą, kaip miesčio- 
nys.

Saulei patekėjus, jis išvedė 
pievon arklius ir susitiko atei
nantį Danylą.

— Jau tu sveikas ’ — nus
tebo gydytojas.

Mano giminaitis staiga išrau
do.

— Tu neklausk apie mane. 
Tu klausk apie kuilį!

Daugėla išplėtė akis.
— Gali ateiti skerstuvių. Tai 

šitoks tu gydytojas!
— Žmogau, nerėkauk, —už

sigavo Danyla.— D'iaukis. kad 
tave išgydžiau. Tai tokia man 
padėka?

— Ne tavo reikalas mano gy 
dyti — aš ne arklys! Supranti'' 
Atsirado gydytojas! Tavo daly 
kas—arkliai ir karvės; manim 
gali nesirūpinti!

Prislėgtas kaltinimo Danyla 
pamažu atsitolino paupiu, 
keikdamas žmonių nedėkingu
mą.

Potvynis jau buvo išnykęs be 
pėdsakų, tik ties Špoko sodu jis 
paliko seną duonkubilį, tarsi 
atsiprašydamas mano gimi
naitį už du šimtu litų nuosto
lio.

gus turi laisvę pasirinkti arba 
Kristaus patartą skaistybę, ar
ba santuoką. Rinkdamasis san
tuoką. turi, teisę pasirinkti sau 
patinkamą asrr.e . santuokoje 
naudotis visomis jos natūralio
mis teisėmis, šias 1:išveš kaip 
nors apriboti. sukliudyti. drau
sti jomis naudotis neturi galios 
joks žemiškas autoritetas. 
(Primenama ta pati mintis P. 
Leono XIII enc. Rerum Nova- 
rum).

3. Iš visų santuokos gėrių ir 
jes savybių, dėl kurių ir pati 
santuoka yra geras ir kilnus 
dalykas. Šv. Augustino žo
džiais tariant, yra vaikai, išti
kimybė ir sakramentas.

Vaikai — kad juos noriai 
prisiimtų, maloniai augintų, re
ligingai išauklėtų;

Ištikimybė — kad santuoki
niai neieškotų šalia santuokos 
bendravimo su kitais asmeni
mis;

Sakramentas — kad teisėtai 
sukurta santuoka nebūtų ar
doma ir kad dėl kokių nors 
priežasčių išsiskyrę nesikėsintų 
į naują santuoką esant gy
viems abiems pirmosios san
tuokos asmenims.

a. Iš visų santuokos gėrių bei 
teisių pirmoji vieta priklauso 
teisei duoti pradžią naujoms 
gyvybėms. Prisimenant tikėji
mo tiesas, kas yra žmogus, ko
kis yra žmogus, kokis yra žmo
gaus aukščiausias paskyrimas, 
yra suprantama, kodėl Die
vas santuoką išaukštino labiau 
už ką kitą žemėje. Santuoką 
jis pasirinko savo priemone 
kurti žmoniją, kad per santuo
ką sukurtoje šeimoje žmonės 
Dievą pažintų. Jį pamiltų, gar
bintų ir Jį pasiektų danguje. 
Kaip Popiežius išsireiškia. krik
ščioniškoji šeima gimdo
nyčai narius. Dievui įnamius ir 
šventųjų pasauliui piliečius. A- 
pie motiną; pakankamai su
prantančią šias tiesas Kristus 
teisingai pasakė, kad ‘moteris, 
pagimdžiusi kūdikį, .jau nebe
atmena skausmų iš to džiaugs
mo. kad gimė pasauliui žmo
gus.’

Tačau tik kūdikio pagimdy
mu visas šitas gėris dar nepa
siekiamas. Pilnas gėris bus pa
siektas tada, jeigu kūdikis bus 
gerai išauklėtas. Dievas ne 
daug būtų pasirūpinęs žmogu
mi. .jeigu tėvams nebūtu sutei
kęs pareigos ir teisės savus 
vaikus išauklėti.

Negalima nutylėti ir tos tie
sos. kad šio gėrio teisėtas ir 
padorus siekimas žmogui yra 
leistas tiktai per santuoką su
kurtame šeimyniniame gyveni
me.

b. Ištikimybės gėris pirmoje 
eilėje reikalauja moterystės 
absoliutaus vieningumo, to bū
tent. kurį pats Dievas paliko

Respublikonės konvente 
pralaimėjo

Čikagoje įvykusioj respubli
konų konvencijoje vienas nuo
statų pakeitimas išėjo respub
likonėms moterims į nenaudą. 
Pagal naujus nuostatus Vvr. 
Resp. Partijos komitete sutei
kiama viena nauja vieta kiek
vienai valstylK'i. kuri eis už 
respublikonus prezidento arba 
gubernatoriaus rinkimuose ar
ba turės respublikonų daugu
mą savo kongreso delegacijoj. 
Ši vieta skiriama valstybės par
tijos pirmininkui, o kadangi vi
sų valstijų partijos pirmininkai 
yra vyrai, tai moterys iš tos 
privilegijos bus išskirtos. Prieš 
šio nuostato įvedimą respubli
konės kietai kovojo, vadinda
mos tai motorų teisių vogimu, 
tačiau jos buvo vyrų daugumos 
nubalsuotos.

V. Stančikaitč

pirmoje žmonių poroje. sukur
damas ir bendram gyvenimui 
skirdamas tik vieną vyrą ir 
vieną motelį. Senajame įstaty
mo ne tik pas stabmeldžius, bet 
ir pas žydus buvo įsigalėjusių 
papročių priešingų šiam pirmi
nės ir kiekvienos kitos santuo
kos reikalavimui. Tačiau Kris
tus nedviprasmiškai apie tai 
pasakė, kad tai buvo žmonių 
širdies kietumo pasėka, pra
džioje gi taip nebuvo. Visas tas 
įsigyvenusias išimtis ir iškrypi
mus Kristus atšaukė ir dar pa
tikslino. kad kiekvienas, kuris 
pažvelgia į moterį, jos geisda
mas (taigi ir moteris į vyrą), 
svetimoteriauja savo širdyje.

Ištikimybės gėris ne tik 
draudžia tuo pačiu metu turėti 
kelis vyrus ar kelias moteris, 
bet reikalauja, kad santuokoje 
gyveną du asmens nesikėsintų 
į kokius nors santykius su sve
timu vyru, svetima moterimi. 
Svetimo asmens negalima net
gi geisti

Šis ištikimybės gėris reika
Baž- lauja, kad net savo tarpe vv

ras ir moteris neišeitų iš šven
to. natūralaus padorumo ribų, 
kad į Dievo sukurtą ir jų lais
vai pasirinktą gyvenimo būdą 
ir vienas ir antras žiūrėtų su 
šventa pagarba, suprasdami, 
kad šis šeimyninis gyvenimas 
jiems yra vienintelis kelias į 
amžinybę. Ši skaisti ištikimybė 
ypatingu būdu pasireiškia san
tuokinių asmenų tarpusave 
meile. Kaip Popiežius išsireiš-

IH MILIJONAI MOTERŲ
Prancūzijoje, Liurde. Pran

cūzų Katalikų Akcijos Moterų 
Lyga atšventė savo 50-tą.įį ju- 
bilėjų.

Ši organizacija buvo įkurta 
saujelės Prancūzijos katalikių 
moterų, kada Prancūzija sken
dėjo individualizme ir religinių 
bei socialinių pareigų nesupra
timo bei pasyvume. Jos buvo 
pasiryžusios atgaivinti savo 
tautos moterų pareigos jausmą 
ir vėl grąžinti Prancūzijon Die
vo Karalystę. Iš mažo būrelio 
ši organizacija išaugo į sąjūdį, 
kuris apima 2.2OO.OOO narių ir 
sudaro 10č visų Prancūzijos 
moterų. Organizacijos tikslas 
yra atstovauti katalikę moterį 
visuomenės gyvenime, per vie
šąsias įstaigas ginti moralines, 
pilietines ir religines laisves, 
remi katalikiškas institucijas 
ir veikti parapijinėje bendruo
menėje.

.Tubilėjui paminėti suruošta
me kongrese dalyvavo 60.000 
atstovių. J šventę buvo pakvie
stos ir dalyvavo ir kraštų iš už 
geležinės uždangos atstovės. 
Lietuvės taip pat buvo atsto
vaujamos.

Antrąja kongreso dieną bu
vo įspūdinga eisena ir kenčian
čių dėl tikėjimo kraštų pami
nėjimas. Paskutiniąją šventės 

kia. moterystės meilė turi bdti 
duag kilnesnė už kūniškąją sve- 
timoterių meilę; meilė reikalau
ja, kad du asmeniu vienas ki
tam padėtų ne tik žemiškuose 
reikaluose, bet rūpintųsi vienas 
antro dvasine pažanga, auklė
dami vienas antrame Dievo ir 
artimo meilę bei kitas dorybes, 
—kad bendromis jėgomis siek
tų vienas antro dvasinio tobu
lėjimo. Šitaip suprasta susituo
kusiųjų tarpusave meilė yra iš 
eilės antrasis santuokos gėris 
ir bendrojo gyvenimo pagrin
das.

Vyras ir moteris šeimoje nė
ra vienas už antrą kuo nors že
mesnis. neturi vienas daugiau, 
kitas mažiau teisių. Šitos tie
sos nereikia tačiau klaidingai 
suprasti, būk vyras ir moteris 
turi laisvę vienas antru nepri
klausomai rūpintis ar nesirū
pinti bendru šeimos labu, ar 
rūpintis kiekvienas tik savimi. 
Ne. Būdami kad ir lygiateisiai, 
tačiau .jau iš prigimties vienas 
nuo antro daug kuo skirda
miesi. .juodu vienas antrą pa
pildo. Vyrui prigimtis yra da
vusi tvirtesni protą, tad šeimo
je jam priklauso proto prima
tas; moteris iš prigimties yra 
gavusi jautresnę ir kilnesnę 
širdį, tad jai priklauso šeimoje 
širdies primatas. Tačiau šis 
bendras dėsnis neturi sukliudy
ti protingų išimčių, kurių kar
tais pareikalauja ypatingos sa
vybės. vietos, laiko ir kitos 
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dieną šv. mišių metu buvo pa
laiminti duonos krepšiai, ku
riuos buvo atnešusias užimtųjų 
kraštij atstovės kaip simbolį 
žodžių, kad — “Tik tada esa
me broliais, kaip pasidaliname 
savo vargą ir savo duoną.” Mi
šių pabaigo.je tautiškais rūbais 
pasipuošusios atstovės duoną 
padalino dalyvių miniai.

Katalikės kovoja su nepadoria 
■ ---- -a »----literatara

Amerikos katalikės moterys 
aktyviai dalyvauja kovoje su 
visiems į akis krintančia por
nografine medžiaga. Kongresas 
savo bylose turi įstatymo prieš 
nešvankybes projektą, kuriuo 
paštų ministeriui suteikiama 
teisė nepraleis! siuntinių su por
nografine medžiaga, o nešvan
kios literatūros leidėjams ati
mam Mimo teisė iki .jų bylos 
išsprendimo. Neseniai Milwau- 
kee diecezijos Katalikių Moterų 
Taryba ir Vyriausia Diecezinė 
Katalikių Moterų Taryba pa
siuntė laiškus senatoriui Alex- 
ander Wiley, prašydamos pa
remti šį įsatymą. Jų laiškai 
taip pat įtraukti į kongreso by
las. Kitos moterų organizaci jos 
irgi rodo susidomėjimo įstaty
mu. kuris Amerikai tikrai būtų 
naudingas.

MASKVOS
Maskvos ūkinėje konferenci

joje dalyvavusi p. Drayson tu
rėjo progos stebėti Maskvos 
moters gyvenimą. Maskvoje ji 
gyveno tris savaites, ir ypač 
buvo susidomėjusi rusės dar
bu, jos apranga, grožio kultūra 
ir kasdieniu gyvenimu.

Pagal jos pasakojimus, mas
kvietė apsigaubia kažkokia 
rimtimi. Tik retą iš jų galima 
sutikti besišnekučiuojančią ar
ba besižiūrinčią į krautuvių 
vitrinas. Jos yra taip užverstos 
darbu, kad visiškai neturi lai
ko. Be to. langų vit L os ::L i 
labai viiio arčios. Maisto 1 ra;i- 
tuvių langei yra i;'p:-r> ti lul- 
čiais pakeliais, c ,ū ;ų krautu
vių jp.rguse be tvarkos
prikabinėti rūbai, šitą netvar
ką ir p. Drayson priskiria pri
vačios r.uosnvybės trūkumui, 
nes vai. tykinės krautuvės ne
sudaro tinkame s konkurenci
jos. Be to, prekių trūkumas y- 
ra geriausia trauka — nebe
reikia nė jokių reklamų. Pirki
nėjimu rūpinasi seneliai, nes 
jaunesnieji neturi tam laiko. 
Krautuvėse yra nuolatinė spū
stis, todėl maisto krautuvės y- 
ra atidarytos nuo devintos ry
to iki vidurnakčio. Daugiausiai 
prekyba vyksta sekmadieniais.

Nustatytos kainos normuoja 
krautuvės maisto prekių par
davimą, bet, norit gauti geres
nio. maistingesnio maisto, rei
kia mokėti juodosios rinkos 
kainas. Ūkininkai iš tolimų kol
chozų keliauja iki 300 mylių į 
Maskvą, kad ten galėtų bran
giau parduoti “atliekamus” 
produktus.

Amerikietės akims buvo la
bai neįprasta, kad ji negalėjo 
pasirinkti įvairių virtuvės įran
kių. Taip pat ji buvo nuste
binta, kai nerado elektrinių 
virtuvėlių. Maskvoje naudoja
mos daugiausiai gazinės kros
nelės.

Maskvos darbininkės dirba 6 
dienas po 8 valandas ir tai dau
giausia pamainomis, pav., nuo 
6 ryto iki 2 po piet ir vėl nuo 2 
iki 10 vai. nakties. Nenuostabu 
todėl, kaip p. Drayson sakosi, 
jog visos atrodė be galo išvar
gusios ir išsisėmusios.

Ponia Drayson aplankė vie
ną tekstilės fabriką, kurį ji pri
lygina vienam iš seniausių An
glijos pramonės kvartalų. Jos 
nuostaba ypač liečia tai, kad 
moterys dirba kitur paprastai 
vyrų dirbamus darbus — valo 
gatves, valcuoja, dirba prie sta
tybų ir t.t. Stebėtojai kilo klau
simas, o kur gi visi vyrai, ir ji 
tegalėjo pagalvot, kad gal jie 
visi kariuomenėje...

Darbininkių rūbai, tada dar 
šaltu žiemos metu, susidėjo iš 
trijų ketvirčių ilgumo švarko, 
iki kelių aulinių batų su gumi
nėmis puspadėmis ir vilnonės 
skaros. Madų, kaip mes jas su
prantame, Rusijoje nėra. Vie
noje senų rūbų krautuvėlėje to
ji amerikietė rado seną sudė
vėtą suknelę už 400 rublių, ir 
seną pigios rūšies vyrišką kos'- 
tiumą už 1,000 rublių. Ir tai 
viešoje vietoje.

Pasipuošia rusės medvilnės 
gėlėtais rūbais. Tik Didžiajame

JAUNUOLIAI,
Norį pasišvęsti Dievo garbei ir Sėtuvių tautos gerovei, 

kviečiami stoti į

Lietuvių Pranciškonų Vienuolynų
KENNEBU’NK PORT, MAINE

1 KLIERIKUS PRIIMAMI
I lietuvių šeimų sūnūs, baigę bent 8 skyrių pradžios mokyklą. 

Kandidatai, baigusieji pradžios mokyklą, 4 metus mokinasi 
Mažojoje Seminarijoje Lowell, Mass., kur išeinamas High 
School’ės kursas. Atlikus naujokyną, studijuojama filosofi
ją ir teologiją. Gabūs mokiniai nuo mokesčio Mažojoje Se
minarijoje yra atleidžiami.

Priimami taip pat

KANDIDATAI Į BROLIUS
Dėl priėmimo sąlygų kreipkitės: >

Very Rev. JUSTINAS VASKYS, O.F.M. 
Kennebunk Port, Maine.
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MOTERIS
Teatre galima matyti moterų 
su kauliukus siekiančiomis ak
sominėmis suknelėmis ir si
dabrinėmis lapėmis. Kailių Ru
sijoje galima dažnai pamatyti.

Plaukus rusės nešioja ilgus, 
dažniausiai per vidurį skleistus. 
Reta kur leidžiasi prabangai, 
kaip pusmetiniam plaukų sušu
kavimai. Kosmetika yra trak
tuojama kaip Vakarų įtaka, ir 
todėl nepriimtina.

Ponia Drayson pastebėjo, 
kad moterys su ja kalbasi ne
noromis ir neatvirai. To ji tik
rai nesuprato...

Posėdžiavo tarptautinė teisi 
Binkių sąjunga

Istambule įvyko Tarptauti
nės Moterų Teisininkių Fede
racijos suvažiavimas. Jame da
lyvavo daugiau kaip 50 teisi
ninkių iš 'įvairių kraštų. Be ki
tų klausimų suvažiavime buvo 
svarstoma jaunimo teismų į- 
vairiuose kraštuose steigimas, 
kinų, knygų bei žurnalų cenzū
ros klausimas ir reikalas ska
tinti tėvus skiepyti vaikuose 
religinį jausmą, šios tarptauti
nės moterų organizacijos pir
mininkė yra amerikietė Dr. 
Rosalind Bates iš Los Angeles.

Globoja raupsuotoje vaikus
Tala leprosoriume, netoli Ma- 

nilos, Filipinuose, 1! pranciš
konių seserų savo gyvenimą 
pašventė vargšų raupsuotųjų 
vaikams auginti. Seserys dirba 
prie raupsuotųjų ligoninės į- 
steigtam lopšelyje ir prižiūri 
raupsuotųjų naujagimius, ku
rie gimę tuoj atskiriami nuo jų 
raupsuotų tėvų ir pavedami se
serų globai. Kadangi, būdami 
su tėvais, vaikai neišvengiamai 
užsikrėstų raupsais, o pašali
niai žmonės bijo tuos vaikus 
globoti, tai seserų pasišventi
mas yra vienintelė viltis, kad 
tie vaikai užaugs sveiki žmo
nės. Iš 9 vienuolių 6 yra vieti
nės. Seserų darbui finansuoti 
buvo įkurta Katalikų Pagalbos 
Sąjunga, kuri suaukoja lopše
liui maistą, pinigus, drabužius 
ir vaistus. Valdžia šiai institu
cijai skiria tik nedidelę subsi
diją.

Grįžo į Katalikų Bažnyčią
JAV Socialist Workers Par- 

ty veikėja Grace parson pas
kelbė išstojanti iš partijos ir 
grįžtanti į Katalikų Bažnyčią. 
Grace Carlson savo laiku par
tijos buvo išrinkta kandidate į 
JAV viceprezidentus.

Imasi platinti spaudą
Amerikos Katalikės Dukte

rys savo jubiiėjinėje konvenci
joje pradėjo katalikiškos spau
dos platinimo vajų. Ypač buvo 
iškeltas katalikiškos spaudos 
tarp nekatalikių platinimo 
klausimas. Amerikos Katalikės 
Dukterys tą darbą jau pradėjo 
ir uoliai jį vykdo, pienumeruo- 
damos katalikišką spaudą vie
šosioms skaitykloms ir bibliote
koms. bei platindamos ją savo 
draugų ir pažįstamų tarpe. Or
ganizacija įkurta 1930 m. Uti- 
ca, N. Y.
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aplinkybės. Jeigu pav. moteris 
už vyrą yra išmintingesnė, tai 
šeimoje jai priklausytų ir pro
to primatas. Tačiau bendrąją 
šeimos tvarką, nustatytą ir pa
tvirtintą paties Dievo, niekad ir 
niekas neturi teisės iškreipti. 
Čia negalima teisintis nei laiko 
dvasia, nei tautų papročiais, 
nei kuo nors kitu. Kokių išim
čių atskiri atvejai bepareika- 
lautų, tai vieno antram prima
tas, Povilo pabrėžiamas moters 
klusnumas vyrui, turi reikštis 
ir remtis pagarbia meile.

c. Sakramentaliniu santuo
kos - moterystės gėriu supran- 
tama ne tik tai, kad krikščionių 
santuokai Kristus suteikė sak
ramento charakterį t. y. pada
rė ją šeimos gyvenimui ypatin
gu malonių šaltiniu, bet visa 
tai, kas joje yra švento ir nelie
čiamo. Tokiais neliečiamais da
lykais moterystės prigimtyje y- 
ra jos veningums ir nesurdo- 
mumas. Apie vieningumą svar
biausios mintys pasakytos aiš
kinant santuokos ištikimybę. 
Kalbėdami apie nesuardomu- 
mą. Bažnvsios tėvai ir Popie
žiai daug kartų (pav. Pijus VI, 
189, 7.11; Leonas XIII, 1880. 
2.10; Pijus XI. čia minimoje 
Enciklikoje) primena Kristaus 
pasakymą: ‘Ką Dievas sujun
gė, žmogus teneišskiria; kiek
vienas, kuris paleidžia savo mo
terį ir veda kitą, svetimote
riauja: ir kas vyro paleistą ve
da, svetimoteriauja.’ (Mat. 19,-: 
Luk. 16,18). Net pas žydus įsi
gyvenusį paprotį paleisti žmo
ną. Kristus pavadino širdies 
kietumo padėka. ‘Gi, pradžioje 
taip nebuvo.’

Ką Dievas sujungė, žmogus 
teneišskiria. Santuokos nesuar- 
domumas nėra Kristaus ar Jo 
Bažnyčios įvestas .Tai yra nuo 
■pat pirmųjų žmonių santuokos. 
Žmogaus Kūrėjas, sujungęs 
bendram gyvenimui du asme
niu. nėra davęs teisės kitaip 
elgtis. Žmonių išgalvotą ir 
praktikuotą sauvalę Kristus y- 
ra pavadinęs svetimoteriavi
mu. Teisėtai susituokus skirtis 
ir abiems gyviems esant tuok
tis su kitu asmeniu negali leis
ti jokis žemiškas autoritetas: 
nei patys susituokusieji, nei 
valstybė. savo įstatymais. Ta
čiau Katalikų Bažnyčios prak
tikoje nuo pat apaštalų laikų 
yra du atveju, kuriais leidžia
ma teisėtai susituokusiems iš
siskirti ir, kad ir abiems gy
viems esant, tuoktis su kitu as
meniu: tai taip vad. tikėjimo 
arba Povilo privilegijos atve
jis ir nepanaudotos santuokos 
atvejis, šių dviejų atvejų isto
rinė kilmė tiksliai nėra išaiš
kinta. Aiškus yra tik faktas, 
kad ši praktika yra paveldėta 
iš apaštalų laikų, ir todėl spė
jama. kad tai remiasi paties 
Kristaus patvarkymu, nes. kaip 
sako šv. Jonas (21,25), ne vi
sa yra Evangelijoje užrašyta, 
ką Kristus mokė, ir ką jis yra 
padaręs. Tikėjimo arba Pavilo 
privilegija (kadangi Povilas a- 
pie tai kalba (Kor. 7,15) yra 
tame.'kad jeigu iš dviejų susi
tuokusių nekrikščionių ((pav. 
stabmeldžių, mahometonų, žy
dų) vienas tampa kataliku, gi 
antras pasilieka nekrikščioniu 
ir nesutinka gyventi su pasi
krikštijusiu taikiai, nekliudy
damas jam būti geru krikščio 
niu Ja apsikrikštijusis, jeigu 
nori, gali nuo tokio netaikaus 
nekrikščionies skirtis ir tuoktis 
su kitu .bet tik su krikščioniu. 
Šis sprendirpas turi būti pada
rytas ne paties asmens, o Baž-

nyčios teismo, ištyrus, ar tikrai 
nekrikštytasis nesutinka tai
kiai gyventi su pakrikštytuo
ju, nekliudydamas jam gyven
ti pagal jo naujai pasirinktą 
tikėjimą.
Antrasis atvejis yra tada, kai 

susituokusieji, savo santuokos 
nepanaudoję tarpusaviems san
tykiams, po trumpo ar ilgesnio 
laiko nori išsiskirti dėl tokių 
priežasčių, kurios Šventajam 
Tėvui atrodys padorios ir pa
kankamos. Kiekvieno šios rū
šies atvejo sprendimas yra re
zervuotas asmeniškai šventa
jam Tėvui. Bažnyčios teismui 
pavedama tik ištirti, ar tikrai 
moterystė yra nepanaudota. Iš 
panaudotos krikščionių santuo
kos nėra absoliučiai jokios iš
imties, net ir neardomumo to
kiu atveju, kaip cituodamas šv. 
Augustiną sako P. Pijus XI, 
kada vedusieji, savoje santuo
koje neturėdami vaikų, kuris • 
nors iš jų susilauktų su trečiu 
asmeniu ir kaip tik dėl šito no
rėtų tą trečiąjį asmenį vesti.

Suteikdamas krikščionių mo
terystei sakramentinį charak
terį, Kristus jo neapribojo ko 
kiomis sąlygomis. Iš šito fakto 
sekė svarbi tiesa, kad kiekvie
na tikra krikščionių santuoka 
tuo pačiu yra ir sakramentas. 
Jeigu trūksta tinkamų sąlygų 
santuokai, tuo atveju negalėjo 
būti nei sakramento: juodu vie
nas nuo antro yra neskiriami. 
Net jeigu kuris krikščionis 
siektų tik santuokinės sutarties 
pozityviu valios veiksmu, iš
skirdamas sakramentą, ar at
virkščiai. tai ir tokiu atveju pa
siektų arba abu arba nei vie
no: vienas be antro juodu ne
pasiekiami.

Asmenims. besistengian
tiems santuokoje tinkamai gy
venti. sakramentinė malonė tei
kia pagalbos tai gerai tęsėti: ir 
šeimyninį gyvenimą tinkamai 
tvarkyti ir šeimyniniame gyve
nime rasti savo kelią į išgany
mą. Suprantama, kad blogai 
bendradarbiaujantiems su sak
ramentine malone ir šis sakra
mentas, kaip ir bet kuris kitas, 
neduoda to, ką jis galėtų duo
ti.

Antroje Enciklikos dalyje I’. 
Pijus XI pasisako prieš mūsų 
laiko klaidas ir nusikaltimus 
tikros moterystės atžvilgiu. 
Visos tos klaidos, visi nusikal
timai, kad ir naujais vardais 
pavadinti, kariais ir mokslo 
skraiste pridengti, esą pasisa
vinti iš senovės sugedusių bar
barų. Gyveniman įvestos .jos ir 
dabar, be abejo, nuvestų į a 
nuos barbarų laikus.

Popiežius paliečia pasikęsini- 
mus net civilinių įstatymų šydu 
pridengti santuokos ardymą 
(divorsus), visokį nedorą sau 
valiavimą moterystės gyveni
me (pav. laikinė santuoka, 
vad. draugiškoji santuoka, iš
skirianti teisę ir pareigą gim
dyt vaikus ir t.t.).Užjausdamas 
nevaisingus vedusius, apie tuos, 
kurie bet kokiomis priemonė
mis sąmoningai nužudo dar ne
gimusį kūdikį (abortai). Popie
žius atsiliepia Šv. Augustino žo
džiais: ‘Kartais nueinama iki 
to. kad žiaurus gašlumas nuo 
dais ar kitais būdais nužudo 
pradėtąją gyvybę savo iščioje. 
Jeigu abu yra tokie (vyras ir 
moteris), tai savo tarpe juodu 
susijungė ne per santuoką, o 
per paleistuvavimą: .jeigu ne 
abu yra tokie, tai drįstu pasa
kyti: arba moteris yra savo v v 
rui tam tikra prasme kekšė, ar
ba jis savo žmonai svetimote- 
ris.

Ežeras Kirdekiu apylinkėje Nuotrauka V. Augustino

Popiežius taip pat pasmerkia 
perdėtus, šeimos gyvenime' 
peršamus, eugenikos motyvus. 
Anot Popiežiaus, kada jau ne
pasitenkinama šios srities svei
kais patarimais, bet eugenikos 
reikalavimai pastatomi aukščiau 
už sielą (sielai yra geriau bū
ti kad ir nesveikame kūne, ne
gu visiškai nebūti), kada euge
nikos kriterijumais kęsinamasi 
įstatymo keliu daryti žmonių 
atranką santuokai, tam tik
roms žmonių kategorijoms 
draudžiant tuoktis, ar prieš jų 
valią padarant juos nevaisin
gais, tai nusikalstama žmonių 
natūralioms teisėms. Valstybė 
savo įstatymais ne viską gali, 
kas įstatymų leidėjams į galvą 
ateina. Er.cikliko.je pasmerkia
ma taip pat ne tik aiškiai nuo
dėminga vieno antram neišti- 
tikimvbė, bet ir vad. nekalta 
draugystė su svetimais asmeni
mis. Pasmerkiama taip pat 
šiandienine prasme supranta
ma moters emancipacija, kuri 
užuot užtikrinusi moteriai jos 
teises, jai tik sukliudo eiti mo 
tinos ir namų šeimininkės pa
reigas. padaro ją savotiška 
valstybės verge. Pakartotinai 
pasmerkiama pažiūra, kuri iš 
natūraliai šventos ir Kristaus 
papuoštos sakramentine malo 
ne santuokos kėsinasi padaryti 
profanišką civilinę sutarti, pa
vadindami ją civiline' santuo
ka. šį pasikėsinimą yra pas
merkęs jau Tridento visuotinis 
susirinkimas, pakartojęs pas
merkimą P. 'Leonas XIII. P. 
Pijus XI primena jau daug kar
tų prieš .jį Bažnyčios pareikštą 
tiesą, kad santuokos natūralus 
šventumas ir krikščionių sau 
tiiokos sakramentinis charak
teris nuo pačios santuokos yra 
visiškai neatskiriami: ji arba 
su savo šventumo savybėmis, 
arba jos visai nėra, 
šia tiesa Popiežius 
jau daug kartų
skelbtą pasmerkimą divorsams, 
arba santuokos ardymui. I)i 
vorsų šalinikams P Pijus ne
pabijos skiri i noopaganizmo 
šalininkų vardą, kurie nepajė
gia nieko išmokti is liūdnos gy
venimo patiri irs. Pavardinęs 
vsą eilę divorsu šalininkų kar
tojamų argumentų už divorsu 
leistinumą. Popiežius užbaigia: 
‘Tačiau prieš šitas visas bepro
tystės (insania) stovi jokiais 
žmonių dekretais, tautų spren
dimais, įstatymų leidėjų valia 
nepalaužiama tiesa: "Ką Dievas 
sujungė, žmogus teneišskiria.’ 
(Mat. 19,6). čia pat p. Pijus 
pakarloja Tridento susirinkimo 
paskelbtą anatemą ir P. Leono 
XIII Enciklikos aštrų pasmer
kimą visiems divorsu šalinin
kams ir gynėjams.

santuokinių visokeriopai pagal
ba, kaip religingas gyvenimas 
ir antgamtinės religinės prie
monės.

Šios Enciklikos turinio svar
ba ir šiandien nėra sumažėju
si. Argi veltui ir P. Leonas XIII 
ne vieną kartą ir P. Pijus XI 
šioje Enciklikoje pabrėžia, kad 
žmonijos labui daugiausia reik
šmės turi šeimų dvasia? Ar 
netiesa, kad daugelyje kraštų, 
suniekinus šeimos šventumą.

tos šeimos tūkstančiais yra, o 
su jomis yra ir visos žmonijos 
gyvenimas? Tad šiandien var
giai yra kas aktualesnio, kaip 
reikalas žmonijai įsigyti teisin
gą supratmą apie santuoką ir 
šeimos gyvenmą, gerai pasirin
kti šeimos gyvenimui bendri
ninką. Santuokos ir šeimyninio 
gyvenimo teisingo supratimo 
skleidimas, to, kurio moko Baž
nyčia. turėtų būti vienas iš pir
mųjų tikslų šiandieninės veik
los katalikiškos visuomenės.

RELIGINE PARODA ANGLIJOJE
Nuo birželio 15 iki 22 d. 

Glasgovve. didžiulėje Kelvin sa
lėje vyko religinė paroda, ku
rią parengė ir vadova Glasgo- 
wo arkiv. Donata Campbell. 
Paroda apėmė įvairias Kat. 
Bažnyčios sritis ir turėjo 94 
skyrius. Kiekvienas parodos 
skyrius atstovavo vieną kurią 
vyrų ar moterų vienuoliją. Pa
rodoje buvo atstovaujama 45 
vyrų ir 50 moterų vienuolynai. 
Visi parodos skyriai sudarė 
vientisą Kat. Bažnyčios veiki
mo vaizdą, kaip vidaus gyveni
me. taip ir misijų kraštuose. 
Akyvaizdžiai buvo galima pa
matyti kokį dideli darbą atlieka 
Kat. Bažnyčia, ypač misijų 
kraštuose, ko jokiu būdu nega
lėtų atlikti paskiri asmenys. Ir 
neperdaug religingas žmogus, 
parodą nuosekliai apžiūrėjęs. į- 
sitikina. kad bedievių daromi 
priekaištai, jog Kat. Bažnyčios 
dvasiškiai, vienuoliai, kunigai 
ar seselės nieko gero žmonijai 
neduoda, yra visai nepagrįsti.

Paroda kasdien, išskyrus

sekmadienius, buvo atdara nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Kiekvieną vakarą parodos aik
štėje vienas iš Škotijos vysku
pų laikydavo iškilmingus 
mišparus ir suteikdavo palai
minimą šv. sakramentu.

Paskutinę parodos dieną, 
birželio 22.1 vai. p.p. Glasgovvo 
arkiv. Donald Campbell atlaikė 
iškilmingas pontifikalines šv. 
mišias, pamokslą pasakė Pais- 
Jey vysk. Black, D.D. Pamaldų 
klausė apie 20,000 žmonių.

Per visą laiką parodą aplan
kė per 200.000 žmonių. Vien 
paskutinę dieną parodą aplan
kė apie 48.000 žmonių.

Paroda praėjo labai gražiai, 
laikoma labai pasisekusi ir yra 
didelis Kat. Bažnyčios įnašas į 
Anglijos dvasinį gyvenimą.
Parodoje dalyvavo 2 arkivys

kupai, 8 vyskupai ir šimtai ku
nigų pasauliečių bei vienuolių 
seselių. J. Butkevičius

MCSV MPEOMATV

LIETUVIAI PASAULYJE
VOKIETIJA

buvusi 
stovykla, 
daug kas

Uždaryta Bremen - Grohn 
stovykla

Netoli Bremene, 
Grohn pereinamoji 
per kurią atvažiavo
į Ameriką, nuo birželio 15 d. 
likviduota. Patalpas perėmė 
amerikiečių kariuomenė, o pats 
emigracijos centras persikėlė j 
Bremen-Lesum. Numatomos 
dar dvi pagalbinės pereinamo
sios stovyklos: Bremen-Groe- 

pelingen. Camp Tirpitz ii Brn- 
men - Barracks. Pfarrstras.se. 
Emigracija į JAV laikinai vi
siškai sustojo. J kitus kraštus 
vyksta sulėtintu tempu. Tiki
masi, kad emigracija į Kanadą 
ir Australiją vėl pagyvės. Bu
vęs stovyklos kapelionas kun. 
Vaclovas Šarka persikėlė į 
Hamburgą, iš kur aptarnaus 
pasilikusius lietuvius Schlesuig 
Holstein srityje. Jo adresas: 
(24) Hamburg. Holzdamm 18, 
Marienhaus.

Jaunimas stovyklauja

Pasidėjus vasaros atosto
goms, lietuviškas britų zonos 
jaunimas stovyklauja skautų ir 
neorganizuoto lietuviškojo jau
nimo stovykloje prie Doensel 
ežero netoli Diepholzo. Sto
vyklauja apie 60-70 skautų ir 
96 neorganizuotų jaunuolių. 
Skautų stovykla tęsėsi nuo bir
želio 26 iki liepos 7 d., neorga
nizuoto jaunimo — nuo liepos 
7 iki 20 d. Vaikų ir skautų 
stovykla buvo suorganizuota 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos ir Vyriausiojo Sielovados 
Tvarkytojo Tėvo A. Bernato- 
nio rūpesčiu. Stovyklą visą lai
ką remia Baltas ir T. A. Berna
tonis, daugelis kitų taurių sąmo
ningų lietuvių. Stovykla yra la
bai gražioje vietoje tarp miške
lių prie ežerėlio. Apylinkės 
labai primena Lietuvą su ban
guojančiais javų laukais, šla
mančiais beržynėliais, ošian
čiais pušynėliais, žaliomis lan
komis. Stovykloje organizuoja
mi pašnekesiai, mokomasi lie
tuviškų dainų, žaidimų, rankų 
darbelių, skaitomos balsu lietu
viškos knygos, vakarais rengia
mi laužai su lietuviškomis dai
nomis bei (įvairiais pasirody
mais.

BELGIJA

5 metai anglies kasyklose
1947 m. išskrininguotų lietu

vių būrelis (išmestų iš tuomet 
organizuojamų stovyklų), išvy
ko kasyklų darbams j Belgiją.

— n*papr»st»i |4<wrms na’Hasns Jnrslo 
Junknus romanas ' PAKt.VOę PAUKŠČIAI”. T tomo kain» 

antro — $2 60 Gaunama: G^tnia. 3.S5 Unl<>n Avenue 
Bmoklyn 11. N. Y.

Kartu su 
pakartoja 

Bažnyčios

(atkelta iš 3 psl.) 
nedidesni baisa, kaip ir bet

Kalbėdamas apie priemones^ 
padedančias išlaikyti šeimos 
šventumą, patvarumą, santuo
kinių tarpusavės padorius san
tykius, P. Pijus XI. pabrėžda
mas deramą vertę žemiškųjų 
priemonių, primena, kad nėra 
kitos tokios institucijos ginti 
šeimos reikalus, kaip Bažnyčia: 
kad nėra kitų tokių priemonių

n
kuris eilinis pilietis. Tuo būdu 
is diplomatų pasisavinimo vy
riausybinių funkcijų Lietuvos 
reikalui nematyti .jokios nau
dos. tačiau šios .jų pretenzijos 
musu vidaus santykiuose jau 
yra padariusios didelės žalos.
Tokia savo laikysena diploma
tai suskaldė mūsų visuomenę, 
sukėlė nesantaiką, nepaliauja
mus ginčus ir jokiu atžvilgiu 
nei Lietuvos bylai, nei lietuvių 
tautai nenaudingas tarpusavio 
kovas.

Iš tikro jei iš mūsų paskuti
niųjų kelerių metų gyvenimo 
būtų išimta visos diplomatų 
laikysenos ir pretenzijų sukel
tos diskusijos, ginčai ir pešty
nės, tai galima būtų pasakyti, 
kad jis butų buvęs gana dar
nus ir didesnio masto ginčų y- 
ra buvę kitais klausimais ne
daug. Net ir daug ginčų Vliko 
klausimu sukėlė ne kas kitas, 
kaip tos diplomatų pretenzijos. 
Tad už visuomeninę nesantai
ką. kurią patys kartais mėgsta 
pasmerkti, visa didžiąja dalimi 
turi prisiimti kaltę ne kas ki
tas. kaip jie — eilė mūsų buvu
sių ir tebeeinančių pareigas di
plomatų.

(bus daugiau)

Nesitikėjo jie ten ilgai būti, 
manė, kad galės išemigruoti. 
Štai šiemet jiems suėjo jau 5 
metai. Ta proga “Gimtoji šalis” 
Belgijos lietuvių dvisavaitinis, 
leidžiamas rotatoriumi, rašo: 
“Tie metai nepraėjo mums ne
jučiomis! Ačiū Dievui, vos porą 
aukų iš mūsų tarpo pareikala
vo anglies kasyklos, tačiau visi 
mes esame aukomis praradę 
nemažai sveikatos, visi esame 
sužeisti, daugelis susirgę džio
va. skilvio ir strėnų ligomis, pa
akinome širdis, daugelis nete
kę pirštų, ne vieno sutrinti 
kaulai, o to skausmo — nema
žesni kalnai susikrautų kaip 
prie kasyklų akmens kalnai... 
Esame tiek nedaug ir taip iš- 
sklidę ir taip nusidirbę, jog 
nebeįmanoma suruošti turtin
gesnių programų. lietuviškai 
išmokslinti vaikučius, gražiai 
sugiedoti per pamaldas. Vien 
tik spausdintas žodis riša vie
nus su kitais.”

ARGENTINA

Rengia koncertą

Dainos Ansamblis, vadovau
jamas pianisto Andr. Kuprevi
čiaus, pereitais metais gerai 
pasirodė vietinei publikai. Šiais 
metais liepos 26 d. rengia Con- 
sejo de Mujeres salėje, pačia
me Buenos Aires miesto cent
re. antrą tokį liaudies dainų ir 
tautinių šokių koncertą. Vieti
nių susidomėjimas yra didelis.

Nauja bažnyčia

Rosario lietuvių kolonijos vi
sos veiklos centras yra bosto- 
nietis kun. Kaz. Vengras. Jo 
pastangomis yra nupirktas že 
mės sklypas lietuviškos parapi
jos centrui, kur ruošiasi staty
ti bažnyčią. Tai būtų antra lie
tuviška bažnyčia Argentinoje.

URUGVAJUS

IJetuvis į olimpiadą

Jau keliose tarptautinėse 
rungtynėse dalyvavęs, žymus 
Urugvajaus krepšininkas Vik
toras Ceslinkas, su valstybine 
komanda išvyko į Helsinkio. 
Suomijoje, tarptautinę sporto 
olimpiadą. Gimęs jis Marijam
polėje ir kolonijoje žinomas 
kaip veiklus visuomenininkas, 
Urugv. Liet. Kultūros Dr—jos 
ir Parapijos Komiteto sekreto
rius. Montevideo lietuviai bir
želio 22 d. jam padarė iškil
mingas išleistuves, linkėdami 
kovoti ir laimėti bei visur reikš
tis lietuviu.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Inteligentijos uždaviniai

Per inteligentijos pasitarimą, 
įvykusį birželio 2-4 d.d. Vil
niuje, A. Sniečkus, Lietuvos 
Komunistų partijos sekreto
rius, šitaip apibūdino inteligen
tijos uždavinius: stiprinti tary
binio patriotizmo auklėjimo 
darbą, ugdyti tarybinių tautų 
draugystę, proletariato inter
nacionalizmo idėjas, kovoti 
prieš nacionalinį užsisklendimą, 
vystyti nesutaikomą kovą prieš 
nacionailnį užsisklendimą, vys
tyti nesutaikomą kovą prieš 
bet kurias nacionalistines ide
ologines liekanas, prieš kosmo
politizmo pasireiškimus, kovoti 
už aukštą idėjiškumą bei bol
ševikinį principiškumą moksle, 
literatūroje, mene — visose i- 
deologinio darbo srityse, taip 
pat stiprinti kovą prieš Ameri
kos imperialistų skleidžiamą 
kosmopolitizmą, kurio pagalba 
jie stengiasi nuginkluoti tau
tas ideologiškai, kad palengvin
tų sau naujo karo kurstymą.

Puolamas ir rūsy teatras

Vilniuje veikia rusų valsty
binis teatras. Ir jis užpultas, 
kad praėjusiame sezone nepa
statė nė vienos pjesės šiuolaiki
ne tarybine tema, o taip pat iš 
Tary bų Lietuvos gyvenimo. Ir 
ką jie gali statyti, kad drama-

turgai neparašo, o jie nepara
šo todėl, kad tegali vaizduoti 
tik laimingus piliečius, laimin
gus darbininkus, kurių patys 
aplinkui nemato ir nepatiria jų 
gyvenimo.

lietuviai į Kazachstaną
Iš Sibiro ištrūkę gyvi liudi

ninkai tvirtina, kad daug pa 
taitiečių, jų tarpe ir lietuvių, 
ištremtų į Kazachstaną, ypač 
per karą, ten mirė badu.

“Tary binė Lietuva”
Propagandinis Sovietų filmas 

— ‘Tarybinė Lietuva” yra 
skirtas propagandos tikslams 
užsienyje. Ten parodoma, kaip 
dabar Lietuva esanti laiminga, 
įsivedus kolchozus. Šis filmas 
demonstruojamas ir Lietuvoje. 
“Pabedos” teatre buvo suruoš
tas “filmo gamintojų susitiki
mas su žiūrovais”, kur pirmas 
žodį tarė “Stalino laureatas” 
Tilvytis, paskui — režisierius 
paaiškino, kodėl ir kaip jis bu
vo pagamintas.

Skubiai ruošiami traktori
ninkai

Visoje Sovietų Sąjungoje, ir 
Lietuvoje, pagreitintu būdu į- 
vairiose mechanikos mokyklo
se ir kursuose rengiami trakto- 
ristai ir jų brigadų vedėjai. Pa
starąją žiemą buvo paruošta 
traktorininkų kur kas daugiau

duota traktorių net per 
penkmetį. Paruoštųjų

negu 
visą 
traktorininkų tarpe yra daug 
ir moterų. Tų pačių traktoris- 
tų dalis šį pavasarį jau buvo 
mobilizuota į kariuomenę. Jų 
vietą turi užimti moterys. Jei 
kur. vyrus mobilizavus, trūks
ta apmokyti, traktorisčių, .jos 
apmokamos kuo skubiausiai. 
Tuo Sovietai nori atpalaiduoti 
kuo daugiau vyrų iš darbų ir 
juos pašaukti kariuomenėn.

Gramatika pagal Stalino 
mokslą

Lietuvių kalbos institutas, 
remdamasis marksistiniais-le- 
ninistiniais meto
dais ir Stalino “kū
riniais” kalbos mokslo klausi 
mais. skubina paruošti moksli
nę lietuvių kalbos gramatika, 
sudaryti lietuvių kalbos žody
ną, tyrinėti lietuvių kalbos is
toriją. Kiek tiek veikalai bus 
moksliški .sunku pasakyti, jie 
bus tiek užtempti ant Stalino 
kurpalio. Kas nesiduos užtem
piama. kas prieštaraus šiai 
marksizmo linijai, bus iškrai
poma.

Mirė kun. Aleksandravičius
Gautomis žiniomis. Lietuvo

je. Gudeliuose prie Balbieriš
kio. mirė Gudelių klebonas kun. 
Aleksandravičius

Pfarrstras.se
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
NORWOOD. MASS.

• Albertas Danauskas išvy
ko į JAV kariuomenės laivy
ną karinės prievolės. Albertas 
gimęs Amerikoje, tačiau tėvų 
išaugintas lietuviškoje dvasio
je ir net laiškus į namus rašo 
lietuvių kalba. 1938 m. Alber
tą ir seserį jų motina buvo nu
sivedus Lietuvon, kur aplankė 
visas gražesnes ir įžymesnes 
vietas, šiais metais jis baigė 
De Paul universitete ekonomi
ką. įgydamas Master of Busi- 
ness laipsnį.

• Frank Ža polis. esąs JAV o- 
ro pajėgų tarnyboje dirba kaip 
Rentgeno spindulių technikas, 
šiomis dienomis, gavęs atos
togų. jas praleido pas savo tė
vus. ir kaip “Ateities" šokėjų 
grupės narys nepamiršo aplan
kyti tos grupės vadovo Vytau
to Beiiajaus, kuris dabar guli 
Denvaryje. Coiorado. ir nese
niai buvo operuotas.

• Kan. Mykolas Vaitkus jau 
atidavė spaudai savo naujausią 
eilėraščių rinkinį "Vienatvėje--, 
kurį leidžia Nekalto Prasidėji
mo seselės Putname.

• Muz. Br. Budriūno vado
vaujamas kvartetas 
liet, dainų plokšteles, 
netrukus pasirodys

• E. Bandzev ičius.
Lietuvos Valstybinio 
baleto solistas

įdainavo
kurios

čiurlioniečių šventė
Liepos 13 d. Čiurlionio an

samblis turėjo sezono uždary
mo iškilmes. Aktas įvyko lietu
vių salėje. Jis pradėtas tradici
ne giesme "Lietuva brangi“. 
Toliau buvo prisiminti ištremti, 
nužudyti ir mirę čiurlioniečiai 
ir sugiedota "Marija. Marija”.

Ansamblio veiklos apyskaitą 
padarė jo valdybos pirm. Ed. 
Karnėnas. Apžvelgęs surengtus 
koncertus, jis iškėlė ir ateities 
planus — turės būti baigtas 
dainų rašymas į plokšteles, su
sitaria surengti koncertus Pitt- 
sburghe ir kitur ir t.t.

Pagal tradiciją buvo pagerb
ti nusipelnę ansamblio nariai— 
išdainavusiems 10 metų buvo 
įteikti auksiniai medaliai. 5 me
tus — sidabriniai Už gerą bei 
pavyzdingą repeticijų lankymą 
buvo įteikti diplomai. Dalis 
naujai įstojusių buvo pakelti į 
senjorus.

Iškilmių proga ansamblį pa
sveikino St. Nasvytis. premi
juoto romano autorius J. 
Gliaudą iš Detroito ir dr. J. 
Biežis iš Chicagos. Čiurlionio 
ansamblis yra "Draugo" Bend
radarbių Klubo literatūrinės 
premijos mecenetas. tad laure
atą J. Gliaudą jis ir čia išskir
tinai pagerbė — buvo įteikta 
jam puokštė gėlių.

Baigiamąjį žodį tarė an
samblio vadovas muz. Alf. Mi
kulskis — jis dėkojo už darbą, 
drąsino dirbti toliau, lietuviška c
daina gaivinti lietuvybę ir gar
sinti Tėvynės
buvo baigtos Tautos Himnu.

Ansamblio dalyvių ir svečių 
piknikas įvyko žinomo Cleve
lando prekybininko Blaškevi- 
čiaus ūkyje.

Tremtiniu valdyba pas 
gubernatorių

Liet. Tremtinių Draugijos 
valdybos nariai Ed.. Karnėnas 
(prm ). A. Baiašaitienė. Em. 
Skrabulytė ir V. Braziulis lie
pos 8 d. buvo priimti specialioj 
audiencijoj Ohio gubern. Lau- 
chės. Kartu su tautinio cha
rakterio dovanomis jam buvo 
įteiktas ir memorandumas, ku
riuo dėkojama JAV už suteik
tą tremtiniams globą bei prieg
laudą ir prašoma padaryti vis
ką. kad būų ratifikuota genoci
do konvencija ir sulaikytas nu
sikaltėliškas pavergtų tautų, 
tarp jų ir lietuvių tautos, nai
kinimas. kurį vykdo raudona
sis tironas.

Gubernatorius delegaciją 
priėmė labai maloniai, gyvai 
domėjosi tiek pačiu memoran
dumu. tiek asmeniniais jo pa
aiškinimais ir pažadėjo Cleve
lando lietuvius atlankyti kurios 
nors jų šventės proga. Jis 
džiaugėsi ir dovanomis—kny- 
gomi lietuvius gerokai

var ią. Iškilmės

Vietos amerikiečių 
Bandzevičiaus 

iš jo

dirbąs
Wash-

buvęs
Teatro 

ir baletmeiste
ris. šiuo metu mokytojaująs
"Larrymore Studio of Dance 
Arts” Lubbocke. išvyko į Hol- 
lyvvood. Cal.. dalyvauti 2-jų 
savaičių šokių mokytojų kon
vencijoje,
spauda deda 
nutrauką ir aprašymą 
baleto veiklos.

• Dr. D. Krivickas,
Kongreso Bibliotekoje
ingtone. ruošia medžiagą tarp
tautiniam teisininkų kongresui, 
kuris įvyks šio mėnesio gale 
Berlyne. Minimame kongrese 

Tarp, teisi- 
dr. A. Tri-

įuošiasi dalyvauti 
ninku D-jos narys 
makas.

• Pr. Jučai t is, 
profesoriauja Illinois techniko- 
logijos institute. Jis priklauso 
Amerikos profesorių sąjungai.

Petras šotulis ieško savo pus
seserės Aleksandros Devak. 
kuri ligi 1938 metų gyveno pas 
Potkomarovvskius Brooklyne. 
Kreiptis į P. Šotulis. 6936 S. 
Mapleuood Avė.. Chicago 29. 
11.

Atitaisymas
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pondencijoje iš Waterbury. 
Conn dėl korektūros kaltės, 
iškrito šios pavardės — Baniai. 
Briškai. Barkauskai. Balčiai.

pažįstąs, bet iš jų galėsiąs susi
daryti dar pilnesnį vaizdą.

Tremtinių Draugijos valdy
bos iniciatyvą užmegzti ryšį su 
atsakingais krašto valdžios 
žmonėmis reikia sveikinti. Ma
lonu pažymėti, kad audienciją 
išrūpino ir pati joje dalyvavo 
Columbaus lietuvė tremtinė 
Saldukienė.

Lietuvos vadavimo keliai
Ateitininkų sendraugių studi

jų sekcija liepos 13 d. svarstė 
Lietuvos vadavimo klausimą. 
Pranešimą padarė prof.J. Grav. 
rogkas. Pradžioj jis prisiminė 
Dievo Motinos pasirodymą Fa
timoje ir jos skatinimą į maldą. 
Maldoje mes turime ieškoti vil
ties. optimizmo ir entuziazmo.

Tačiau reikia ir dirbti. Darbo 
kelią mums rodo ir naujųjų lai
kų šventieji, pvz. Bosco ir kt.

Kova dėl Lietuvos laisvės 
mums stato trejopus uždari
nius: išlaikyti lietuvybę, neleis
ti pamiršti Lietuvos bylos ir 
suteikti šios rūšies veiklai Lie- 
vos laisvinimo pobūdį.

Profesorius pabrėžė, kad lie
tuvybę reikia susieti su tautos 
religija, t. y. duoti jai pasaulė
žiūrinį atspalvį. Mūsų kaimas 
parodė, kad šitaip pergyvena
ma lietuvybė yra nepaprastai 
tvirta bei atspari.

Smulkiau aptaręs autorite
tingą pavergų tautų Centrinį 
Jungtinį Komitetą. Jis turėtų 
veikti visų pirma JAV vyriau
sybę. Ir tai ne tiek pavergtų 
tautų skriaudų kėlimu aikštėn, 
bet įsąmoninimu tų pavojų,, ku
rie tyko laisvąjį pasaulį ir pa
čias JAV.

Aktualių minčių iškėlė kore- 
ferentas J. Gobis. P. Stravins
kas ir kt. susirinkimo dalyviai.

Sekcijos valdybai pavesta 
mintis surašyti tam tikros re
zoliucijos forma, kuri, dar kar
tą apsvarstyta kitame susirin- — 
kime. bus vėliau persiųsta ati
tinkamiems veiksniams.

V. Rocevičiui ir O. Matusevi
čiūtei šliūbą liepos 12 d. šv. 
Jurgio bažnyčioj davė kun. dr. 
K širvaitis. Vakare į vaišes, be 
pabrolių bei pamergių, atsilan
kė nemaža ir svečių. Linkėjimų 
kalbas pasakė dr. Ad. Darnu
sis. P. Gruodis. P. Glugodienė. 
A. Augustinavičienė. St. Lazdi- 
nis. K. Tallat-Kelpša. Br. Snar- 
skis. St. Barzdukas. B. Augi
nąs. J. Mikolauskas ir kt. Vyr. 
šeimininku buvo pakviestas S. 
Laniauskas. Daug dainuota, 
smagiai linksmintasi. Dieve 
duok šiai naujai lietuviškai at- 
eitininkiškai šeimai daug lai
mės ir sėkmės!

O. ir V. Rocevičiai bei M. ir 
J. Mikolauskai liepos 13 d. ato
stogų praleisti išvyko pas tėvus 
pranciškonus į Kennebunk 
Port. Maine. A. V.

Maldos namų atnaujinimas
Atžymint parapijos 40 metų 

gyvavimo sukaktį, vietos dva
siškių ir parapijiečių pastango
mis yra ruošiami įvairūs paren
gimai, kad sukėlus atatinkamą 
sumą pinigų bažnyčios dekora
vimui ir įvairiems patvarky
mams.

Bažnyčiai išdekoruoti vietos 
kleb. F. Norbutas yra pakvie
tęs tos srities žinovą iš Chica
gos dail. Valešką. Darbas nu
matomas greitai pradėti, tad 
neužilgo nonvoodiečiai galės 
pasidžiaugti nauja bažnyčios 
išvaizdą.

Kadangi vietos kleb inas 
vengia užtraukti parapijai sko
los.. todėl tikimasi, kad parapi
jiečiai tą gražų darbą duosniai 
parems.

Liepos 27 d. Federacijos sky
rius rengia tam tikslui atviro
je gamtoje pobūvį — pietus, 
todėl visi norwoodieč:ai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti 
tuomi prisidėti prie minėtų 
laidų padengimo.

Lietuvių kalbos kursai
Vietos kleb. F. Norbuto pas

tangomis per vasaros atostogas 
veikia lietuvių kalbos kurseliai 
mažamečiams. Kad vaikučiai

Roseland. III.

?r 
iš-

Minėjo birželio įvykius
Birželio įvykius Roselande 

paminėjo net du kartu. Birželio 
15 d. LTB apyl. valdybos pas
tangomis paminėta Lietuvos 
okupacija, areštai ir trėmimai. 
Kalbėoj polit. kalinys J. Bildu- 
šas. Genocido reikalu priimta 
rezolucija. kuri pasiųsta Ulinois 
senatoriams. Birželio 27 d. Bal
fo valdybos iniciatyva buvo 
paminėta L. A Fronto ruoštas 
sukilimas prieš okupantą. Lai
kinosios vyriausybės sudary
mas su min. pirm. prof. J. Bra
zaičiu. naujųjų okupantų kės
lai ir Laikinosios vyriausybės 
persiorganizavimas į rezisten
ciją. Kalbėjo J. Sakevičius.

K. Br.

parleistų produktingai laiką 
vietos kleb. F. Norbutas su 
seselių ir vietos lituanistų pa
galba rįžtasj vietos vaikučius 
daugiau pramokinti lietuvių 
kalbos. Prie lietuvių kalbos vai
kučiams dar yra duodamas ir 
dvasinis auklėjimas.

Šiuos atostogų kurselius lan
ko per 50 vaikučių. Malonu, 
kad tėvai paklausė klebeno 
nuoširdaus raginimo ir leidžia 
savo vaikučius mokintis lietu
vių kalbos, o vaikučiai užaugę 
visuomet liks jiems už tai dė
kingi.

Pavykęs Vyčių piknikas
Liepos 13 d. įvyko metinis 

Vyčių piknikas - gegužinė. Be 
skaitlingos publikos ir lietuviš
kos nuotaikos, 
džiaugti darniu 
darbiavimu.

Iš Balfo
Š. m. liepos 13 d. įvyko vi

suotinas Balfo skyriaus narių 
susirinkimas.
Iš perskaityto protokolo paaiš
kėjo galutini rezultatai anks
čiau įvykusio Balfo vajaus.

Rūbų ir batų buvo surinkta 
ir pasiųsta centrui 350 svarų. 
Grynais pinigais surinkta $274. 
Dėka vietos klebono F. Norbu- 
to raginimo rūbai surinkti ge
ros kokybės.

Tenka pažymėti, kad dau
giausiai pinigų surinko ir su 
didžiausiu pasišventimu tą dar
bą atliko senosios Balfo veikė
jos I. Tvaskienė ir I. Vasiliau
skienė. Džiugu, kad dar turi
me tokių pasišventėlių, kurie 
rįžtasi visomis išgalėmis pa
dėti savo broliams nelaimėje 
vargstantiems 1

Iš tremtinių tarpo vajaus 
metu daugiausiai pasidarbavo 
A. Tumas.

Tarp einamųjų reikalų buvo 
svarstyta ir nutarta surengti 
Balfo naudai gegužinę - pikni
ką. J. P.

tenka pasi- 
vyčių be:

veiklos

J. E. Vysk. . Brizgys dalyvaus Liet. Susiartinimo šventėje, liepos 47 «t. 
Putnam. Conn. ir pasakys pamokslą.

PUTNAM. CONN.
J. E. vyskupas V. Brizgys, 

Lietuvių Susiartinimo šventėje, 
liepos 27 d.. Putnam. Conn.. 
pasakys pamokslą. Daug sve
čių žada atvykti norėdami pa
matyti ir išgirsti savą lietuvį 
vyskupą.

madienį. liepos 13 d. stovyklos 
mergaitėms atlaikė šv. mišias, 
pasakė pamokslą ir vėliavų pa
kėlimo iškilmėse pasakė labai 
gražų žodį ir įteikė išvykstan
čioms stovyklautojoms dova
nas.

Ponia K. Marijošienė, jau 
trečia savaitė kaip mergaičių 
stovykloje moko mergaites lie
tuviškų šokių, dainų ir žaidimų. 
Mergaičių stovykla ruošiasi 
gražiai pasirodyti per Lietuvių 
Susiartinimo šventę. Putnam. 
Conn. •

Mokytoją išvyka ir 
paskaita

Clevelando Lietuvių Mokyto
jų Draugija, prisimindama jau
kius vasarinius mokytojų kur
sus prie laisvos Baltijos kran
tų. liepos 27 d. gražioje ežero 
pakrantėje dr. Tamošaičio re
zidencijoje (2600, Lake Shore 
Blv.) rengia mokytojų išvyką, 
kur bus aktuali kiekvienam in
teligentui ped. J. Gobio pas 
kaita “Amerikos kultūros cha
rakteristika”. dainos, žaidimai, 
susineštinės vaišės ir kt.

Visi kolegos mokytojai kvie
čiami dalyvauti su šeimomis. 
Kad išvyka būtų jaukesnė ir 
geriau organizuota (pvz. pa
rūpinti automobiliai jų netu
rintiems). prašoma iš anksto a- 
pie dalvavimą pranešti J. Stem- 
pužiui (tel. TY 1-1900).

Išvykstama 1:30 nuo Lietu
vių salės. Valdyba

ŠVENTE
PIKNIKAS

Septintoji lietuvių susiartinimo

Rfjchester, N. Y.
— Ramunė Armonaitė ir Al

gis Naujokas, tremtinių vaikai, 
šį pavasarį baigė Rochester. 
N. Y. Benjamin Franklin aukš. 
mokyklą. Abu pasirįžę toliau 
studijuoti.

— Dr. Jurgis Balčiūnas du 
metus išgyvenęs Rochestery. 
N. Y., šiomis dienomis persikė
lė į Cambridge. Ohio (130 So. 
lOth St.) Cambridge. St. An- 
tonio ligoninėje dirbs gydytojo 
darbą. Gegužės mėn. pradžioje 
į tą pačią ligoninę išsikėlė ir dr. 
E. Butrimas su šeima.

— Rochesterio ir apylinkės 
lietuvių tradicinė Lietuvių Die
na šiais metais įvyksta liepos 
27 d. Schuetzen parke. Prog
ramoje: dainos ir taut. šokiai. 
Gražiausiais tautiniais rūbais 
pasipuošusi lietuvaitė ir trys 
įdomiai papuošti automobiliai 
laimės vertingas dovanas. Pra
džia 1 vai. p.p.

— ALT Rochesterio skyr. 
valdyba praneša, kad Birželio 
įvykių ir Lietuvos okupacijos 
12 metų minėjime Tautos Fon
dui buvo surinkta 241.85 dol. 
Liepos 12 d. duosnusis Feliksas 
Šlapelis Tautos Fondui prisiun
tė 20 dol. Tokiu būdu viso bu
vo surinkta 261.50 dol. Minėji
me dalyvavo* iš Lietuvos pabė 
gę žvejai: kapt. L. Kublickas ir 
J. Grišmanauskas.

Septintoji Lietuviu Susiar-
titnimo šventė įvyks liepos 27 
d.. Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Vienuolyno sodyboje. J ją ruo- 
šiasi atvykt daug lietuvių iš ar
ti ir toli.

Daug ekskursiją atobusais 
rengiama į Liet. Susiartinimo 
šventę, liepos 27 d. Teko girdė
ti. kad rengiamos ekskursijos 
iš šių vietų: Waterbury. Hart- 
ford. Nevv Britain. Manchester. 
Conn., VVorcester. So. Bostton. 
Cambridge. Lavvrence ir kt.

Ruošiasi svečius gražiai pa
vaišinti. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos skyriai ruošiasi 
Liet. Susiartinimo šventes da
lyvius skaniai pavaišinti. Savo 
valgių ir dovanų stalus žada 
turėti šie skyriai: Hartford. 
Manchestre. VVaterbury. AVor- 
cester, So. Bostin.

Liet. Susiartinimo šventės 
iškilmės bus filmuojamos ir 
kalbos bei programa rekorduo- 
jama.

Kun. Dr. J. Vaišnora, nese
niai atvykęs iš Romos, aplankė 
mergaičių stovyklą esančią 
Putnam. Conn. ir papasakojo 
mergaitėms apie šv. Tėvą. Taip 
pat svečias dalyvavo mergaičių 
surengtame lauže.

Kun. St. Yla. vienuolyno ka
pelionas. aktyviai dalyvauja 
mergaičių stovyklos gyvenime, 
jis ypač rūpinasi jų religiniu 
auklėjimu.

Elena Marijošiūtė šįmet bai
gė mergaičių akademiją su 
aukščiausiu pagyrimu ir gavo 
stipendiją (scholarship) Ann- 
hurst kolegijoj. Ji mokėsi pas 
Šv. Dvasios Seseris (prancū
zes) ir gyveno Nek. Prasid. 
Seserų laikomam {>ensijonate.

Aldona Vasiliauskaitė baigė 
Putnam Catholic Academy 
eum Įaudė. Ji studijuos Ann- 
hurst kolegijoj ir gyvens Nek. 
Pr. Seserų laikomam mergai
čių pensijonate.

“Eglutės” redaktorius P. 
Naujokaitis. liepos 13 d. aplan
kė mergaičių stovyklą. Jis pra
vedė įdomų pasikalbėjimą 
mergaitėm apie “Eglutės” 
J. Vaičiūnienės žodžiais
riant, durnaknygių skaitymą. 
Jis ragino mergaites rašyti į 
“Eglutę.” Redaktorius labai 
džiaugėsi mergaičių stotvyklos 
leidžiamu laikrašėliu “Kibirkš- 
tės”. kurio jau šią vasarą išė
jo du numeriai. Yra iš pačių 
mergaičių sudaryta redakcinė 
komisija, kuri savystoviai šį 
laikraštėlį redaguoja.

P. Dzikienė iš Elizabeth, N 
J., yra mergaičių stovyklos 
lektorė. Ji padeda seselėms 
mokyti mergaites lietuvių kal
bos ir kitų dalykų.

su 
ir 

ta-

• Pfc. Donaki J. Katkas, lie
tuvis, sužeistas Korėjoje.

w

Lietu' aite* \el.alto Prasidėjimo I ienuolyne PllTNAM, CONN.

DIENOS IŠKILMIŲ TVARKA:

PROGRAMOJE DALYVAUS 100 LIETUVAIČIU

vai. šv. Mišios 
xal. Lietuviški pietūs

Mergaičių stovyklą aplankė 
J. E. vysk. V. Brizgys. Jis sek-

11:00
1:00

5:00 vai. Iškilmingas mergaičių stovyklos užbaigimas.

ĮVYKS SEKMADIENI, LIEPOS 27 DIENĄ

*

i
i

J. VALAKAS
PranešiitH) IMr.

I

I

J. P. GINKIS 
Direktorius

PROGRAMOS
J. P. GINKI S, Direktorius 

šeštadieniais 2 vai. popiet.—VVAVRL 1600 kr—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika <vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai*

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JKZAVITAS
Muzikos Dr.

ATsiaunimAI
RADIO VALANDOS
Šeštadieniais

JACKJSIUlSs
DIOLK TOPIIIS 

1264 WHITE ST. 
HILLSIOE.N.J
1 TEL. *

VVAVERLY
6 3525
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Jisai nesiskundžia karščiu. Tai Fort Mbnmouth. N. J., laboratori
jos mechanikas Ch. MacFarland. kuris Sigmai Corp. “arktiniam kam
bary* 'išbando radaro įrengimus. Šioje bandymu kameroje temperatū
ra yra 60 laipsnių žemiau nulio, kai lauke tuo tarpu 95 laipsniai šili
mos.

Tėvynės Mylėtojų dr-jos 
seimas Clevelande

SPORTAS pasaulyje:
Kiekvienais metais pravedamas 

beisbolo rungtynes tarp National ir 
American League rinktinių šiais me
tais vėl laimėjo National lygos at
stovai. kurie savo kolegas nugalėjo 
3:2. Žaidimas tesitesė 5 iningus. nes 
lietus tolimesnį žaidimą sustabdė.

Mimbledon turnyrą laimėjusi 
Maureen Connolly išsikovojo ir Airi
jos meisterčs vardą, finale nugalė
dama Jean Walker-Smith per 2 se
tus. Ji taip pat laimėjo moterų dve
jetą bei mišrų dvejetą. VVimbledon 
vyrų nugalėtojas žymusis Frank 
Sedgman laimėjo Vokietijoje pra
vestą tarptautinį tuniso turnyrą, fi
nale įveikdamas afrikietį Sturgess 
per 4 setus. Amerikietis Flamm lai
mėjo Šveicarijos tarptautinį turny
rą. finale nugalėdamas amerikieti 
Dorfman per 3 setus. Larsen laimė
jo Amerikos teniso Iclav court> pir
menybes. finale nugalėdamas Diek 
Savitt per 5 setus. Italija nugalėjo 
Danijos tenisininkus ir tuo kvalifi-

kavosi finalinėms rungtynėms, ku
rios nustatys Europos zonos meiste
rį’ dėl Davis taurės. Priešininku bus 
Belgija, kurios rinktine nugalėjo 
Prancūziąj 3:2.

Amerikos futbolo rinktinė 
ruošdama olimpiniams 
turėjo rungtynes 
rias amerikiečiai 
su egiptiečiais, 
nugalėjo 5:1.

Jungtines Amerikos Valstybės šiais 
motais j olimpinius žaidimus nusiun
tė 335 sportininkus.

Rusiją futbolo varžybose olimpi
niuose žaidimuose atstovauja Rau
donosios Armijos komanda. P. Y".

besi- 
žaidimams 

su prancūzais, ku- 
pralaimėjo 1:2 ir 

kurie amerikiečius

Bostono lietuviai su amerikiečių 
kariais iš Fort Devers. Mass.. susi
tiko draugiškose rungtynėse ant 6 
lentų, sekmadieni, liepas 20 d. 2:30 
p.p. So. Bostono liet. pil. klube. 368 
Broadvvay.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
25 seimas įvyko liepos 8 d. SLA 
seimo metu. Jį atidarė dr-jos 
pirm. E. Devenienč Ji taip pat 
buvo išrinkta ir seimo pirmi
ninke, sekretoriavo M. Kaspa
raitis. Po Clevelando draugijų 
sveikinimų (muz. Alf. Mikuls
kis pasveikino Čiurlionio an
samblio vardu, A. Augustinavi- 
čienė Lietuvių Kultūros Fondo 
skyriaus vardu. Em. Skujenie-; 
kas latvių vardu ir St. Barzdų-^ 
kas Lietuvių Kalbos Draugijos 
skyriaus bei JAV Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės komi
teto vardu) buvo padaryti pra
nešimai. Draugijos pirm, pra
nešė. kad nariai dabar moka po' 
2 dol. metinio mokesčio, už tai 
gauna knygų (pereitais metais• 
buvo duoti dr. K. Griniaus at
siminimai. šiais metais nariai 
gaus “Balutį”). Draugija į- 
s'eigta 1896 m., taigi veikia jau 
56 metai. Daugiausia leido 
knygas, šiuo keliu ji nori eiti 
ir toliau, bet neturi pakanka
mai lėšų. Iždininkas dr. Trečio
kas pranešė, kad draugija ture- • 
jo apie 11 šimtų dolerių paja
mų. 4 šimtus dol. su viršum iš
laidų. šiuo metu ižde yra 8664.- 
52.

Apie atskirų kuopų veiklą 
buvo pranešta iš Racine. Det
roito, Chicagos, Waterburio, 
Newarko, Bostono, Los Ange
les. Kuopos rūpinosi kultūrine 
veikla apskritai — darė susirin
kimus. rengė minėjimus, talki
no bendrinėms organizacijoms 
Altui bei Baltui ir t.t. Deja, be 
mažų išimčių, kokiais nors di
desniais laimėjimais kuopų at
stovai negalėjo pasigirti. Jau
čiamas nuovargis ir išsisėmi
mas.

J naują draugijos valdybą iš
rinkti: pirmininku “Sandaros” 
redaktorius M. Vaidyla, sekr. 
M. Kasparaitis ir kt.

Seime dalyvavo 35 atstovai 
ir svečiai. S. P.

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.

IIOfiso teL GLenmore 5-3094
Namų teL GLenmore 3-4445

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2»»

l*i Įfinilinn

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

i

:

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4

A

Bostone ir apylinkėse
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL - HOME 
254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

SLA SEIMAS CLEVELANDE

!

i F

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

d. Clevelande to 
liuksusiniame

ZALETSKAS
FUNERAL - HOME

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AI’SU, NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai : 36 East 6l»th Street. New York City. penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT I.exington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MF 8-8677

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Bay Shore, L. I.. Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Isiand 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southem Statė Parkvvay. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

rA%*AWJVWVAVZwVAWZZ.WA%WZ^VZZZ>^^VAVZAVZ.

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. LOngwood 1721

S. Ankndas (Ankndavičiiis) M. I)
GYDYTOJAS ir CIIIRI RGAS

910 W. I^tmbard Street, Baltimore 23, Maryland

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

Trečiadieniais pagal susitarimą

JOIIN DERUIIA, M. D

Lithuanian
Fu mitu re Co. i

MOVERS
SO 8-4618

INSURED and BONDED J 
Local and Long Distance Moveri^

326-328 W. Broadway 5
SO. BOSTON, MASS. |

i
4

i 
tI į t

564 EAST BROADVVAY 
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskai 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-6815 

SOuth Boston 8-2609

W AITRUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer. | 
menims dykai. Aptarnauja Cam-i 
bridge ir Bostono kolonijas že- j 
miausiomis kainomis. Kainos tos: 

pačios ir į kitus miestus. |
Reikale laukite: TeL TR 6-6434 Į

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADVVAY

So. Boston, Mass.

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

Liepos 7-11 
paties vardo 
viešbuty įvyko 47 dvimetinis 
SLA seimas. Jį atidarė seimo 
rengimo komisijos pirm. A. 
Zdanis (be jo. komisijoj dar 
buvo: vicepirmininkai M. Miš- 
čkienė. J. Brazauskas - Brass, 
J. K. Alekna, iždin. Br. Bartkū- 
nas, sekr. J. F. Daugėla, nariai 
F. Baranauskas. K. Gaižutis. 
M. Jonės. V. Stasiūnas. P. šū
kis ir M. Zdanis). Cikagietė O. 
Biežienė, K. Strumskio iš Broo- 
fyno pianinu palydima, pagie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Be kitų, raštu seimą pas
veikino ir Ohio gubernatorius 
Laucne.

Seimui vadovavo SLA prezi
dentas W. F. Laukaitis. Į man
datų komisiją buvo išrinkti Ra- 
kanas. Kručelis ir Praškevičius.

J SLA Pildomąją Tarybą bu
vo išrinkti: naujai advokatas 
Kalinauskas pirmininku ir E. 
Devenineė iždo globėja, iš se
nųjų pasiliko sekr. dr. M. J. 
Vinikas, ižd. K. P. Guvis. vice- 
prez. P. Dargis. daktaras kvo
tėjas J. Biežis ir iždo globėjas 
J. Maceina.

Liepos 8 d. 6 vai. seimo daly
viai lankėsi Lietuvių Kultūri
niame Darželyje. Liepos 9 d. 7 
vai. Clevelando viešbuty seimo 
atstovams ir svečiams buvo iš
keltas banketas. Liepos 10 d. 
8 vai. lietuvių salėje buvo su
rengtas koncertas, kurio prog
ramą atliko Čiurlionio ansamb
lis. vadovaujamas muz. Alf. 
Mikulskio. Dainavo mišrus cho
ras vienas ir su kanklių orkes
tru. vyrų choras ir moterų cho-

: ?
j Stephen Bredesjr. i

ADVOKATAS

ras su kanklių orkestru. Solo 
partijas atliko J. Krištolaitytė, 
N. Braziulienė. E. Jarašūnas. 
A. Liutkus. A. Stempužienė, J. 
Stempužis. V. Giedraitis ir A. 
Kavaliūnas. Kanklių orkestrui 
vadovavo O. Mikulskienė. Kon
certas buvo gero lygio, tenka 
tik apgailestauti, kad dalis 
klausytojų parodė maža jam 
dėmesio — daugiau kalbėjosi, 
negu klausėsi.

Seime dalyvavo apie 200 at
stovų iš pačių JAV ir Kana
dos. S. P.

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

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

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

PARDUODAMAS NAMAS 50x100
Pilnai įrengtas ir tinkamas įvairiems parengimams. 
Lygiai taip pat privataus pobūdžio -subuvimams ir 
t.t. Namas trijų aukštų.

193-95-97 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Wm. Kincheloe. Tol. EVergreen 4-2142

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDMARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli nžeiti.

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

502 GRAND ST., kampas I’nion Avė. BROOKLYN, N. Y.

:t

1

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tol. APplegate 7-7083
i
į

Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 t’nion Avenue Brooklyn, N. Y.

Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurki ir kitę Hgų gydytojas.

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

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

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

Bradford St., Lavvrence, Mass. TeL 
7356

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

Pranas Razv adauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

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

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džins. 32 VVildor St., Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 8-O729W

”Mininkė — Bronė Ciunienė. 79 
Bairv St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, NelI P. Meškūnas, F 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu. 50 Cot 
tage St.. Norvcood. Mass. Tel. Nor 
wood 7-1449. Pinigines perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

NAUJA GYDUOLE
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, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (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 88.00, 
puse svaro 84.00, ketvirtis sva
ro 82.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO. 

414 Mest Broadvvay, 
South Boston 27, Mass.

PARDUODAMI NAMAI
PIGCS, 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. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE 

3225 Fulton St. Brooklyti. N. Y.
Tel. AP.‘ 7-2'90

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

William J. Drake 
(DRAGŪNAM) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
86 - 03 MtREHAM PI- 

JAM AK A, N. T.
Tel. JAmaic* $-7722

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

PARDODAMAS septynių kamba
rių namas su 17 ir puse <‘4 keriu dir
bamos žemės, prie gero vieškelio 
(27-tas Highuay). Prieinama kaina. 
Kreiptis pas pati savininku I. < hal- 
kis. D. D. 1. Princeton. N. J. Tel. 
MOtynotith Jct. 7-6203.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtu* 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKEVS PRODUCTS
P. O. Box 666 

Neaark 1, N. J.
(M)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Railas
(Bieliauskas) 

laidotuvių Direktorius
Notary Public

600 GRAND ST.
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedforri Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

<

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N* Y.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:
• Žurnalai • Parengimų programos į

• Laikraščiai • Plakatai ii• K nygos • Bilietai
• Jubilejiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”
68() Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

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

J. P. MAČIU LIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Moodhaven 21, N. Y.
Tel. VTrginia. 7-1896

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti peleną semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

I BROCKTON SERVICE
On. RURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608
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BALK <> pirmininko veikla Vokietijoje
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“Darbininko" redakcijos
....-.. I un. V. Dabušs ir I “au-

Jurkus išvyko atostogų.
Tėv. \. Gidžiūnas OF.M..
Pranciškonų vienuolyno 

Bi yoe . iišininkas grįžo iš 
atostogų. kurias praleido Ken- 
nebunk. Me.

Žurnalas "Karys" 
ilgesnės pei traukos vėl keti

na netrukus pasirodyti. Žurna
le reikalus tvarko D. Penikas.

Stella Miltenis
nuoširdžiai dėkoja Seselėms 

I nei kii t ė ms už suteiktą ga
limybę mali ;;iai praleisti atos- 
togas.

Amerikos Balsas
Pereitą ketvirtadienį perda

vė j Lietuvą Bernardo Braz- 
džk mio atsiminimus, kaip buvo 
-ovietinami lietuviai rašytojai. 
Sekmadienio programose buvo 
paminėta sovietinis liaudies 
seimas, kuris “vienbalsiai” pa
prašė prijungti Lietuvą prie 
Sov. Sąjungos. Ta proga buvo 
perduoti prisiminimai Liudo 
Dovvdėno. kuris tada buvo■f
Liaudies Seimo narys.

Kun. A. Račkauskas,
Nevv Yorko Balfo vajaus vice
pirmininkas. liepos 21 d. išvyko 
atostogų į Maine. Kanadą ir 
kt. šiaurės vietas.

Liet, organizacijos, veikian- 
či< s Didžiajame New Yorke ir 
jo apylinkėse, prašomos ne
rengti jokių pramogų lapkričio 
16 d., nes tada įvyksta Balfo 
vajaus užbaigtuvių koncertas 
Lošt Battalion salėje.

Vyt. Kidolio vadovaujama 
dramos mėgėjų grupė šį šešta
dienį per Juozo Ginkaus radiją 
atliko Dariaus ir Girėno sukak
ties minėjimui pritaikytą radi o 
vaizdelį. Apie pačią sukaktį 
kalbėjo P. Ulėnas. buvęs Vilko 
narys. Juozas Cinkus, kaip ži
nia. vadovavo D. Nevv Yorko 
liet. komitetui, išleidusiam la
kūnus į transatlantinį žygį.

Balfo centras
informuoja apie kan. dr. J. B. 
Končiaus veiklą Vokietijoje. 
Viename naujausiai gautųjų 
pranešimų sakoma, jog Balfo 
pirmininkas rūpinasi Diepholzo 
gimnaziją perkelti į amerikie
čių sritį Jo numatyta vieta y- 
ra netoli Stuttgarto - Lud- 
vvigsburgo miestelyje, kur yra 
didelė buv. IRO patalpa, šiuo 
metu tenai yra ir nedidelė lie
tuvių kolonija.

Gimnazijos perkėlimo selka- 
lu pirmininkas lankėsi pas 
\Viurtenbergo vidaus reikalų 
ministerį Ulrich. kuris pažadė
jo reikalą ištirti ir pasitarti su 
kitais ministrais. Ulricho pava
duotojui buvo smulkiau viskas 
išdėstyta, pabrėžiant. kad gim
nazija yra JAV lietuvių išlai
koma ir būtų pageidautina, 
kad ji būtų ir JAV srityje.

Vėliau pirmininkas buvo 
Frankfurte, kur aplankė. DP 
komisijos viršininką Mr. Sna- 
fe’.ey. norėdamas išsiaiškinti 
užkliuvusių emigracijos bylų 
reikalus. Tokių lietuvių yra a- 
pie 2.000 ir tai daugiau kata
likų ir protestantų. Viršinin
kas pareiškęs, jog saugumo ko- 
misi a savo darbą užbaigusi ir 
jau nieko negalima pakeisti. 
Pirmininkas JAV konsulatuose 
patyrė, kad konsulai dar gali 
tokias bylas patikrinti ir pada
ryti galutinius sprendimus. Vi
sų atmestųjų sąrašai ruošiama
si išsiuntinėti konsulams.

Ten pat pirmininkas matėsi 
su Displaced Persons skyriaus

viršininku Mr. prie Hughes. 
Čia pirmininkui pavyko Balfo 
įstaigai atgauti vėl tas pačias 
karo amerikietiškų organizaci
jų teises: patalpas, benziną ir 
lengvatas naudotis geležinke
liais. Taipgi Balfo įgaliotiniui 
Austrijoje prel. Kl. Razminui 
gauta leidimas susisiekti su 
Vokietija.

Dariaus - Girėno
skridimas per Atlantą gražiai 
buvo paminėtas lietuviškajame 
"Amerikos Balse.” Lietuvoje 
šie drąsuoliai vyrai komunistų 
yra užmiršti, nes jie skyrė savo 
žvg' jaunajai Lietuvai, “buržu
azinei” Lietuvai. Nesurengta 
jų minė imu. niekur jų vardai 
neprimenami jaunimui. Tiek 
pernai, tiek šiemet radijo ban
gomis skrido jų prisiminimas 
per Atlantą į Lietuvą ir žadino 
klausytojų drąsą, dvasiniais ry
šiais jungė Ameriką su Lietu
va.

Šiemet kalbėjo "Sparnuotų 
lietuvių” autorius. Lietuvos at
sargos kapitonas Petras Jurgė- 
la. Jis pabrėžė lakūnų didvy
riškumą. jų pasišventimą ir iš
kėlė jų skridimo prasmę.

Amerikos valdžia
ir toliau apmokės valdžios pri
pažintųjų organizacijų siuntas 
į Europą. Šis nutarimas pada
rytas JAV Kongreso jo 82 se
sijos metus. Kadangi Balfas y- 
ra tų organizacijų tarpe, tai ir 
jo siuntos bus persiunčiamos 
nemokamai. Šia proga turėtų 
pasinaudoti visi lietuviai, savo 
aukas siųsdami Balfui. kuris 
suorganizuos pat; perssiunti-

-lurgis Puidokas.
senas brookly nietis. staiga mi
rė pereitą sekmadienį, išėjęs iš 
Roosevelt kinoteatro. Pašarvo
tas p is šalinską. Velionis gyve
no 843--90th St.. Woodhaven.

BALFo centras
paruošė ir multiplikavo straip
snį. kuriame skaičiais paro
doma. kiek kuriais metais, nuo 
organizacijos įkūrimo. Ameri-

mą.
Amerikiečiai nupirko vokiečiu 

filmą
Amerikiečių 20th Century- 

Fox bendrovė nupirko iš Curt 
Goetz bendrovės teisę perfil
muoti jų su dideliu pasiseki
mu ėjusį filmą “Frauenarzt dr. 
Pretorius", sumokėdami 100.- 
000 DM. Angliškai filmas va
dinsis “People will talk”. Reži
suoja Mankiewicz.

Patikslinimas
Liepos 5 d. per J Ginkaus 

vedamą lietuvišką radijo va
landėlę muz. P. Dulkė Nevv 
Yorko ir Nevv Jersey lietuvių 
dainų šventės rengėju vardu 

reiškė padėką tos šventės 
dalyviams, kartu imdamasis 
dalyvavusių chorų kritikos, 
v ienus išgindamas, kitus iš- 
išpeikdamas.

Dėl tos kalbos pranešame, 
kad ją P. Dulkė pasakė niekie
no neįgaliotas ir be Rengimo 
Komisijos žinios bei sutikimo.

Rengimo Komisija iš savo 
pusės taip pat nepritaria P. 
Dulkės padarytiems pareiški
mams ir apgailestauja, kad sa
vo žygiu jis sudaro kliūčių 
bendram lietuvių chorų veiki
mui.

A. Visminas,
Šventės Rengimo Komisijos 

pirmininkas

kos lietuviai aukojo. 
Ir taip: 1947 m. buvo surink
ta doleriais 154.401.24; 1948
m. — 71.557.61. 1952 m. —
44.917.58 ir per pirmąjį 1952 
m. pusmetį — 19.383.66. Išva
doje konstatuojama, kad senie
ji lietuviai sako "mes jau pa
vargome. šalpa tesirūpina nau
jieji". o naujieji ateiviai sako: 
"mes dar neįsikūrėme, skolų 
neišsimokėjome." Viena ir 
antra yra teisinga, bet teisin
ga yra ir tai. kad dar turime 
tremtinių ir jiems reikalinga 
pagalba.

Sąryšy su nauju imigracijos

REAL ESTATE
NF.W HYDF. PARK

” Kaina $11.990
Naujas penkių kambarių, du 
miegamieji, modernus vasarna
mis. Geroje vietoje, geras susi
siekimas. arti krautuvių, netoli 
nuo mokyklos. 6o4-llth Avė.

Taip pat
Dviejų aukštų, šešių kamba

rių 'trys miegamieji* namai 
nuo $14.800 iki $17.300. Akme
niniai ir asbesto plytelių namai, 
alyva apšildomi, arti susisieki
mo. krautuvių ir mokyklų. Pui
ki proga įsigyti. Teirautis: Tel. 
Florai Park 4-3067

• -'i

Įstatymu senatas paskyrė dvi 
senatorių grupes, kurios iš
plauks liepos 23 ir liepos 29 d. 
į Europą, aplankys Šveicariją. 
Italiją. Graikiją ir Vokietiją ir 
vietoje studijuos šį klausimą, ar 
toks įstatymas reikalingas. 
Tam tikslui senatas paskyrė 
65.000 dol.

Z FOR SALE—MEN’S SI ITS Z

- Slightly used. famous makes. •
2 Some custom rr.ade—up to $100. Z
• Priced from $12.75 up. LOCIS - 
z SANDĖRIS, 1541 Ist Avė. — Z
- N. Y. C. <betw. 80-81) Re 4-5043 •* •
- VVHITE DRESS SHIRT FREE ;
Z WITH THIS AD.

TĖVAI PRANCIŠKONAI KENNEBI NK PORT, ME. :
J. m. rugpjūčio - Augusi 10 <l„ ■

^LIETUVIŲ DIENĄ IRi
PIKNIKĄ

• •
Z 11 v; i. Iškilmingos šv. Mišios vienuolyno parke. ;
Z v. šv Antano Koplyčios pašventinimas. Apeigas atliks J. E. Portlando vyskupas. • 
Z MENI? E DALJ išpildys Nevv Britain lietuvių parapijos choras ir tautinių šokių grupė, ;
2 vadovaujant muz V. Marijošiui ir K. Steponaitvtei-Marijošienei.
Z Po programos šokiai. Z
- Tėvą. : ra Nkor.ai nuoširdžiai kviečia atsilankyti savo Geradarius, Rėmėjus ir visus I 
Z Amerikos lietuvius. Z

Autobusas į Putnani
į N. P. seselių rengiamą Liet. 

Susiartinimo Dieną š. m. liepos 
27 d. išvažiuos sekmadienio ry
tą iš So. Bostono, kampas E 
St. ir Broadway. Visi norintieji 
važiuoti prašomi ten susirinkti.

Minės K. Binkį
Garsaus Lietuvos rašytojo 

K. Binkio 10 metų mirties su
kaktį rengiamasi paminėti Bo
stone. Iniciatyvos imsis vietos 
rašytojai. Galimas dalykas, kad 
pasiseks esuorganizuoti K. Bin
kio pagarsėjusio veikalo "Atža
lynas” vaidinimą. Išvykus ak
toriui H. Kačinskui, visuomenė 
deda viltis į akt. Gustaitienę.

Gražios vestuvės
šeštadienį, liepos 19 d., 10 

vai. buvo vestuvinės Mišios, ku
rių metu buvo sutuokti inž. 
Ant. Girnius ir p-lė Valerija 
Girnytė. Po to Liet. Ramovėje 
įvyko jaukus vestuvių pokylis, 
kuriame daugiausia dalyvavo 
bendraminčiai ateitininkai sen
draugiai. Gražią ateitininkų po
rą širdingai sveikiname.

Serga V. Balukonis
Žinomas lietuvis visuomeni

ninkas. So. Boston Cafe savi
ninkas Vincas Balukonis sun
kiai susirgo ir paguldytas mie
sto ligoninėje. Linkime sveika
tos.

Keli lietuviai tapo JAV 
piliečiais

Tarpe praeitą savaitę įpilie- 
tintų 175 asmenų yra ir kele
tas lietuvių.

Stato tiltą viršum miesto
Norint palengvinti miesto 

susisiekimą, jau pradėtas sta
tyti didžiulis kelias viršum Bo
stono miesto, kuris aišku daug 
kaštuos ir turės būti baigtas 
apie 1955 metus. Planuojama, 
kad tame kely galės tilpti še
šios automobilių eilės.

Stato konservų fabriką
Bostone, prie Southampton 

St.. statomas didžiulis mėsos 
konservų fabrikas.

Mass. respublikonai politikie
riai grįžo laimingi iš konven
cijos. Kaip žinoma, šios valsty
bės respublikonai turėjo svar
bią rolę konvencijoje, Senato
rius Lodge buvo kampanijos už 
gen. Eisenhower pirmininkas 
visai Amerikai, o kongresma-

Newark, N. J.
Pirmasis šiais metais Newar- 

ko šv. Trejybės lietuvių parapi
jos didžiulis piknikas įvyksta 
liepos 27 d. 2 vai. po pietų 
Lindene, lietuvių parke. Gros 
puikus orkestras. Galima bus 
laimėti daug vertingų dovanų. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Piknikan maloniai kviečiami 
atsilankyti visi Newarko ir a- 
pylinkės lietuviai, linksmai, po 
atviru dangum, laiką praleisti, 
susitikti su draugais ir pažįsta
mais.

— Šv. Onos novena mūsų pa
rapijoje prasidėjo penktadienį, 
liepos 18 d. 7:30 vai. ryto ir 
baigsis liepos 26 d. Parapijie
čiai raginami gausiai novenos 
pamaldose dalyvauti.

I
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REIKALINGAS KAMBARYS Į

Nevedusiam vyrui reikalinsras | 
kambarys su baldais. Turintieji. : 
arba žinantieji kur yra laisvas Į 
kambarys, prašau pranešti šiuo i 
adresu: ALFONSAS ŽELVYS. Į 
9 Hateh St.. So. Boston 27, | 

• Mass.
: |

nas Joe Martin buvo konvenci
jos pirmininkas ir gražiai jau 
ketvirtą kartą vadovavo kon- 
vt nei ai. Pradžioje 33, o paskui 
visi 38 Mass. delegatai balsavo 
už Eisenhovverį. Delegacijai va
dovavo senatorius Saltonstall. 
Grįžusią delegaciją pasitiko su 
orkestru daug žmonių.

Demokratų konvencijoj
bostoniškiai taip pat turės 

svarbias pai-eigas. Gubernato
rius sakys pagrindinę (keyno- 
te) kalbą, o kongresmanas Mc 
Cormick, kongreso daugumos 
vadas, vadovaus komisijai.

Žymesnieji lietuviai Bostone 
yra pasiskirstę partijomis. Adv. 
Šalna, dr. Kapočius yra žymūs 
respublikonų veikėjai, o adv. J. 
Grigalius, artimai bendraująs 
su gubernatoriumi ir kitais de
mokratų veikėjais, yra žymus 
demokratų šulas. Jis lietuvių 
tarpe turi daug draugų, re
miančių demokratus.

Dipl. teis. J. Vembrė pak
viestas “Ryto” administrato
riumi.

Buvo sukilę kaliniai ir jų 
sargai

Concord pataisos namuose 
(netoli Bostono) buvo sukilę 38 
kaliniai. (Jų ten yra apie 600). 
Pasigrobė keletą kalėjimo sar
gų užsibarikadavo sandėly iki 
šios valstijos Pataisos Komisio- 
nierius, Maxwell B. Grossman 
nesutiko išpildyti jų visus rei
kalavimus ir už sukilimą ne
bausti. Atstačius tvarką, sukilo 
bei sustreikavo apie 100 to ka
lėjimo sargų. Jie atsisakė už
imti savo vietas iki buvusieji 
sukilėliai nebus uždaryti celėse. 
Jų reikalavimas buvo išpildy
tas ir jie grįžo prie savo parei
gų. To pasėkoje rezignavo ka
lėjimo viršininkas ir jo padė
jėjas. Jų vieton paskirti kiti.

Vestuvės
Stepas Virbickas birželio 28 

d. susituokė su Emilija Pociū
te, gyv. 184 Gold St.. S. B.

Jonas Bogušis liepos 4 d. 
susituokė su Fr. Vanskevičiū- 
te, gyv. 56 Baxter St.

Virginia Preskinytė liepos 6 
d. ištekėjo už Frank Cronin.

Inž. Ant. Girnius liepos 19 d. 
parapijos bažnyčioje susituokė 
su Valerija Girnyte, abu atvy
kę iš tremties ir abu ateitinin
kai sendraugiai. Vestuvių po
kylis. įvyko 484 4th St., liet, ra
movėje.

Petras četkauskas liepos 26 
d. susituokia su Angele Biršky- 
te.

Gimė
Robertas Juozas Stravins

kas, sūnus Juozo ir Juzės (Sta- 
nislovaitytės) Stravinskų, pa
krikštytas birželio 29 d. Gyv. 
22 Telegraph St.

Ričardas Pranas, sūnus Bi- 
kovvski ir jo žmonos Marijonos 
Žeruolytės, pakrikštytas liepos 
13 d.

A. f A.
Mirė

Vladas Savickas, 64 m., gw.
235 W. 6th St., mirė birželio 26 
d.

Petras Matulionis, 58 m., 
gyv. 9 Laconia Et. Boston, mi
rė birželio 29 d.

Jonas Genevičius, kurio tė
vai gyvena 507 E. 5th St., 5 
metų berniukas, tragiškai nus
kendo Texbury River Beach 
liepos 6 d. Jo tėveliams reiš
kiame užuojautą.

Stanislovas Barzdelis, gyv.
28 Ellet St.,Dorchester, mirė 
liepos 8 d.

1952 m. liepos 22 d.; nr. 53

Prezidento laivyno adjutantas adm. L. K. Ilennison lydi pui.ia 
Truman, kuri atvyko i VValtrr ligoninę pas savo vyru.

Puikiai stovvklavo•/

Bostono kęstutėnai ir lapi- 
nia, nepagailėję laiko ir ener
gijos, surengė gražią 9 9dienų 
stovyklą, kuria gėrėjosi ne tik 
jie patys, bet ir šimtai ameri
kiečių skautų, o taip pat gau
sus būrys lietuvių svečių.

Viso stovyklavo 32 skautai 
ir vadovai. Kadangi Loon Pond 
Camp yra nuolatinė amerikie
čių skautų stovyklavietė, tai 
mūsiškiams netrūko įvairiau
sių priemonių stovyklavimui 
paįvairinti, k. a. laivelių, skau
tiškų muzėjų ir pan.

Toj pačioj vietoj stovyklavo 
apie 4400 amerikiečių skautų, 
kurie visi aplankė lietuvių sto
vyklą ir vadino ją “outstanding 
camp.” Lietuviai taip pat daly
vavo bendros stovyklos kon
kurse ir viename žaidime lai
mėjo pirmą vietą.

Amerikietis skautininkas, at
silankęs į užbaigiamąjį laužą, 
pasakė kalbą, kurioje išreiškė 
savo susižavėjimą lietuvių sto
vyklą ir ragino lietuvius nepa-

Bostono skautai
miršti savo tėvynės. "Jei šis 
kraštas jums yra kaip sidabras, 
tai jūsų tėvynė — auksas!” — 
užbaigė šis senas, prityręs ame
rikiečių skautininkas.

Paskutinė stovyklavimo die
ną — liepos 6 — mūsų skautai 
įgavo patyrimo kovoje su miš
ko gaisru. Netoli nuo jų sto
vyklos besočios liepsnos pradė
jo ryti gražiąsias pušaites ir 
siekė sunaikinti "Black 
VVoods” šilą. Lietuviai skautai 
pirmieji atvyko gaisro vieton ir 
užplakė liepsnas šakomis, o vė
liau atvykę kiti stovyklautojai 
ir ugniagesiai baigė gesinti 
rūkstančius kelmus.

Bostono skautai reiškia pa
dėką šv. Petro parapijos kle
bonui kun. Pr. Virmauskiui, dr. 
B. Kalvaičiui ir kitiems mie
liems bičiuliams už skanias ir 
gaivias lauktuves ir už nepa
prastai gausingą atsilankymą 
jų stovykloje. Didelis dėkui au
tomobilių savininkams už par
vežimą skautų iš stovyklos na
mo. L. K.

DARBININKO RĖME

Dėmesio Automobilių Savininkams!
LIETUVIAI SPECIALISTAI ATIDARĖ GARAŽĄ

Taisome sudaužytus automobilius, ištiesiame sulaužytas ir 
sužalotas dalis. Perdažome naujai, poliruojame.

M. and Z. Collision Works
Bodies & Fenders straightened, Complete auto painting, 

Duco refinlshing
J. MALDUTIS 1506 — 16 MYRTLE AVĖ.
Z. ŽALIAUSKAS Bet. Gatės Avė. & Linden Avė.

BROOKLYN 27, N. Y.

Mr. & Mrs. Januškevičius. J. 
Smolskis, Z. Kristaponis. W. 
Kaupas, Phila.; G. Klimas, 
Pottsville; J. Sakalauskas. Nevv 
Kensington: J. Yucis, Gallitzin. 
Mrs B. Žukauskienė. West 
Hazleton; Mrs. V. Gudaitis. 
Wilkes Barre; Mrs A. Karitis, 
M. Litvinas, Ansonia; Miss M. 
Endzelaitė, E. J. Pazemeckas, 
NevvHaven; Mrs M. Marcinke
vičienė, Manchester; F. Yes- 
bet, Putnam: J. Meseikis, a E. 
Haven; J. P. Yarmal. Oakville; 
Mrs J. Baron, Hartford; Mrs.
L. Banls, Bridgeport; Miss A. 
Skaisgirytė. Stamford; Mrs. L. 
Drukstenienė, A. Duoblys. Mrs 
K. Sirerkis, Mrs A. Levgaudas,
M. Rudokas. A. Jucevičius, 
Miss J. Gaižauskaitė. O. Ka- 
ciusius, P. Lickus, Chicago; B. 
Rock, Buckner; J. Vosylius. 
Clarendon Hills; A. Leluga, 
Chicago Hts.; J. Juodvalnis, Ci
cero: Mrs. Kavalauskas, Day- 
ton; Mrs P. Kundrot, S. Euc- 
lid; Mrs E. Golsauskienč. Cle- 
veland; P. Brazis, Homerville; 
J. Maciulaitis, Mrs Kvvasaus- 
kas, J. Zimmerman, Mrs Z. 
Balvosienė, J. Relinga, Detroit; 
J. Kilikevicius, Saginavv; J. T. 
Millet Auburn; J. Sabaliaus
kas, Rumford: A. Bikulcius, 
Leuiston; Mrs. A. Klssel, Mrs 
M. Kurelaitis, Baltimore; Mrs 
A. Stankūnas, Silver Spring: 
M. Judis, Mrs M. Petrauskienė: 
E. Chicago: K. Stalsant^India- 
napolis; Mrs O .Schultz. She- 
bovgan; D. Alisauskas, Keno- 
sha; Mrs E. Jurgutaitienė, 
Kansas City; Ch. Yuskus, I).

JAI
Slėnis. Los Angeles: J. Pauks- 
taitis Omaha: S. Kudzma. T. 
Mitchell. Nashua; Mrs V. Wai- 
cikauskas, Moundsville.

Po SI: Miss A. Yankaitė, 
Mrs O. Aleskevicienė, Mrs. E. 
Labutis, VVaterbury: Mrs E. 
Budon. Pittsburgh; P. Vitkus, 
Spring Valley: Mrs O. Jamns- 
kienė. Maspeth; Mrs. E. Ro- 
gers, Amsterdam: J. Matyckas, 
V. Vaičiūnas, Brooklyn.
M. Buda. St. Pencyla, Chicago, 
II!.. Mrs. G. Balcaitis. Kenosha. 
Wlsc„ Mrs. P. Pleinis, Phila.', 
Pa.. P. Jaras, Norvvood, Mass.

Po 50 c.: B. Zokas, Pitt»- 
bugrh: B. Babusis, Chicago.

Dėkingi,
T T. Pranciškonai

IEŠKOMI

Sitnonavičius Stanislovas, iš 
Igarių k„ Mosėdižo v., Kretin
gos a p.

širvelis, iš Gelučių k., Tau- 
jčmij parap., Ukmergės ap. 
(bus. Kauno ap.)

Tcleišytė, Vlailzr, iš Sasna
vos v., Marijampolės ap .

Urbonas, iš Karklinės k., 
Klovainių parap.

Vaičiulis, Antanas, iš Klovai
nių.

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

Consulate General of 
Lithuania

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


