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JAV NEĮSIPAREIGOS, PALIKDAMOS 
AGRESORIUI LAISVAS RANKAS Krizė Sovietų komunistų partijoj
New Yorkas. — Jungtinių 

Tautų nusiginklavimo komisi
joj, kurioje dalyvauja 12 kraš
tų, JAV atstovas B. Kohen pa
reiškė, jog, kol nėra garantijos, 
kad kiti tokių ginklų kare ne
panaudos, JAV nepasirašys jo
kios sutarties, kuria įsipareigo
tų nenaudoti atominių, chemi
nių ir baktereologinių ginklų. 
Kaip Kohen pažymėjo, toks 
JAV įsipareigojimas tik paska
tintų agresorių pradėti puoli
mą. JAV tokius ginklus pa
smerkė, pasirašydamos Jungt.

Reikalauja žemes 
reformos

Teheranas. — Irano spauda 
kelia mintį, kad būtų pravesta 
•krašte žemės reforma. Šiuo 
metu didžioji žemės dalis pri
klauso nedideliam skaičiui tur
tingų šeimų, o kaimų gyvento
jai jiems turi eiti baudžiavą. 
Min. pirm. Mossadegh artima 
spauda ragina jį panaudoti sa
vo dabar turimus plačius įga
liojimus ir didiesiems žemval
džiams palikti tik nustatytą 
kiekį žemės, o visą kitą išdalin
ti lengvomis sąlygomis kaimie
čiams. Laikraščių nomone, tai 
užkirstų krašte kelią komuni
stinei propagandai.

Ligi šiol Mossadegh jau išlei
do kelis pažymėtinus dekretus. 
Vienu jų nustatoma, kad didie
ji žemvaldžiai ūkininkams duo
damą derliaus dalį padidintų 
10%. Antruoju tie žemės val
dytojai įpareigojami 10% savo 
pelno įnešti į bankus. Iš tų su
mų numatoma teikti ūkinin
kams pagalbą. Mossadegh įga
liojimai galioja šešis mėnesius 
•ir tam laikui parlamentas yra
išsiskirstęs* nors ministeris 
pirmininkas reikale gali jį vėl 
sušaukti.
ARABAI PRIEŠ ATLYGINI

MĄ ŽYDAMS
Kairas. — Arabų Lyga įtei

kė Vakarų Vokietijos vyriau
sybei notą, kurioje pažymi, jog 
Vokietijos pasiryžimas išmokė
ti žydams už Hitlerio laikais 
padarytas skriaudas tam tikras 
sumas nesiderina su draugiš
kais Vokietijos ir arabų kraš
tų santykiais. Arabai tvirtina, 
jog gautos iš Vokietijos sumos 
tik įgalins žydus tęsti savo ag
resiją prieš arabų kraštus, ir 
prašo savo nusistatymą šiuo 
reikalu iš naujo peržiūrėti.
JUNGT. TAUTŲ SESIJA TU

RĖS DAUG DARBO
New Yorkas. — Jungt. Tau

tų sekretoriatas paskelbė spa
lių 14 d. pradėsiančios visu
mos sesijos programos metme
nis, kuriuose numatoma, kad 
sesijoj bus svarstoma net 65 
paskiri klausimai. Galimas da
lykas, jog, šiuos metmenis svar
stant, jie bus papildyti dar ir 
naujais punktais. Tai yra pla
čiausia programa, kokia buvo 
kada nors tarptautinei konfe
rencijai paruošta.

CIO UŽ STEVENSONĄ
Washrngtonas. — CIO vyk

domoji taryba, kurią sudaro 46 
asmens, pasisakė už gubern. 
Stevensono rėmimą ateinan
čiuose prezidento rinkimuose. 
Nusistatymas remiamas tuo. 
kad demokratų partijos rinki
minė programa esanti libera
liausia, pažangiausia ir realis- 
tiškiausia iš visų kada nors 
politinių partijų priimtų prog
ramų.

Tautų chartą. Tad jos ir toliau 
dės pastangų, kad tokie gink
lai nebūtų vartojami. Tačiau 
jos niekad nesutiks save suvar
žyti, o užpuolikui palikti lais
vas rankas. JAV nestato nie
kam ultimatumų, niekam ne
grasina ir nieko nesiruošia 
pulti. Tuo tarpu iš kitos pusės 
yra laužomi tai chartai įsiparei
gojimai ir yra pavojus, kaci sa
vo piktiems tikslams pasiekti 
agresoriai naudos visus gink
lus, kuriuos jie tik turės.

Vieno aukšto Irano pareigūno 
žmona, šviesiaplaukė Sadika Gara- 
goslu, Irano vyriausybės pasiųsta, 
Italijoj ieško pirkti naftai pervežti 
tanklaivių arba norinčių pirkti Ira
no nafta.

Stockholmas. — Paskutinė
mis savaitėmis buvo susirinku
sios pilnajai sesijai septynių 
Sovietų Sąjungos respublikų 
tautinių komunistų partijos 
centrų vadovybės. Komunistų 
partijų centriniai komitetai 
Ukrainoje, Kirgizistane, Mol
davijoje, Gruzijoje, Uzbekista
ne, Gudijoje ir Kazakstane jau 
posėdžiavo. Laukiama, kad tuo 
pavyzdžiu paseks ir kitos res
publikos.

Tautinių komunistų partijų 
aukščiausias organas papras
tai labai retai susirenka, kar-

•
SOVIETAI AUSTRUOS TAI
KOS SUTARTIES SUDARY

MĄ TEBETRUKDO
Washingtonas. — Valstybės 

Departamentas paskelbė, jog 
Sovietai atmetė paskutinįjį Va
karų valstybių pasiūlymą suda
ryti su Austrija suprastintą 
taikos sutartį. Kovo 13 d. So
vietams Vakarų valstybės bu
vo pasiūliusios sudaryti tik iš 
astuonių punktų susidedančią 
taikos sutartį su Austrija, kai 
visi bandymai anksčiau paruo
štą 86 punktų sutartį pravesti 
nuėjo niekais. Tačiau Sovietai 
atsakė tik dabar, ir tai tik po 
dviejų Vakarų valstybių para
ginimų. Toks delsimas atsakyti 
ir pats siūlymo atmetimas ro
do, jog Sovietai nesirengia.pa
sirašyti su Austrija taikos su
tartį ir baigti jos okupaciją, 
nors karas jau 1945 m. pasi
baigė.

tais praeina 5-8 metai. Todėl 
šiam įvykiui dabar reikia skirti 
savotiškos vidaus politinės 
reikšmės.

“Pravda” gana atidžiai seka 
tuos posėdžius, kartais gana il
gi tų posėdžių aprašymai pri
pildo Maskvos laikraščių skil
tis.

Iš to, kas ten kalbama, gali
ma drąsiai be jokio perdėjimo 
daryti 'išvadą, kad Sovietų va
dovaujančiuose sluogsniuose 
vyksta didelė krizė, kuri po di
džiųjų 1936-39 m. valymų per
viršija viską. Ukrainos komu- 

. nistų partija pranešė, kad Tar- 
nopolio srityje 1951 m. 35% 
visų “rajkom sekretorių” (t. 
y. rajoninių komitetų sekreto
rių, kuriais, paprastai, būna 
gana aukšti valdininkai ir tikri 
savo sričių komendantai) tu
rėjo būti pašalinti dėl nesuge
bėjimo ir korupcijos. Dnepro- 
petrovsko srityje, vienoje iš 
svarbiausių Europos Sovietų 
Sąjungos pramonės sričių, bu
vo pašalinta 30%, Žitomyrio 
srityje, taip pat vienoje iš reikš
mingiausių pramonės sričių, 
25% visų sekretorių buvo pa
keisti naujomis jėgomis.

Sprendžiant iš tų suvažiavi
mų, partijos narių intelektuali
nis lygis katastrofiškai nusmu
ko. Akademiškai išsilavinę ir 
savo srityse tikrai gerai nusi
maną Sovietų*pHiečiai atsisako 
pareigų partijoje ir mėgina 
rasti kitokį darbą. 1946 m. Uk
rainos komunistų partijos 35% 
visų aukštųjų pareigūnų ir sek-

KOMUNISTŲ KALINIAI
ŠAUKIASI PAGALBOS

Linsę teisią kaip 
šnipą

Berlynas. — Laisvųjų Tei
sininkų Sąjunga, kurią sudaro 
iš sovietinės Vokietijos zonos 
pabėgę teisėjai, advokatai ir 
kiti teisininkai, paskelbė, jog 
Dr. Linsę sovietinėj zonoj ruo
šiamasi teisti kaip šnipą. Dr. 
Linse yra minėtos sąjungos na
rys, kuris neseniai komunistų 
agentų buvo pagrobtas vakari
nėje Berlyno dalyje ir nugaben
tas į sovietinį sektorių. JAV 
aukštasis komisaras Vokieti
jai yra kreipęsis į Sovietų j- 
staigas, kad Linse būtų paleis
tas, tačiau ligi šiol jokio atsa
kymo negauta. Dabar gautomis 
žiniomis. Sovietų karinis virši
ninkas Vokietijoj gen. čuiko- 
vas įsakęs rytinės Vokietijos 
zonos komunistinei vyriausybei 
paruošti sufalsifikuotus doku
mentus, kad Linse nesąs iš va
karinio Berlyno sektoriaus pa
grobtas, bet esąs su slaptais 
dokumentais pagautas rytinėje 
dalyje, už ką jis būsiąs teisia
mas kaip tariamas Vakarų val
stybių šnipas.

PRIE KORSIKOS IEŠKO 
NACIŲ IX)BIO

Antibes, Prancūzija. —Iš čia 
išplaukė į Viduržemio jūrą su 
narais ir nardymo prietaisais 
anglų jachta, kuri prie Korsi
kos ieškos tariamai praėjusio 
karo metu iš Afrikos besi
traukiančių vokiečių paskan
dinto lobio. Ten vokiečiai esą 
išmetę į .jūrą šešias dideles dė
žes, kuriose buvę už $286,- 
000,000 vertybių. Paskandinto 
lobio vietą esąs pasakęs vienas 
išlikęs gyvas vokietis.

Berlynas. — Bautzen kalėji
mo. rytinėj Vokietijos zonoj, 
kaliniai kreipėsi į Jungt. Tautas

TURKAI SUIMINĖJA SAVO 
SOCIALISTUS

Istambulas. — Turkijos Vi j 
daus reikalų ministerijos įsaky
mu suimta 17 socialistų parti
jos vadų ir laukiama dar naujų 
suėmimų. Vyriausybė socialistų 
partijai prikiša, jog ji nukrypu
si nuo vyriausybės sankcijo- 
nuptos savo programos ir pra
dėjusi veikti draudžiamos ko
munistų programos plotmėj. 

D. D. Eisenhoweris rinkiminės kampanijos reikalu tarėsi su Kali
fornijos <ub. E. Warren. Gubernatoriaus nuomone, respublikonai lai
mės, jei kreips dėmesio j jo valstybe ir visus JAV vakarus.

ir Tarptautinį Raudon. Kry
žių, prašydami skubios pagal
bos. Visų ten kalinamųjų var
du pagalbos šauksmą pasirašė 
šeši ilgametėmis kalėjimo 
bausmėmis nuteistieji kaliniai. 
Rašte nurodoma, jog dėl ne
žmoniškų sąlygų tame kalėjime 
ir kitose koncentracijos sto
vyklose jau mirė šimtai tūks
tančių žmonių. Pačiame Bau
tzen kalėjime, kur laikoma 7,- 
000 politinių katinų, 1700 jų su
sirgę džiova ir jiems nėra nei 
vaistų, nei gydytojo pagalbos. 
Susirgimai kasdien didėja. Nuo 
1945 m. tame kalėljme jau mi
rė 20,000 asmenų. 

retorių buvo akštuosius moks
lus baigę žmonės, dabar teliko 
tik 21%, o pareigos tuo tarpu 
reikalauja aukštesnio išsilavi
nimo.

Gruzijos ir Uzbekistano cen
triniai komitetai skundėsi, kad 
korupcija nežmoniškai padidė
jo ir kad partija net kelis kar
tus turėjo iš pagrindų išvalyti 
savo pareigūnus nuo žemiausių 
ligi aukščiausių. Net ir partijos 
aukščiausieji teismai yra ta ko
rupcija užsikrėtę. Pvz., Gruzi
jos teismai buvo nuo ūkininkų 
nusukę daugiau kaip 3.000 ha 
žemės ir išdalinę ją korupcinin- 
kams partijos pareigūnams. 
Uzbekistane valdžios įstaigos 
toleravo kolchozų ūkininkų ne
švarius biznius dr ėmė iš jų ky
šius.

Centrinių komitetų pranešė
jai iš žemės ūkio sričių tiek Uk
rainoje, tiek Gruzijoje, tiek Uz
bekistane atreferavo, kad nei 
kolchozų ūkininkai, nei mašinų 

stočių darbininkai jau nebero
do rėkiamo entuziazmo socializ
mui, todėl partijos artimiau
sias uždavinys yra nubausti ne
klaužadas bei sabotažninkus ir 
partijos narius auklėti tikroje 
bolševikinėje dvasioje, kas tiek 
partijos, tiek jaunimo sąjūdžio 
buvo tiesiog nusikalstamai pra
snausta.

Dėl to, “Pravda” kritikuoja 
politbiuro narį Andriejų And
rejevą ir primena, kad Andre
jevas 1946 m. apsiėmė būti at
sakingu už visą kolektyvizici- 
ją ir kad jis jau 1950 m. buvo 
savo politbiuro kolegų 
perspėtas. Andrejevas, kaip ži
nome, yra vienas iš 12 komu
nistų partijos politbiuro narių.

ATLANTO SĄJUNGOS JURŲ 
PAJĖGOS BALTIJOJ NEMA

NEVRUOS

Paryžius. — Atlanto sąjun
gos jūrų jpa jėgos ruošia manev
rus, kurie apims plotus nuo Da
nijos ligi pat šiaurės. Tačiau 
Baltijoj jie nebus vykdomi, 
nors manevrų tikslas atlikti 
bandymus, kaip turėtų būti 
ginamos nuo užpuolimo Danija 
ir Norvegija. Baltijoj manevrų 
nebūsią daroma, kad nebūtų 
erzinami Sovietai ir neįvyktų 
kokių incidentų. Informuoti 
asmens pareiškia, jog tai da
roma ne dėl baimės, bet kad 
neįvyktų kokių provokacijų. 
Sovietai ir taip tuos manevrus 
puola kaip nematytą akyplė- 
šiškumą.
AMERIKIEČIAI DAUGIAU 
IŠLEIDŽIA, KAIP GAUNA

Washingtonas. — Darbo sta
tistikos biuras paskelbė savo 
surinktus duomenis, iš kurių 
matyti, kad amerikiečiai linkę 
daugiau išleisti, negu jie gauna 
pajamų, tai yra iš dalies vis 
gyventi skoloj. 1950 m. JAV 
miestų gyventojai išleidę 6% 
daugiau, kaip siekė jų paja
mos.

91 mieste, pradedant New 
Yorku ir baigiant Shenandoah, 
Iowa, vidutinės šeimos paja
mos, atskaičius mokesčius, į 
metus siekė $4300, o išlaidos 
$4700.

— Švedijos užsienio reikalų 
ministerija pranešė Lenkijos 
pasiuntinybei Stockholme. kad 
Lenkijos (raudonosios) karo 
attache pulk. Adam Komecki 
yra nepageidaujamas Švedijoje. 
Po kelių dienų lenkų karo atta
che išsinešdino iš Švedijos

Gub. A. Stevensono parinktas demokratu partijos tautinio komi
teto pirm. S. A. Mitchell konferavo su prez. Trumanu rinkiminės 
kampanijos klausimu.

EMIGRANTŲ DVASINIUS REIKALUS 
TURI APTARNAUTI JŲ TAUTYBES 

KUNIGAI

“The Register“ rugp. 17 d. 
praneša, kad Šv. Sostas yra 

išleidęs naują Konstituciją, 
vardu “Šeima egzilėje”. kuria 
tvarkomi viso pasaulio emig
rantų dvasiniai reikalai.

Dvasiniais emigrantų reika
lais rūpintis Konstitucija iš 
naujo pakartotinai paveda 
Konsistorijos Kongregacijai ir 
numato specialią tarybą tos 
konsistorijos žinioje.

Konstitucija sako, kad emig
rantų, tremtinių, pabėgėlių ir

BAISIOS LIŪTYS AGLIJOJE

Londonas. — Pietų Angliją 
ištiko eilė labai smarkių liūčių, 
dėl kurių 11 prigėrė. 31 kitų 
nesurandama ir tūkstančiai li
ko be pastogės. Ypatingai nu
kentėjo gretimi miesteliai Lyn- 
ton ir Lynmouth, kuriuos už
liejo staiga savo vagą pakeitusi 
Lyne upė. Vanduo čia pakilo li
gi antro namų aukšto, ir dau
gelis jų buvo tiesiog plaute nu
plauti. Gatvėse buvę automobi
liai ir sunkvežimiai buvo nu
nešti į jūrą.

SlGLUyTOS /IMOV
• JAV armijos sekretorius F. Pace lankosi Jugoslavijoj ir 

Turkijoj, kur deda pastangų išlyginti santykius tarp Jugoslavijos 
ir Turkijos bei Graikijos.

• JAV vyriausybė painformavo Japoniją, jog skubiai bus su
darytas organasNkuris peržiūrės nuteistų japonų karo nusikaltė
lių bylas. Japonai, remdamiesi taikos sutartimi, pageidauja, kad 
japonų karo nusikaltėliams JAV pritaikytų amnestiją.

• Iš Springfield, UI., pranešama, jog gubern. A. Stevensonas 
savo pirmą propagandinę kelionę pradės rugsėjo 3 ar 5 d. Jis 
numato šioje kelionėje lėktuvu aplankyti JAV vakarus, šiaurės 
vakarus ir Pacifiko pakrantes.

• Viceprezidentas A. Barkley pareiškė, jog, pasibaigus .jo da
bartinei kadencijai, jis numato pasitraukti iš viešosios veiklos. 
Kentucky buvo kalbama, jog Barkley turėtų būti vėl renkamas į 
senatą, kur jis anksčiau buvo.

• Iš sovietinės Vokietijos dalies pranešama, jog komunistai 
numato sudaryti tris brigadas po 5000 jaunuolių vadinamos dar
bo tarnybos, buvusios ir Hitlerio laikais. Dabar ji skirsis tik tuo, 
kad dar bus ir apginkluota.

• JAV atominės energijos komisija paskelbė, jog Ohio pieti
nėje dalyje, į šiaurę nuo Portmouth bus statoma nauja atominė 
įmonė, kurios statybai paskirta $1,200,000,000.

• Irano vyriausybė deda pastangų pasisamdyti vokiečių ir i- 
talų naftos pramonės specialistų, kad galėtų vėl paleisti į darbą 
sustojusią savo naftos pramonę.

• Žemės ūkio įstaiga paskelbė, jog nors sausros praėjusį mė
nesį pietuose ir šiaurės rytų daly padarė didelės žalos, JAV mais
to ištekliai yra labai gausūs, šių metų derlius bus didesnis kaip 
bet kada, išskiriant tik 1948 ir 1949 metus.

piligrimų dvasiniai reikalai bū
tų aptarnaujami jų tautybės 
kunigų.

Vietiniai ordinarai įpareigo
jami emigrantų aprūpinimą 
pavesti tos pačios tautybės ka
pelionams su specialiais .įga
liojimais, kurie tik bus reika
lingi.

Emigracijos reikalams pas
kirtas delegatas mons. Emilio 
Rossi, kurio uždavinys page
rinti ir pagreitinti pastoracinę 
veiklą tarp visų tautybių emi
grantų.

KITUR DIDELĖS KAITROS

Roma. — Europos kontinen
te prasidėjo nauja karščių ban
ga, kuri jau pareikalavo ir žmo
nių aukų. Italijoj nuo kaitros 
jau mirė keturi asmens. Vokie
tijos pietinėje dalyje karštis 
pasiekė 100 laipsnių. Vienoj, 
Austrijoje, temperatūra pakilo 
ligi 98.6 laipsnių šešėly-je ir tuo 
būdu pasiekė nuo 1857 m. ne
buvusį karštį. Kaitros žymiai 
pakenkė Europos pasėliams ir 
vietomis jau pradėjo trūkti 
net geriamo vandens.
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Po olimpiniu žaidimu

ŠANČIŲ BOKSININKAS SUMIŠTAS. TAIGI
JIS SABOTAŽININKAS

Penkioliktoji olimpiada Suo
mijoj pasibaigė. Suomija pačiu 
aukščiausiu pažymiu išlaikė 
sunkius egzaminus, kaip reikia 
organizuoti olimpiadą ir kaip 
tvarkyti tokį didelį aparatą. 
Gal nė viena olimpinius žaidi
mus ruošusių tautų nesulaukė 
tiek pagyrimo, kiek Suomija, o 
kad olimpiada Suomijos valsty
bei davė apie 14 milijonų dole
rių nuostolio, tuo nedaug kas 
susirūpino, kantri suomių tau
ta užkiš ir tą spragą. Žodžiu, 
viskas tvarkoje. Nesireiškė nė 
įtampa tarp Rytų ir Vakarų, o 
kad rumunų futbolininkai, pra
kišę mėginamąsias rungtynes, 
iš pykčio išgėrė daug gero vyno 
ir už tai nesumokėjo, ir dėl to 
niekas nesijaudino — kas pri
derėjo. sumokėjo olimpiados 
rengėjai, o sąskaita už brangius 
gėrimus buvo pasiųsta Rumu
nijos pasiuntinytiei.

Rytų ir Vakarų jaunimas ga
lėjo kartu ir rungtyniauti ir 
vieną kitą žodį sumesti, nors 
politrukų budri akis juos visur 
sekė. Politiniai idilijų mėgėjai 
net pilna burna kalbėjo, kad 
Helsinkio olimpiada turės ne
paprastai didelės reikšmės atei
čiai santykiams tarp tautų iš
lyginti.

‘Susibroliavimas” buvo pa
viršutinis tiek tada, tiek dabar. 
Vaikiška ir klaidinga manyti, 
kad sportiniai santykiai dikta- 
torijas pavers demokratijomis, 
ar priešingai.

Jaunas žmogus, lieka jaunas, 
kad ir iš anapus uždangos. Kas 
nuostabaus, kad olimpiadoj ša
lia kovos pasitaikė ir gražios 
romantikos. Nors politinės ro
mantikos mėgėjai ir kalbėjo a- 
pie “susibroliavimą”, liet polit- 
ruko smegenyse toji sąvoka vi
sai kitaip suprantama, užtat 
tragiškai užsibaigė viena iš 
olimpiados meilės pasakų.
Tokia meilė susipynė tarp 

Vengrijos dvigubos olimpiados 
meisterės sepyniolik metė s 
plaukikės Kato Szoeke ir van
densvydžio žaidėjo amerikiečio 
Boh Hughes. Amerikietis suti 
ko šią fenomenalinę plaukikę 
plaukiančią... ir meilė gimė iš 
pirmo pažvelgimo. Abu jaunuo
liai susitiko kelis kartus labai 
labai slaptai, ne dėl to. kad 
meilė mėgsta paslaptis, bet dėl 
to. kad vengriško politruko a- 
kis nepamatytų. Tam jų susiti
kimui tarpininkaudavo vengrų 
kilmės amerikietis biznierius. 
Liūdnai pasibaigė ši meilė dar 
pumpurėlyje — jaunoji Kato 
buvo savo vadovų internuota ir 
tuoj tą pačią dieną skul>os ke

V;xlr- j Grotuykn. naujame, sovietų Ss»iunK<»* ntslmas Londone. ty

rina iš at*t<nyhe<. ir, lydima* korpuso marsato Guj Salrsbury

J<,n. s. vyksta įteikti skyrimo raštu karuli-"-' Vors tai tariamas pro- 
I. tam atstovas, tanau visais atžvilgiais jis panarni* i anglu lorilus. 

kaip nuskurdusius .'sovietų kok-hoz.ininkus.

lk. KAUKLAUK1S, 
mūsų beadardarbis Švedijoje

liu lėktuvui pasiųsta namo — 
negi gali pasitikėti, nušoks kur 
pakeliui ir baigta, o vengrai 
sportininkai tokių triukų jau 
yra seniau užsikrėtę. Per olim
piadą ligi šiol dar tik vienas 
rumunas olimpininkas nušoko 
Helsinkyje ir pasileido bėgti, jį 
vijosi net du “gončai”, o jis 
įsmuko policijon užtarimo pra
šyti. Kai tik Kato meilė buvo 
“užtikta". tuojau paaštrėjo 
kontrolė ir visai vengrų grupei, 
mat. jio olimpiados {tolitru- 
kams prasidėjo pats nervin- 
giausias ir sunkiausias laikas— 
jie turi būtinai visus atgal par- 
galnmti. kitaip jiems galas. Štai 
ir padėka už trečią vietą olim
piadoje. štai tau ir “susibrolia
vimas”. štai tau svieto nelygu
mų išlyginimas.

Sovietų Sąjungoje pralaimė
jimų nėra, tai gal vienas iš ne
daugelio dalykų.

ko Sovietai dar “neišrado”,
o .jeigu urbi et orbi ir per ete

rio bangas plaukia ir juodu ant 
balto parašyta, kad JAV taškų 
skaičiumi pralenkė Sovietų Są
jungą ir laimėjo pirmą vietą. 
Sovietams tas nieko nereiškia 
— jie "savarankiški” žmonės. 
Sovietų olimpinės grupės vado
vas Romanovas savo poolimpi- 
niame pamoksle dalyviams ap
skelbė:

“Mes didžiuojamės laimėję 
pirmą vietą olimpiadoje, surin
kę 494 taškus (Sovietai iš tik
rųjų suhų»o tik 489*-_., o JAV 
494’z taško). Nėra jokio abe
jojimo. kad Sovietų sportinin
kai būtų daug daugiau taškų 
surinkę, jeigu visose sporto ša
kose būtų prisilaikyta objekty
vaus sprendimo. JAV surinko 
490'! taško ir užėmė antrą 
vietą...”

Eilinis žaidimų dalyvis negi 
sukontroliuos visus taškus, y- 
pač kai Sovietai visą laiką pir
mavo. Sovietų sportininkai gal 
ir patikėjo. I>et pats Romano
vas tuo netikėjo, jis žinojo, 
kįd Sovietai atsidūrė antroje 
vietoje, jis l>e to "žinojo”, kas 
.juos į antrą vietą ir nustūmė.

Jeigu kas atsitinka ne taip, 
kaip iš v iršaus įsakyta, tai turi 
būti kur nors ir nusikaltimo o- 
žvs. Kartais j>olitrukams kiek 
sunkiau tokį ožį surasti, bet šį 
kartą olimpinio pralaimėjimo 
ožys kaip iš dangaus driptelėjo 
ir kaip tik iš tos sporto šakos, 
kuria Sovietai labiausiai di
džiavosi ir buvo nenugalimi — 
bokso. Sovietų sunkaus svorio 

dievaitis Šančių jaunuolis Šoci
kas kaip pelų maišas pirmomis 
pirmojo rondo sekundėmis kri
to ant menčių nuo stipresnio 
kumščio. Krito Šocikas, kurs li
gi šiol visų satelitinių valstybių 
boksininkus kaip mašalėlius 
triuškindavo, nois tie satelitinin- 
kai i»er olimpiadą, keista, daug 
geriau laikėsi. Aišku kaip die
ną — Šociką jokiu inldu nega
lėjo pralaimėti, jis tyčia pats 
išvirto, jis sa bot užninkąs.

Šocikas iš Sovietų meisterio 
buvo tuoj paverstas sabotaž- 

■inku,
o to •‘sabotažnmko” toks stai
gus pralaimėjimas paraližavo. 
anot Sovietų vadovų, visus ki
tus boksininkus, užpūtė jų o- 
limpinės pergalės ugnį ir tokiu 
lyūdu bokse Sovietai visai pra
laimėjo. Kas bus su Sovietų 
boksininkais grįžus namo, gal 
negreit sužinosime, bet Sovie
tų ekspertai jau dabar pažadė
jo savo bokso komandą per
grupuoti ir ateity nebeįsileisti 
nė vieno pabaltieėio.

Po didžiosios olimpiados če
kų bėgikas Zapotekas, iškovo
jęs net tris aukso medalius, vie
noje Helsinkio miesto aikštėje 

suruošė mažąją agitacijos 
olimpiadą, 

į kurią tepasisekė suvaryti tik 
apie 5.000 žiūrovų. Čia jis ne
bėgo, o kalbėjo komunistų su
ruoštame “taikos mitinge”. Jis 
išleido atsišaukimą į “ūso pa
saulio jaunimą” ir ragino su
šaukti tarptautinę konferenci
ją “jaunimo teisėms ginti.” 
Koks buvo šios naujosios Za- 
topeko sporto šakos laikas, nie
kas nekreipė dėmesio, tai buvo 
greičiausia padėka savo “dė
dėms” namie, kad jie leido jam 
olimpiadoje dalyvauti, nes 
prieš olimpiadą visi laikraščiai 
skelbė, kad Zatopekas “sirgu
liuoja" neformoje ir vargiai ar 
galės olimpiadoje dalyvauti.

Tuose suomių komunistų su
ruoštuose poolimpiniuose žaidi
muose be Zatopeko kalbėjo ir 
Sovietų gimnazistas Cukarinas, 
vienas iš raudonosios Kinijos 
krepšinio žaidėjų ir tūlas Char- 
les Koti, sakęs atstovaująs
l.()00 Detroito. Mich. jaunuo
lių. Visi jie liaupsino Maskvos 
‘'taikos pastangas”, o šiaurės 
koriejetis ištriūbino. kad So
vietų armijas galybė yra tik
riausias taikos laidas.

Kad olimpiados niekada ne- 
pasitamaus taikai ar “svieto iš
lyginimui”, tas olimpinių žai
dimų vadams galvos nelaužo, 
bet ot po šias olimpiados tiek 
rengėjai, tiek šiaip “sporto” 
kankiniai” . žiūrovai pradeda 
nerimauti, kad
olimpiniai žaidimai lyg ir ima 

išsigimti.
Tarptautinis olimpinis ko

mitetas jau seniau įžiūrėjo, kad 
žaidimuose vis labiau ir labiau 
ima ryškėti nacionalistiškai nu- 
skiesta idėja kovėti už savo ko
mandą. ūsų tikslas laimėti 
kraštui kuo daugiausia meda
lių .žaidimų tikslas pasidaro ne 
garbinga kova ,o pats laimėji
mas. visi išsižioję, uždusę, net 
apalpdami iš nuovargio sten
giasi išspausti naują rekordą. O 
rekordų “spaudimas” nustumia 
sportininką mėgėją ir ugdo 
profesionalą, nes publika juk 
mėgsta gladiatorius. Rekordi
ninką gi ar valstybė veltui už
laiko kaip sporto peniukšlį ar
ba kur nors internate duoda 
jam geras sąlygas sportuoti. 0 
piieš profesionalą negi išsilai
kys mėgėjas, olimpiadų rezul
tatai aiškiai rodo, kad mėgėjų 
taisyklės dažnai “sufušeriuoja- 
mos.” Tau jau nebe fair plav 
pagal sporto idė ą. o kažkas 
neteisingo, negarbingo, dažnai 
klaidingo, kartais tikrai pa ro
jiško. Tokie klausimai kelią tų 
garbingų žaidimų puoselėto
jams daug rūpesčio.

čia matomas lėktuvas Korėjoje, nusil-iMiama* ant lėktuvnešio sprogo. Žuvo 8 žmonės, ir sugadinta kiti 
. 12 lėktuvu. SS vyrai, kurie buvo liepsnų Ksvaidyti, buvo surankioti helikpoterio ir gelbėjimosi valčių.

SUDARYTA IR PATVIRTINTA NAUJA
DELEGACIJOS SUSITARIMAS SU DIPLOMATAIS

ELTA. 1952. VIII. 6, Reutlin- 
genas. VIII 1-3 d.d. vykusiuo
se Vliko posėdžiuose reikia
mais 2/3 Vliką sudarančių 
grupių balsais sudaryta ir pa 
tvirtinta nauja Vykd. Taryba iš 
5 asmenų:

1. Anksčiau Vliko pakviestas 
Vykd. Tarybos pirmininku 
Prof. K. Zaikauskas — Liet. 
Valst. Liaudininkų S-gos at
stovas,

2. Dr. P. Karvelis — Ūki
ninkų Sąjungos,

3. Šidiškis — Liet. Tautinio 
Sąjūdžio.

4. Doc. M, Brakas — Maž 
Lietuvos Tarybos.

Prof. Z. Ivinskis į Vykd 
Tarybą įeiti nesutiko.

Renkant naują Vykd. Tary
bą. buvo pateikti dėl jo sąstato 
2 sąrašai, iš kurių viename fi
gūravo prof. J. Brazaitis, ir ta
sai sąrašas Vlike surinko tik 3 
balsus, o kitas sąrašas — be 
prof. J. Brazaičio — surinko 
7 balsus. Po to Lietuvių Fronto 
atstovas Vlike prof. Z. Ivinskis 
ir Lietuvių Vienybės Sąjūdžio 
atstovas Vlike L. Prapuolenis 
pareiškė žodžiu, o vėliau įteikė 
Vliko pirmininkui VII 5 d. raš
tu motyvuotą Išreiškimą, kad 
jų grupės iš Vfiko pasitraukia.

Naujai išrinktoji Vykd. Ta
ryba pirmame savo posėdyje 
VIII 4. laikinai, kol iš JAV at
vyks prof. K. Zaikauskas, pa
siskirstė pareigomis ir darbo 
sritimis tokiu būdu:

1. Dr. P. Karvelis — VT pir
mininko laik. pavaduotojas ir 
Užs. Reikalų Tarnybos laik. 
Valdytojas,

2. P. T. Šidiškis — Laik; vi- 
cepirm. ir Inf. Tarnybos bei 
Finansų Tarnybos laik. Valdy
tojas,

3. Doc. M. Brakas — laik. vi- 
cepirm. ir Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnybos laik. Valdytojas.

DĖL ELTOS KOMUNIKATO 
NETIKSLUMŲ

GERB. PONE

Prašau neatsisakyti paskelb
ti Jūsų laikrašty ELTOS komu
nikato 1952. VIII. 6 apie nau
ją -Vykd. Tarybą atitaisymą.

Nežiūrint, kad per Vliko ir 
VT Pirmininkus buvo dėta pa
stangų atitaisyti numatytą 
skelbti klaidingą Eltos komu
nikatą, vis tik jame yra palikę 
stambių netikslumų, dėl kurių 
esame priversti pasisakyti.

1) Eltos komunikatas 1952. 
VIII. 6 skelbia, kad VII. 1-3 
d.d. posėdžiuose buvo “sudary
ta ir patvirtinta nauja Vykd. 
Taryba iš 5 asmenų.”

Taip, Vykd. Taryba buvo su
daryta .bet ji nebuvo ir negalė
jo būti patvirtinta. Nauja 
Vvkr. Taryba tvirtinama tik 
po to. kai ji Vlikui pateikia sa
vo darbų planą ir jį Vlikas pri
ima.

2) Lygiai netiesa, kad VT bu
vo sudaryta iš penkių asmenų. 
Z. Ivinskiui savo kandidatūrą 
dar prieš balsavimą atsiėmus, 
jo pavardė, iš antrojo (p. J. 
Norkaičio pasiūlyto) sąrašo, 
buvo išbraukta. Tad tame sąra
še liko tik keturi balsuojami 
kandidatai, nors prieš tai dau-

Tame pat Vykd. Tarybos po
sėdyje. be kita ko. buvo aptar
ta artimiaiusių darbų progra 
ma ir schema. Vliko statuto 
keitimas ir kiti skubesni reika
lai.

Vliko posėdžiuose, be kita 
ko, buvo priimtas Paryžiaus 
konferencijoje pasiektas Vliko 
ir Lietuvos Diplomatų bendra
darbiavimo susitarimas. Arti
miausiu metu laukiamas Vliko 
Pirmininko ir min. S. Lozorai-

EISENHOWERIS TRUMANO
KVIETIMO NEPRIEME

Washingtonas. — Preziden
tas Trumanas buvo pakvietęs 
respublikonų kandidatą į pre
zidentus D. D. Eisenhowerį į 
Baltuosius Rūmus, kur jam 
būtų buvusi sudaryta galimy
bė iš kabineto narių ir prezi
dento štabo gauti informacijų 
apie aktuliąsias JAV politines 
problemas. Tačiau Eisenhowe- 
ris pakvietimo nepriėmė. Jis 
pareiškė, jog toks jo apsilanky
mas tik sukeltų piliečių tarpe 
sąmyšį ir kad jis norįs turėti 
pilną laisvę JAV užsienio poli
tiką nagrinėti ir kritikuoti. Sa
va atsakyme jie leidžia supras
ti, jog kai kurie dalykai jam 
gali būti pranešti kaip paslap-

LE-PLG SEKRETORIUS 
DR. A. TRIMAKAS LAN

KĖSI VLIKe.

VIII 2.. grįždamas iš Lais
vųjų Juristų kongreso Berly
ne, Dr. A. Trimakas lankėsi 
VLIKe ir jo posėdyje padarė 
išsamų pranešimą apie Lietu
vos laisvinimo darbą JAV-se. 
taip pat sugestijas apie tokių 
veiksnių darbo suderinimą bei 
suintensyvinimą. Vakare sve
čiui Tuebingene buvo suruošta 
kukli vakarienė, kurioje daly
vavo Vliko ir VT nariai. (E)

REDAKTORIAU,

gumos buvo nutarta sudaryti 
VT iš penkių asmenų. Ir tik po 
balsavimo kai kurių asmenų 
buvo pareikšta, bet nebalsuo
ta. kad Liet. Frontui yra re
zervuojama valdytojo postas 
Vykd. Taryboje.

3) Eltos komunikatas apie 
pačius VT rinkimus sudaro tik
rovei neatitinkantį įspūdį. Jei
gu visuomenei tiekiama iš VT 
rinkimų detalės, tai reikėjo pa
žymėti. jog per pirmąjį balsa
vimą p. Norkaičio pateiktas 
sąrašas (bet jau tik iš 4 asme
nų) kvalifikuotos daugumos 
(7 balsų) nesurinko.

4) Kadangi iš Eltos komuni
kato susidaro netikslus įspūdis 
dėl abiejų kovos sąjūdžių LF 
ir VS pasitraukimo priežasčių.
pridedame Vliko Pirmininkui 

įteiktą pasitraukimo iš Vliko 
rašto nuorašą.

Prašau, Pone Redaktoriau, 
priimti mūsų aukštos pagarbos 
pareiškimą.

Z. Ivinskis
Lietuvių Fronto Atstovas

L. Prapuolenis,
Lietuvių Vienybės Sąjūdžio 

Atstovas

VYKD. TARYBA
VLIKo PRIIMTAS

čio susitikimas Lietuvos laisvi
nimo bylos reikalams aptarti.

Vlikas, sunkiau susirgusio 
Vliko pirmininko M. Krupavi
čiaus prašomas išrinkti jam pa
vaduotoją, jo ligos metu tuo 
pavaduotoju išrinko Dr. P. 
Karvelį. Be to, nutarta prade
dant 1954. I. 1 Vliko ir VT pir
mininkų kiekvienų kalendori
nių metų pradžioje Vlike at
naujinti mandatus toliau jų pa
reigoms eiti.

tys, ir tuo būdu jis būtų suvar
žytas apie juos kalbėti.

PRANAŠAUJA TOLIMESNĮ 
PRAGYVENIMO BRAN

GIMĄ

M’ashingtonas. — Kainų di
rektorius E. ArnaH, kuris rug
sėjo 1 d. pasitraukia iš parei
gų, spaudos konferencijoj pa
reiškė, jog ateinančių trijų mė
nesių būvy pragyvenimas 
brangs ir infliacija didės. Nors 
prekybos sekretorius Sawyer 
tai paneigė, tačiau Arnai 1 pa
brėžė. jog pakilusios plieno 
kainos veiks visą pramonę ir 
didins infliaciją. Jo nuomone, 
kiekvienai šeimai pragyveni
mas metams pabrangs vidu
tiniškai apie 100 dolerių.

ANTHONY R. ABRAHAM & ASSOCIATES
6 North Michigan Avė., Chicago 2, Illinpls 

Franklin 2-2770

VISUOMENES DĖMESIUI
Citizens Fedenai Savings and Loan Association of 1542 Halsted 

Street, Chicago Heights, IHinois, planuoja didinga savo
prasiplėtimo

Mr. Eugene L. Klyczek. 
pilnas .jaunystės, Citizens Fe- 
deral Savings and Loan Asso
ciation of Chicago Heights, 
III., prezidentas, skelbia savo 
firmos įspūdingą praplėtimą 
ir naujos statybos programą. 
Džiugus pasinaudojimas mū

sų patarnavimais, apimančiais 
tūkstančius namų savininkų 
didžiojoje Chicagos Heights 
srityje, ir sutaupų patarnavi
mai, prieinami visiems Jung
tinių Amerikos Valstybių gy
ventojams, privertė mus padi
dinti ir sumoderninti mūsų 
pastatus, kad galėtume tobu
liau praplėsti savo specifinius 
interesus, aptarnaudami tūk
stančius pilnai patenkintų kli- 
jentų.

Ši firma buvo įsteigta 1914 
metais ir atenešė pasigėrėti-

IŠSTOJUSIŲ Iš 
VUKo PAREIŠ

KIMAS
Ponui
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto 

Pirmininkui

Lietuvių Fronto ir Liet. Vieny
bės Sąjūdžio atstovų 

PAREIŠKIMAS

Diskusijų bei nutarimų, įvy
kusių š. m. geg. 27-28 d., bir
želio 26 d., rugpiūčio 1-3 d. 
Vliko posėdžiuose, ir 1952 m. 
rugp. 3 d. sudarytos Vykd. Ta
rybos — jos sudarymo būdo ir 
jos sąstato — akivaizdoje Liet. 
Frontas ir Liet. Vienybės sąjū
dis konstatuoja, kad:

1. VLIKas nutraukė ryšius 
su 1941 m. birželio 23 d. Tau
tos sukilimo pastatytąja Laiki
nąja Lietuvos Vyriausybe, at- 
stačiusia paneigtą Lietuvos 
Valstybės suverenumą;

2. VLIKas nutraukė ryšius 
su.krašto rezistencijos įgalioti
niais užsienyje;

3. VLIKas paneigė rezisten
cinį savo pobūdį, išsigimdamas 
į gryna politinę instituciją, 
mintančią partinėmis vidaus 
kombinacijomis, neturinčiomis 
pateisinimo tremtyje;

4. VLIKo dauguma nusilen
kė nemoralios politinės kovos 
mėtodamas, pritardama rezis
tencijos veikėjų apjuodinimui.

Todėl Liet. Frontas ir Liet. 
Vienybės Sąjūdis, būdamos ko
vos organizacijos ir nesutikda- 
mos su faktiškai keičiamu Vli
ko pobūdžiu, nebemato pras
mės ilgiau pasilikti jo sąstate 
ir iš jo nuo šios dienos pasi
traukia.

Reiškiame pagarbą
pasirašė: Z. Ivinskis

Lietuvių Fronto Atstovas
L. Prapuotaus

Lietuvių Vienybės Sąjūdžio 
Atstovas 

Pfullingenas, 
1952. Vni. 3.

programą
nūs vaisius nuo pat pradžios.

Šios firmos kūrėjas yra 
Anthony Klyczek, bet dabar 
jai vadovauja jo sūnus Eugene 
L. Klyczek, kuris nuolatos 
dirba rizikuodamas nugalėti 
visas problemas, kylančias iš 
naujos statybos reikalo.

Šios firmos tikslas patar
nauti visiems pas mus taupan
tiems. kurie gauna 2'Z_. pro
centų pelno. Taip pat ši firma 
skolina pinigus perkantiems 
ar taisantiems namus, tuo 
būdu palengvina savo skoli
ninkų šeimos biudžetui.

Citizens Federal Savings 
and Loan Association kviečia 
visus pasinaudoti mūsų patar
navimais, priimdama vsus 
Jūsų reikalavimus, ir nuošir
džiai atsiskaito su Jūsų su- 
taupomis.
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LENKIJA POLITINIAME TURGUJE
ODERIO-NEISSES sutarties metinių proga Grotevvohl, sov. 

Vokietijos ministeris pirmininkas, pasiuntė telegramą sov. Len
kijos vyriausybės pirmininkui Cyrankiewiczui. Joje pabrėžia, kad 
“Odero Neissės siena sujungė mus nesutraukomu ryšiu broliškai 
bendradarbiauti”. O raudonosios armijos laikraštis “Taegliche 
Rundschau” pabrėžė, kad nesą jokio abejojimo, jog Vokietijos 
sienų klausimas esąs galutinai sutvarkytas Potsdamo sutartimi. 
Kiekviena pastanga manyti, kad šitas sutarimas pakeičiamas, 
tarnaująs tik “purvinam karo kurstymui, revanšo ir revizioniz- 
mo reikalavimui.” 1950 m. liepos 6 d. parašyta Zgrozelec sutartis 
padaranti galą bet kuriam vokiečių “Drang nacht Osten.” O že
mės anapus Oderio Neissės buvusios prie Vokietijos prijungtos 
vėlai ir dar pažeidžiant tautų apsisprendimo laisvę. Dėl to dabar 
esąs suteiktas Lenkijai atpildas, kada Grotevvohl pripažįsta nau
jas sienas.

Taip rašė bolševikų laikraštis.
Kam buvo reikalingas toks Sovietų aiškus pasisakymas už 

Oderio Neissės galutinę sieną tarp Lenkijos ir Vokietijos?
Pažymėtinos dvi priežastys. Viena, lenkų baimė, kad iš jų 

nebūtų atimtos žemės, kurias jie gavo vakaruose Potsdamo sutar
timi. Pagrindo tokiai baimei jie rado visoj eilėj faktų. Jau prieš 
dvejus metus Sovietai pabrėždami ėmė kelti mintį glaudžiau su
jungti Lenkiją su Rytų Vokietija, kad būtų galima sudaryti pa
jėgesnį ūkinį vienetą. Varšuvai buvo paž:stama net konkretesnė, 
tokia mintis — naujai laimėtom žemėm įsteigti vokiečių ir lenkų 
bendrą valdymą — kondominiumą. Apie tokią galimybę viešai 
buvo kalbėjęs 1951 m. rudenį, gen. V. Mueller. talkinęs organi
zuoti karinius dalinius rytų Vokietijoje. Negalėjo lenkų anraminji 
nė Maskvos įsakymas Lenkijos vyriausybei leisti atgal grįžti 
tiem vokiečiam, kurie buvo išvyti iš Lenkijai tekusių žemių. O 
lenkų laikraštininkų pasikalbėjimas (paskiau dementuotas) su 
Stalinu, kad sienos priklauso nuo dienos aplinkybių, buvo naujas 
lašas lenkų nerimui. Nuo Sovietų pastangų Vokietiją sujungti ir 
apginkluoti lenkų nerimas galėjo išsilieti iš krantų.

Lenkam apraminti Maskva leido pasiųsti prie sienos kelias 
lenkų divizijas; sustiprino gyventojų kėlimą iš Lenkijos į vakarų 
žemes. Tos pačios prasmės dabar turi pabrėžimas, kad Potsdamo 
sienos nekeičiamos. Ypačiai kai toks pabrėžimas Maskvai nieko 
nekaštuoja. Jo prasmė labai primena Sovietų dovaną, Lietuvai 
perleidžiant Vilnių, kad pasiimtų pačią Lietuvą. Ir Lenkijai' bus 
išlaikytos sienos, kad su jom ir su Rytų Vokietija Lenkija būtų 
labiau įjungta į sovietinį ūkį ir karinį planą. Šita galimybė vis la
biau atrodo reali Vak. Vokietijai jungiantis į Vakarus.

Antras motyvas — tai Sovietų įspėjimas Vakaram, kurie 
, pasisako prieš Potsdamo sienas. Sovietai duoda suprasti, kad sie

nų nuolaidos priklauso prie labai brangių prekių. Tai nereiškia, 
kad jos neparduodamos. Pareiškimas yra skirtas šiai dienai. Ry
toj tam tikrom sąlygom jis gali gauti kitos prasmės. Nors ši gali
mybė vis mažta, bet Lenkijos sienos nenustoja buvusios ta bran
gia preke, kuria galima būtų pačiu paskutiniu momentu laimėti 
politinių mainų turguje.

Vlikas dabartinėse sąlygose 
yra pati svarbiausia mūsų po
litinė institucija. Pirmiausia to
dėl, kad jis išreiškia visos mū
sų tautos politinę vailą. Vliko 
tikslas —
vesti neatlyžtamą kovą, kad 
būtų likviduota sovietinė oku
pacija ir atstatyta nepriklau

soma demokratinė Lietuvos
Respublika, —

šiuo metu yra pats aukščiau
sias visos lietuvių tautos politi
nis tikslas. Antra vertus, jokia 
kita institucija neturi tokio aiš
kaus ir visuotinio tautos įgalio
jimo kalbėti jos vardu, kaip 
Vlikas, nes jis kilo iš pačios 
politiškai organizuotos tautos 
ir jame susijungė visos patrio
tinės lietuvių politinės bei rezi
stencinės kovos organizacijos, 
kurios neabejotinai atstovauja 
visai lietuvių tautai; jam buvo 
panaujinti ir krašto rezistenci
jos įgaliojimai.

Vlikas labai svarbus šiuo me
tu ir kitu atžvilgiu. Eilę metų 
jis jau stovėjo mūsų laisvės ko
vos priekyje ir jai vadovavo. 
Per tą laiką jis atliko daug 
svarbių uždavinių. O kartu jis 
pasidarė gerai žinomas ne tik 
pačių lietuvių, bet ir kitataučių 
terpe bei svetimų kraštų politi
niams veikėjams ir pačioms vy
riausybėms. Šiandien niekas 
nebesiteirauja, kas tas Vlikas 
ir kiek jis atstovauja savo tau
tai bei išreiškia jos valią: Tai
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viisems yra žinoma, kas tik su 
Lietuvos laisvės bylos reikalais 
susiduria ar jais domisi. Koks 
skirtumas yra tiek lietuvių, 
tiek svetimųjų daromas tarp 
Vliko ir bet kurio kito sambū
rio, kuris bandė pretenduoti į 
Vliko vietą, aiškiai matomas, 
atsimenant, kuo baigėsi savo 
laiku bandymas garsintis ir at
sistoti Vliko vieton vadinamo 
Vlako, įvairių delegatūi-ų, di
rektorijų ir pan. susibūrimų. J 
juos visi pažiūrėjo kaip į pas
kirų asmenų ar grupių padari
nius, o į Vliką kaip į tautos 
politinę vadovybę.

Šitokia pozicija rezistencinio 
tautos organo nėra greit ir len
gvai įgyjama. O jo darbui ji tu
ri labai svarios reikšmės. Jeigu 
kokiomis nors aplinkybėmis 
Vliko nebeliktų ir jo vietą turė
tų užimti koks nors panašus 
kitas organas, daug laiko ir jė
gų reikėtų pasiekti tokiai pozi
cijai, kokią Vilkui per eilę me
tų pasisekė pasiekti. O tai Lie
tuvos laisvinimo darbui būtų 
didelė žala.

Tačiau tos Vliko reikšmės 
mūsų laisvės kovoje suprati
mas verčia juo rimtai susirū
pinti, nes aiškiai iškyla aikštėn 
reiškinių, kurie rodo, kad yra 
susidariusių jo sėkmingam dar
bui rimtų kliūčių.

VBko vidaus santykiai jau il
gesnį laiką negalėjo būti lai
komi patenkinami. O paskuti
nėmis dienomis įėjo į tokias 
formas, kad net dvi jį sudaran
čių grupių paskelbė išstojan- 
čios iš jo. Mes čia nesiimsime 
svarstyti, ar tos grupės gerai 
padarė, iš Vliko išstodamos, ir 
nagrinėti jų iškeltus Vlikui 
priekaištus. Toj byloj mes ne
norime imtis nei vienos pusės 
advokato vaidmens, nei būti 
teisėjais. Tačiau įvykis pakan
kamai rimtas, ir dėl to laiko
me reikalinga pasisakyti, kaip 
paskutiniųjų laikų Vliko vidaus 
santykių raida atrodo iš šalies, 
tuose Vliką apnikusiuose gin
čuose nedalyvaujant, ir paban
dyti iškelti priežastis, kurios 
tokius reiškinius sukėlė.

Neabejotina tiesa, kad kiek
vieno darbo sėkmingumas pri
klauso pirmoj eilėj nuo pačių 
dirbančiųjų asmeninių ypatu
mų. Tačiau, žiūrėdami šiuo at
žvilgiu į dabartinę Vliko asme
ninę sudėtį, negalėtume pasa
kyti, kad ji būtų bent paten
kinama. Mums atrodo, jog
visa eilė Vlike atstovau'amų 
grupių šiuo atžvilgiu yra tie
siog nusikaltosios ne tik prieš 
jomis pasitikėjusią lietuvių vi
suomenę, bet ir pačiai Lietuvos 

vadavimo bylai.

Nepasakysim jokios paslap
ties, priminę, jog nemaža savo

1 JAV atvyko Anglijoje studijuojąs 17 m. amžiaus Irako karalius 
Feisalas II. Ji lydi jo dėdė Irako regentas Abdul Illach. F'eisalas 
nori susipažinti su JAV irrigacijos įrengimais ir naftos valyklomis. 
Čia matome jį besistebinti New Yorko dangorėžiais.

Demokratu partijos kandidatai prezidento ir vicepreziednto rinkimams gubern. A. Stevensonas ir se
nai. J. Sparkman Baltuosiuose Rūmuose su prez. H. Trumanu aptarė rinkimu kampanijos vykdymą.

grupėm atstovaujančių asmenų 
ten pakliuvo tik dėl to, jog ne
galėjo išemigruoti. Kitiems iš
emigravus, tos grupės paskyrė 
joms Vlike atstovauti ne tuos 
asmenis, kurie toms pareigoms 
tinka, bet kurie buvo Vokieti
joj likę. O pasekmės tokio at
stovų į Vliką parinkimo dabar 
labai aiškiai matomos. Vliko 
asmeninė sudėtis labai susilp
nėjusi. Didelė jo narių dalis— 
asmens, kurie niekad politikoj 
nėra bent kiek ryškiau pasi
reiškę. O ne vienas lietuvių vi
suomenei jei ir buvo žinomas, 
tai tik iš įvairių juos neigia
mai vaizduojančių gandų. Pa
galiau nemaža jų dalis, dabar 
pasišovę įeiti į lietuvių tautos 
rezistencinį organą, rezistenci
joj nebuvo žinomi ligi įėjo į 
Vliką. Galima būtų pasakyti, 
jog rezistentais pasidarė tuo
met, kai tai jiems pasidarė 
naudinga. Bet politika yra 
perdaug sudėtingas ir atsakin
gas darbas, kad jį galėtų sėk
mingai dirbti kiekvienas šūk
teltas kad ir gerų norų vyru
kas. Dėl to nenuostabu, jog kai 
kurių tų asmenų laikysena ro
do, jog jie net nesuvokia gerai, 
ko jie ten yra. Pagrindinis jų 
uždavinys turėtų būti dalyvau
ti sutelktinėj kovoj už Lietuvos 
išlaisvinimą. Tačiau savo elge
siu jie rodo, jog šį dalyką yra 
išleidę iš akių ir taria, kad jų 
paskirtis Vlike kovoti su kito
mis grupėmis (kai pati darbo 
esmė sako, jog turi būti bend
radarbiaujama, o ne kovoja
ma).

Pasišovę būti partiniais smo
gikais, tie asmens pačiu Vliko 
darbu neparodo net minima
laus susidomėjimo. Neseniai

vienas Vliko narių bandė ap
kaltinti kitą Vliko narį, kad jis 
tarnaująs svetimai pajėgai. 
Bet kai buvo išaiškinta, kokius 
uždavinius kaltinamasis atlie
ka, kaltintojas pareiškė nežino
jęs ne tik, ką tasai Vliko sky
rius veikia, bet nė, kad jis iš 
viso yra... Rodos, nereikia 
daug nė aiškinti, kiek prie Vli
ko darbo gali iš tikro prisidė
ti toks jo narys. Jis nenusi
pelno nė tų dienpinigių, kurie 
jam mokami už atvykimą į po
sėdžius. O kai tuo būdu į Vli
ką įėję asmens turi imtis ku
rios nors srities tvarkymo, kar
tais patys pareiškia, jog apie 
tą darbą neturi jokios nuovo
kos. Taip gana viešai yra kal
bėjęs tautininkų atstovas, per
ėmęs informacijos tarnybą. Ir 
tik su didele kitų pagalba pra
dėjo šį tą daryti. Dėl to sup
rantama.- kodėl Vliko informa
cinis darbas nėra toks, kokio 
būtų pageidautina. Reikia tik 
stebėtis, jog žmonės turi drąsos 
vis dėlto imtis pareigų, apie 
kurių vykdymą neturi jokio su
pratimo. Tai galima nebent iš
aiškinti tuo. kad tuo būdu to
kie asmenys lengviau susidaro 
sau pragyvenimą. Bet reikia 
pabrėžti, jog Vlikas nėra kokia 
labdaros sąjunga, kuri suteiki
nėtų prieglaudą jos reikalin
giems. o politinė institucija.

Taip eilė į Vliką įėjusių as
menų
nesugebėdami laisvinimo užda
vinių atlikti, tačiau sugeba pa
rodyti net žymios energijos sa
vo grupės nusistatymams pra
vesti ir kovai su kitomis gru

pėmis kelti,

(Nukelta į 4 psl.)

RUDIS BĖGA -------------
— A. Gražiu nas

PER KOLŪKIUS -------------
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Tokiai pagundai rudis nega
lėjo atsispirti. Pažiūrėjęs, kad 
Volkovienė kažką prie plytos 
krapštinėjasi, jis vienu šuoliu 
įšoko į trobą, griebė nuo suolo 
raguolį ir vėl nėrė pro duris. 
Tik per skubumą raguolis iš
krito iš dantų. O kol jį vėl nu
tvėrė, Volkovienė atsigrįžo, pa
matė, kas darosi, ir šoko ant jo. 
Ir nors rudis stengėsi mitriai 
išsmukti lauk, senė suspėjo jį 
prieangio tarpdury priverti.

Duris Volkovienė privėrė, 
tačiau atimti iš rudžio raguolį 
negalėjo, nes šuns 
galva su ra guoliu 
buvo lauke. Tad iš piktumo tik 
pradėjo spardyti jam į paskui
galį ir rėkti, šaukdama kažkur 
lauke buvusios dukters.

Išgirdusi motinos riksmą, 
atbėgo ir duktė.

— Duok tam velniui per gal
vą ir atimk raguolį! — šaukė 
senė, išgirdusi dukterį atbė
gant. Ir dabar vargšui rudžiui 
prasidėjo tikra pirtis — senė, 
prispaudusi durimis, spardė į 
uodegą ,o duktė lauke lupo 

rankoje turėtu pagaliu per gal
vą.

Įtužusios moters gal dar li
gai būtų jį tvojusios, bet be- 
spurdėdamas jis užkabino na
gais Volkovienei už basos ko
jos, ir ta nė pati nepasijuto, 
kaip paleido duris, o rudis vie
nu matu atsidūrė net už kolū
kio daržinės. Tik ten, šuns pa
pročiu .atsigrįžo pažiūrėti, ar 
jo nesiveja. Bet moters jo ne- 
sivijo. Dabar jos rėkavo savo 
tarpe, viena kitai prikaišioda- 
mos, kam paliko atviras duris, 
ir nežinodamos, ką daryti su 
atimtu iš rudžio raguoliu. Buvo 
gaila tokio gero raguolio, bet 
ir baisu, kad šuo nebūtų pasiu
tęs. Suvalgęs pasiutusio šuns 
nasruose buvusį raguolį, taip 
pat gali pasiusti. O apie pasiu
tusius šunis neseniai čia buvo 
daug kalbama. Tik pagaliau 
duktė klausimą išsprendė. Ji 
labai nemėgo savo grandies 
vadovės Suslovos. Tik iš rei
kalo buvo ją į savo vestuves 
pakvietusi. Tad, imdama nuo 
žemės šuns neštą raguolį, tarė:

— Sušersime to paties šuns 
seseriai Suslovai. Vis tiek ji 
daugiau jau nepasius, kiek da
bar yra pasiutusi. Jos nė pasiu
čiausias šuo jau neapries.

Pabėgėjęs kiek nuo kolūkio, 
rudis vėl pamatė žmones. Ten, 
būrio vaikų apstotas, stovėjo 
senis kinietis Ču-En-Lai. Ka
dangi jis buvo jau per senas ki
tam darbui, paskyrė jį ganyti 
kolūkio karves. Bet už ganymą 
jam buvo skiriama labai ne
daug darbadienių. Kolūkis kar
vių nedaug turėjo, o darbadie
niai buvo apskaičiuojami nuo 
ganomų karvių skaičiaus. Tad 
Ču-En-Lai turėjo savo gavinį 
kuo kitu papildyti. Laimei jis 
galėjo pasinaudoti kąsniu, kurį 
jis mėgu ii dėl kurio su niekuo 
nė varžytis nereikėjo, nes vie
tiniai jo nevalgė. Jo tėviškėj 
sliekai buvo laikomi skanėstu, 
ir prie jų jis iš mažens buvo 
pripratęs. Ir į Rusiją patekęs, 
jis kartąis su kitais savo tautie
čiais laisvu laiku išeidavo į pa
upį ar užmiestį pasliekauti. Dėl 
to griebėsi jų ir dabar. O čia 
pagrioviais ir kurmarausas 
kapstant jų galima buvo nema
ža prirankioti. Ir jis dar sugal
vojo, kaip jų daugiau pasirū
pinti. Vietiniams vaikams buvo 
labai įdomu, kad žmogus valgo 
sliekus, čia maišęsi vokiečiai 
gaudė ir valgė varles. Bet kad 
sliekus kas būtų valgęs, jiems 

dar nebuvo tekę matyti. Vie
nas tas iš kažin kur atvežtas 
senis juos rijo. O toks vaikų 
susidomėjimas Ču-En-Lai buvo 
labai naudingas. Tegul jie ka- 
sioją jam sliekus, o jis jiems 
parodysiąs, kaip ryja. Ir vi
siems kartu to nepaprasto da
lyko nerodė, o tik tam, kuris 
slieką atnešdavo. Visus kitus 
pavaręs į šalį, jis prieš atnešusį 
slieką atsitūpdavo, nuo slieko 
gražiai nuvalydavo žemes ir, 
užrietęs galvą, besiraitantį lai
mikį įsileisdavo į gerklę. Kita
dos mėgo juos keptus arba rau
gintus. bet ir žali jo gomuriui 
gerai tiko. Dėl to vaikai vartė 
akmenis, kapstė kurmarausas, 
kasinėjo šipuliais žemę, kad tik 
sugautų slieką ir gautų progos. 
pamatyti, kaip senis jį ris. Kai 
vaikams jau nusibosdavo, jiems 
paskatinti Ču-En-Lai išdrožda
vo kokį žaisliuką.

Tokių Ču-En-Lai sliekauti 
padedančių vaikų ir dabar ke
letas apie jį sukinėjosi. Bet pa
mačius šunį, jo dėmesys nu
krypo į jį. Tai jau buvo kur 
kas stambesnis kąsnis. O jo ki
nietis taip pat nesikrato. Bet 
visiems matant, negali nežinia 
kieno šunį gaudyti. Tad Ču-En- 
Lai pirštu pabraukė per gerk
lę, vaikams parodydamas, kad 
jis jau esąs sotus, ir liepė bėg
ti namo, o kai tie nubėgo, pa
ėjo artyn prie vidury ganyklos 

atsitūpusio šuns ir pradėjo jį 
masinti. Kad geriau jo klausy
tų. dar pakrapštė kišenėj ir at
kišo ranką, lyg siūlydamas ką 
ėdamo. Tačiau rudis dabar jau 
buvo atsargus. Jis atsidėjęs 
žiūrėjo, ar jam ką iš tikro siū
lo, ar tik nori apgauti, ir sto
vėjo skersas, kad kiekvienu a- 
kimirksniu galėtų nerti tolyn, 
jei tik pasirodytų pavojus. A’- 
kaną rudį masinimas labai vi
liojo, bet jis tarsi nujautė, kad 
tasai senis turi piktų kėslų. Vi
sai nubėgti jis nenubėgo, bet 
kai senis bandydavo pire jo ar
tintis, pabėgėdavo kiek tolyn. 
Tad Ču-En-Lai ir pradėjo jį va- 
rinėtis po ganyklą. Jis taip įsi
geidė tą šunį pagauti, jog net 
karves užmiršo. O tos lyg jau
čia, kad piemuo į jas nežiūri. 
Kai tik skerdžius pradėjo šunį 
gaudyti, jos sparčiu žingsniu ir 
patraukė į nepiautų avižų dir
vą.

— Kur tas prie karvių pri
tvirtintas senis? — staiga pa
sigirdo riksmas. — Ką jis 
šunsnukis veikia, kad karvės 
javus braįdo?!

Senis šunį vienu akimirksniu 
užmiršo. Pamatęs, kur karvės, 
jis tuojau suprato, jog tai nuo 
grobstytojų ir sabotažninkų 
javus saugojantieji taikos sar
gybiniai šūkauja, ir leidosi į 
karvių pusę taip greitai, kaip 

iš tokio senio niekas nebūtų nė 
tikėtis galėjęs.

Ten tuojau pakilo baisiau
sias riksmas. Matyt, sargybi
niai ėmė į nagą apsileidusį kar
vių piemenį. Bet rudis tuojau 
pat iš ten šuoliais nurūko. Riks
mai jau buvo jam tiek baimės 
įvarę, jog, tik išgirdęs piktą 
šauksmą, nėrė iš ten, kiek ko
jos kabina. Nė numanyt nenu
manė, jog tie sargybiniai iš tik
ro išgelbėjo jį nuo Ču-En-Lai 
kėslų jį išsikepti ir suryti.

Pabėgėjęs, kol kilusio triukš
mo jau nebebuvo girdėti, rudis 
vėl atsitūpė ir pradėjo dairytis, 
tarsi svarstydamas, kur dabar 
sukti. Tačiau jam. tur būt, bu
vo vis tiek. į kurią pusę bėgti. 
Tad pakilęs ir nurisnojo nosies 
tiesumu.

Perbėgęs kolūkio laukus. įbė- 
go tiesiai į dar nenugriautą 
kaimą. O kad ten galėjo pasi
taikyti ką nors ėdamo nutverti, 
pasuko keliuku į artimiausią 
sodybą.

Netrukus jis jau stovėjo so
dybos tarpvartėje ir dairėsi, ar 
gali be pavojaus įbėgti į kiemą 
pašniukštinėti. Bet jį sulaikė 
tuo laiku per kiemą ėjusi mo
teris. Ją pamatęs, rudis jau no
rėjo smukti iš ten šalin. Ta
čiau moteris, iš pradžios iš tik
ro besimojusi jį nuvyti, susilai
kė. Dar kiek į jį pažiūrėjusi, 
skubiai nuėjo į trobą ir iš jos 

pasirodė šuke pamazgų neši
na.

— Čiu čiu čiū! — atkišusi 
šukę, pradėjo ji masinti rudį.

Jau daug nusivylimų paty
ręs, rudis dar nepasitikėdamas 
stovėjo tarpvartėj, nors alkis 
jam taip suspaudė vidurius, 
kad net akys žibėjo ir tirtėjo 
kinkos, į šukę bežiūrint. Bet 
pagaliau nebeištvėrė ir pradė
jo pamažu prie jos artintis. Mo
teris dar kiek panešėjo šukę 
artyn, ir ji pagaliau atsidūrė 
rudžiui prie pat nosies. Tad jis 
kartą Iaptelėjo ir, atsargumo 
dėliai, vėl atšoko. Bet kad mo
teris jam nieko nedarė, tuojau 
vėl grįžo ir. iš tolo atkišęs gal
vą, pradėjo po truputį iš šukės 
lakti. Tik kai to lakalo para
gavo, jį apėmė toks godumas, 
jog viską užmiršo, ir pripuolęs 
prie šukės, taip pilnu snukiu 
lapnojo, kad net lakalas į šalis 
tiško. O tuomet moteris padėjo 
šukę ant žemės, pradėjo po 
truputį šunį glostyti, ir tasai nė 
nepajuto, kaip jam buvo už
rišta ant kaklo virvutė. Šoko 
šuniokas į šalį, bet jau buvo per 
vėlu. Besispiriantį ir staugiantį 
moteris nusitempė jį tuojau į 
tvartą. Ten jį pririšusi ir tvar
tą uždariusi, ji greit nubėgo į 
trobą ir netrukus pasirodė su 
avikirpėmis žirklėmis rankose, 
o paskui .ją sekusi senė nešėsi 
maišą. (bus daugiau)
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VLIKas IR JO NEGALAVIMAI
Atkelta iš 3 p.

naudodamies visomis įmano
momis priemonėmis. Jau nebe 
pirmas kartas tautininkų atsto
vo® rankose esąs Eltos biulete
nis skelbia tendencigas ir tiesos 
neatitinkanfias žinias. Kitas, 
paskirtas į kokią delegaciją, ne
silaiko duotų instrukcijų, o vei
kia taip, kaip jam geriau patin
ka. Savo laiku taip buvo dery
bose su Lozoraičiu. kurių metu 
buvo sudarytas pagarsėjęs su
sitarimas. nors delegacijai bu
vo duota aiški instrukcija, kad 
būtų kalbamasi Berno susitari
mų ribose. Nevengiama net ne
švarių kovos būdų. Vienas iš 
tokių, ypač paskutiniuoju lai
ku pamėgtas, dėti pastangų 
sujuodinti kitų grupių atstovus, 
kas didele dalimi privedė ir 
prie paskutiniųjų dienų apgai

lėtinų įvykių.

O jau viso ko viršūnę sudaro 
faktas, kad net slaptų Miko 
posėdžių -nutarimai patenka 
ten. kur jie jokiu būdu neturė
tų patekti, jei Vlike esantieji 
asmens nestatytų savo partijos 
sumetimų aukščiau už pareigą 
Miko nariui išlaikyti paslapty 
tai. kas Miko nutarta paslap
ty laikyti.

Jau tik čia suminėti faktai 
rodo, jog asmeninė šios dienos 
Vliko sudėtis yra ne tik nepa
tenkinama. bet tiesiog ilgiau 
netoleruotina.

Didelės žalos Vliko vardui ir 
darbui daro ir nemažos dalies 
jame dalyvaujančių grupių lai
kysena. Ne vienu atveju jos 
savo partinius išskaičiavimus 
pastato aukščiau už pagrindinį 
jų uždavinį, dalyvaudamos Vli
ke.

Vliką kuriant, buvo aiškia; 
sutarta, kaip jis suprantamas, 
įeinančios į Vliką grupės tokią 
jo sampratą priėmė. Tačiau 
ilgainiui atsirado jų tarpe to
kių. kurios apsisprendė, kad 
joms patogiau būtų, jei Vlikas 
būtų suprantamas, jų nukaltu 
terminu tariant, kaip “visuo
meninė organizacija”, ir net 
pradėjo atkakliausiai įrodinėti, 
jog jis toks ir tėra.

Normaliai tokia grupė turė
tų bandyti pačiame Vlike pra
vesti savo mintį, jei ji prieina į- 
sitikinimo. jog tiksliau ar rei
kalinga kitaip dėl Vliko sam
pratos susitarti, negu buvo su
sitarta. Bet jei jos nuomonė ne
praeitų. ji turi pasirinkti viena 
iš dviejų — arba sutikti su 
daugumos nusistatymu, arba iš 
Vliko išeiti, jei randa. kad 
daugumos Vliko samprata jai 
nepriimtina. Tačiau mūsų to
kios grupės elgėsi visai nesu
prantamai. Atvirai skelbėsi ki
taip Vliką suprantančios, kaip 
sutarta, bet pačiame Mike pa
siliko. Pasiliko, iš tikro jo ne- 
pripažindamos tuo. kuo jis save 
laiko.

Suprantama, jog tokios pa
dėties negalima laikyti norma
lia.
Tokios grupės Vlike pasidarė 

tikru Trojos arkliu.

Jų pastangos buvo nukreip
tos ne geriau Vliko pasiimtus 
uždavinius atlikti ,o tas .jo pa
stangas trukdyti, nes tos gru
pės iš tikro buvo įsitikinusios 
ir viešai skelbė, kad Vlikas dir
bąs ne savo darbą ir preten
duojąs į nepriklausančias jam 
teises. Jų Vlike negalima kitaip 
suprasti, kaip svetimais agen
tais šiuo atveju .jos buvo j di
plomatijos šefus pretenduojan
čio S. Lozoraičio agentai. Kad 
tai nėra prasimanymas, rodo ir 
faktas, kad net slaptų Vliko
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posėdžių medžiaga atsidurdavo 
Lozoraičio rankose.

Antra labai didelė kliūtis 
darniam Vliko darbui buvo va
dinamų laicistinių grupių įgei
dis žūt būt pakreipti grupinį 
santykį savo naudai. Tam buvo 
iškastas savotiškas “aukso pi
nigas” — Mažosios Lietuvos 
klausimas. Buvo daug rašalo 
išlieta, kreipiantis į lietuvių vi
suomenės patriotinius jausmus, 
kad turįs būti į Vliką priimtas 
jos atstovas. Taip buvo viešai 
kalbama, o privačiai atvirai sa
koma, jog tai tėra tarpgrupinio 
santykio klausimas.
Jei laicisty blokas turėtų dau
gumą, tai to klausimo jie visai 

nekeltų.

Ir šis įgeidis Vliko santy
kiams bei darbui turėjo labai 
neigiamos įtakos. Jis sukėlė tik 
daugybę ginčų pačiame Mike 
ir visoj lietuvių visuomenėj. 
Bet tokią partiniais sumetimais 
spekuliaciją patriotiniais jaus
mas negalima nieku kitu pava
dinti. kaip dviveidiškumu, o dėl 
jų Vliko darbo trukdymo —nu
sikaltimu prieš visuomenę pri
siimtinai pareigai Vlike rūpin
tis ne savo partijos ar bloko 
dominavimu, bet Lietuvos lais
vinimu.

Ir kitais atvejais
kai kurios grupės vedė dvigubą 

žaidimą.

Savo laiku visų Vlike daly
vaujančių grupių buvo kreip
tasi į spaudą bendro labo su
metimais bent kurį laiką tam 
tikrų klausimų nekelti ir neaš
trinti ir šiaip jau įtemptų nuo
taikų. Tačiau kai kurių pasi
rašiusių pareiškimą grupių 
spauda to paraginimo nė nema
nė laikytis. Žinoma, ta spauda 
nesukilo prieš savo grupės va
dovus ir atstovus, bet taip el
gėsi jų tyliai palaiminta. Pana
šus atvejis neseniai buvo su vi
sų Vlike dalyvaujančių grupių 
pasirašytu ir min. P. Žadeikiui 
įteiktu pareiškimu. Centrų at
stovai pareiškimą pasirašė, o 
trijų grupių ( liaudininkų, tauti
ninkų, 1. kovotojų) atstovai 
Mike pareiškė, jog jie su tuo 
pareiškimu nesutinka ir nelai
ko save įpareigotais jo laikytis.

Ką gi galima apie tokį vie
nos ar kitos politinės grupės 
elgesį galvoti?

Be abejo ne ką kita, kaip kad 
tai grupės, kuriomis negalima 
pasitikėti. Šiandien vienas jų 
atstovas pasirašo dokumentą, o 
rytoj kitas tos pat grupės at
stovas pareiškia, kad jis to
kio susitarimo nepriima ir nesi
jaučia įpareigotas jo laikytis. 
Ko tada verti visoki tarimaisi ir 
susitarimai? O tai. be abejo, 
taip pat ne koks “sukilimas”, 
bet tam tikras kai kurių gru
pių veiklos metodas. Jei tai iš 
■tikro būtų “sukilimas”, tektų 
tik pasakyti, kad arba ta gru
pė visiškai viduje sukrikusi. ir 
nėra jokių galimybių su ja nei 
susitarti, nei bendradarbiauti, 
arba kad jos atstovas yra toks 
neišmanėlis, jog pats nežino, ką 
daro.

Vist šie nesveiki reiškiniai 
jau anksčiau buvo pastebėti ir 
pačiame Vlike. Klausimas buvo 
svarstytas ir net sudaryta ko
misija jiems užkirsti keliui. Ta
čiau reikia apgailestauti, jog ko
misija nepasirūpino savo užda
vinio atlikti. Dėl to ji privalo 
prisiimti nemažą kaltę už tai. 
kas dabar darosi. Bet kartu vi
suomenė primygtinai laukia, 
jog skubiausiu būdu visi tie 
trūkumai būtų iš VLko veiklos 
ir santykių pašalinti. Vliką s 
nėra koks jame atstovaujamų 
grupių ar net jų atstovų pri
vatus kromelis. kuriame jie ga
lėtų elgtis, kaip tik jiems į gal
vą ateina. Tai labai svarbi mū
sų politinė institucija, kurios li
kimu neturi teisės žaisti nei pa
skiri asmens, nei grupės.

Artimiausioj ateity tur būti 
imtasi priemonių
sustiprinti pajėgiais žmonėmis 
asmeninę A’liko sudėtį, o aiškiai 
nepajėgūs dirbti privalo iš jo 
būti atšaukti.

Tokius atstovus 
paskirti turi būti pastatyta 
grupėms kaip būtina sąlyga ir 
imtasi priemonių tam garan
tuoti. Todėl turėtų būti grįžta 
prie anksčiau veikusio nuosta
to. jog dėl narių Vlike susita- 
riama.o ne viena pati grupė sa
vo atstovą paskiria. Toks nu
tarimas kaip tik ir atidarė du
ris į Vliką visiems globos rei
kalingiems. bet ne darbo atei
nantiems dirbti. O jei Vokieti
joj toks persitvarkymas neįma
nomas. tuomet nereikia vengti 
pasvarstyti ir
kitur Miko perkėlimą. Vokieti

ja nėra Mikui jokia tėvynė.

Visi Trojos arkliai iš Vliko 
turi būti taip pat išvilkti lauk. 
Visos jo grupės privalo laikytis 
vienos jo sampratos. Jei kuri 
paskira grupė nori Vliką savaip 
suprasti ir tos sampratos pi-as- 
me veikti, priešingai priimtai 
daugumos sampratai, ji privalo 
laikytis demokratinio principo 
ir prisiderinti prie daugumos 
nusistatymo, arba išeiti. Vlikas 
negali būti paverstas kokių vi
sai priešingomis kryptimis vei
kiančių jėgų lauku. Tai yra a- 
narchija. Bet demokratija ne
reiškia anarchijos. Demokrati
joj galima diskutuoti, reikšti 
savo nuomonę, tačiau, demok
ratiniu būdu klausimą išspren
dus, to sprendimo privalo lai
kytis ir tie. kurie tokiam spren
dimui ir nepritarė. Tos prakti
kos turi būti laikomasi ir Vli
ko grupių atžvilgiu. Tuo atžvil
giu ten reiškėsi ligi šiol anar- 
chinis principas.

Pagaliau Vlike atstovauja
mos grupės privalo liautis sta
čiusios sau pirmaeiliu 
Vlike kovoti su kitomis 
mis. o turėti prieš akis 
vos laisvinimo darbą.
turi būti visų grupių atsisaky
ta visų nešvankių metodų, noro 
kitas grupes būtinai nugalėti ir 
žiūrėjimo į jas kaip į priešus. 
Kol ten rinksis “priešai”, tol 
nieko gera negalima bus lauk-

tikslu 
grupė- 
Lietu- 
Lygiai

Jei paskiras asmuo panašiai 
elgiasi, jis paprastai laikomas 
tiesiog sukčiaus. Bet politinės 
grupės tai pavadina įmantriu 
“politikarimo” terminu ir net 
ne kartą laiko tai aukšto pilo
tažo politika ir politiniu mit

rumu.

Apysaka 
| **Varpai Skamba* 
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Tačiau, nepriklausomai nuo 
termino, dalykas pasilieka tuo. 
kuo jis yra. ir turi tas pačias 
pasekmes. Dėl to ir Vliko tokio 
metodai sudarė tai. ką dabar 
turime. Kai kurių grupių savo 
partinių tikslų pastatymas pir- 
mon vieton ir griebimasis suk
tų metodų jau pradeda Vliką 
griauti. Ir, žinoma, negali ki
taip būti, kai laisvinimo dar
bas nustumiamas į kelintą vie
tą ir beveik pamirštamas, o 
visą "darbą" pradeda sudaryti 
pastangos bet kuriomis priemo
nėmis “nugalėti” kitą grupę, 
sulikviduoti jos atstovus ir pa
našūs dalykai.

N'CIVC (National Catholic VVelfare Conference) Vokietijoje pas
toracijos reikalams nupirko 37 Volksivagen automobilius ir juos pa
dovanojo kunigams. 3 ju padovanoti lietuviams kunigams, kurie galės 
aptarnauti platesnes 
Freiburgo palaimino

Ar žinai, kad

• Japonų sostinėje nuo karo 
pabaigos iki dabar katalikybę 
priėmė daugiau kaip 10.000. 
Dabar yra apie 20.000 katali
kų, kurie turi 28 parapijas. Vi
so gyventojų Tokio yra arti 7 
mil.

TARP

žmonių ina.sC',. Arkivyskupas Mendelin Rauch ii 
automobilius gavusiuosius.

• Kas ketvirtas New Yorko 
vaikas — sakė kard. Spellma- 
nas — nori būti katalikų pra
džios ar aukštesnėj mclzyk’c.5. 
Kai ateinanti mėnesį pr: i«’"s 
mokslas, prigužės vaikų 781 - 
529 į 426 katalik škas moky ir
ias. kurios** moko 6500 dvasi
ninkų ir 1.200 pasav.lieč’ų mo
kytojų. Mokykloms išlaikyti 
per metus rei’^’a 110 mil. dol.

UTICA

(Utica, N. 
tikras tau-

Didokas Jutikos 
Y.) miestukas yra 
tybių mišinys. Tarpe kitų tau
tybių yra ir lietuvių kolonija. 
Jai dabai- priklauso apie 250 
lietuvių. Ši lietuvių kolonija y- 
ra viena iš senesniųjų, nes susi
kūrė jau prieš 50 metų.

Dauguma šios kolonijos lie
tuvių yra iš Dzūkijos ir Vil
niaus krašto, atvykę į Ameriką 
jau 40-50 metų. Jie dabar pla
čiai išsiblaškę po miestą ir apy
linkes. Keletas iš jų netoli mie
sto turi gražius ūkius.

Miesto pakraštyje. 431 Lafa- 
yette St., lietuviai turi savo 
bažnyčią, kurią dabar lanko ir 
kitų tautybių katalikai. Pasta
tas apie 100 metų senumo, se
niau buvęs viešbutis.

Be keleto ten buvusių lietu
vių kunigų, dabar jau \1 m«ų 
šios bažnyčios klebonu yra dar 
jaunas Amerikos gimęs Tėvas 
Justinas Grabauskas. ORM. Ti
kinčiųjų ir dabartinio jų klebo
no pastangomis ir darbštumu 
bažnyčia nebeturi skolų ir iš 
oro ir vidaas labai patraukliai 
sutvarkyta.

Tautiniu atžvilgiu ši parapija 
ir bendruomenes jau merdėja. 
Senoji karta .jau nyksta, .jauno
ji suamerikoniejusi, o naujai 
atvykusius suskaitytum ant 
vienos rankos pirštų. Būtų 
džiugu, kad šia kolonija susido
mėtų kitur gyveną lietuviai, 
nes vieta graži ir darbui gali
mybės čia gana plačios.

Vertas pažinti
Šį pavasarį Jutikos lietuvių 

klebonas Tėvas Justinas Gra
bauskas, OFM. buvo paskirtas

Utica Statė ir Marcy ligoninių 
kapelionu.

Netrukus po to Jutikos vieti
nis laikraštis — "Utica Obser- 
ver Dispatch" — anglų kalba 
įdėjo platų straipsnį apie Tėvą 
Justiną, pavadindamas “Žmo
gus, kuris vertas pažinti.” 
Straipsnyje buvo aiškiai apra
šyta jo lietuviška kilmė, išeitas 
mokslas, eitos pareigos kitur ir 
nuoširdus pastoracinis darbas 
abiejose ligoninėse.

Jo darbas yra tikrai sunkus, 
nes jis turi aptarnauti lietuvių 
parapiją ir apie 2500 ligonių 
abiejose minėtose ligoninėse. 
Utica Statė ligoninės darbas y- 
ra specifinis, nes ji yra proti- 
tiškai sergančių ligoninė. Dalis 
ligonių yra sunkiai sergą. Re
liginis patarnavimas jiems rei
kalingas tik mirties atveju... 
kurių vien šiais metais buvo 
nemaža. Kiti yra lengvai sergą 
ar besveikstą — pajėgūs mal
dai. Tėvo Justino pastangomis 
dabar jau įrengta šioje ligoni
nėje koplyčia ir laikomos šv. 
Mišios sekmadieniais ir šventa
dieniais. Mišiose dalyvauja apie 
300 tikinčiųjų: katalikų ir dalis 
net kitų tikybų.

Įvairių tautybių tarpe čia y- 
ra ir keletas lietuvių ligonių. 
Tiek kitų tautybių, tiek mūsiš
kių ligonių dalis yra sveikųjų 
pamiršti arba atstumti. Kuni
gas jiems yra didelis bičiulis jų 
dvasiniuose ir net materiali
niuose reikaluose. Su gilia arti
mo meile dirbdamas šių vargšų 
gerovei, kunigas Justinas yra 
vertinamas savųjų ir kitatau
čių.

• Anglijos darbo partijo» at
stovai katalikų vadai lordas 
Pakenham, buvęs pirmasis ad
miraliteto lordas, ir Richard 
Stockes. pirmasis katalikas mi- 
nisteris britų vyriausybėje, at
sisakė balsuoti už savo partijos 
siūlymą netvirtinti sutarties su 
Bonna.

• Dr. L. D. Stamp, Londone 
socialinės geografijos profeso
rius. atsakydamas j siūlymus į- 
vesti gimimų kontrolę, pareis-

BAŽNYČIA IR PASAULIS

kėy vienas tik tinkamai išnau
dojamas Mississippio slėnis ga
li išmaitinti 500 mil. žmonių.

• Korėjos kare JAV 3 kat. 
kapelonai žuvo ir 2 dingo, pro
testantų 4 žuvo ir 3 dingo.

• JAV katalikų mokyklose 
yra ar bent lanko tikybos pa
mokas apie 5 mil. vaikų. Dau
giau kaip 2 mil. vaikų — sakė 
ap. delegatas Amleto G. Cisog 
nani — negali būti priimti, nes 
neturim nei tiek mokytojų nei 
mokyklų. Parapijų turim 15.-/ 
000, o mokyklų tik 9.000. Ka
talikų koiegijų bei universite
tų JAV yra 233. Katalikų vie
nuolių kunigų— toliau sakė de
legatas — yra 16.000, brolių 
8.000, studentų bei klierikų 
17.000, seserų 157.000.

• Katalikų indijonų JAV yra 
100.000 ir 400.000 negrų. Per 
paskutinius metus 20.000 neg
rų priėmė katalikybę.

• Renry Fordas II, Fordo 
motorų kompanijos preziden
tas, yra konvertitas.

• Prancūzijoje gyventojų š. 
m. per pirmą pusmetį buvo 42. 
40.000, arba 100.000 daugiau 
kaip pernai.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Rašytojus ragina

Valdžia ragina tarybinius ra
šytojus ir meno darbuotojus 
kuo plačiausiai ir ryškiausiai 
pavaizduoti Amerikos interven. 
tų pragaištingų vaidmenį 1918- 
19 m., “buržuaziojs valdymo 
laikotarpiu.” Degdami neapy
kanta Amerikai, bolševikai 
spauste spaudžia mūsų rašyto
jus, kad jie šmeižtų amerikie
čius. Nėra kilnesnio uždavinio.
— sako jie. kaip demaskuoti 
šių dolerinių kraugerių žvėriš
ką veidą, ugdyti darbo žmonių 
neapykantą jiems. Daugiau a- 
pybraižų ir apysakų šia tema!
— šaukia jie. Tarybinis skaity
tojas laukiąs daugiau kūrinių, 
nukreiptų prieš imperializmo 
bendrininką — reakcinę dvasi
ninkiją.

Su botagu niekas niekada 
neprivertė rašytojų rašyti, o .jei 
ir rašė, tai jų kūryba buvo tik 
šiaudai. Tai rodo, kad ir pačių 
Sovietų literatūra. Kai tik pra-

dėjo su botagu partiečiai švais
tytis. nurodinėti, ką rašyti ir 
kaip rašyti, taip ir nebeliko 
garsios rusų literatūros. Kad 
mūsų žmonės laukia ko nors iš 
rašytojų, tai tiesa, bet jie neno
ri jokios propagandos, .jokių ne 
apykantų, klasių kovų, nes tas 
viskas yra įgrisę. Jie trokšta 
gerų lietuviškų knygų, o jų nie
kas neduoda.

Atvyksta f Lietuvą
• Komunistinė spauda džiau

giasi. kad “šiemetinis vasaroji
mo ir poilsio sezonas — geras". 
Tasso skyrius Kaune skelbia, 
kad gydymosi tikslais į Lietu 
vos kurortus atvyko daug Mas 
kvos. Leningrado ir kit. miestų 
“darbininkų.” Esą. iš viso Lie
tuvos profesinių sąjungų gy
dyklose ir poilsio namuose va
saros atostogas praleis per 16,- 
000 asmenų. Betrūko tik pridė
ti: ne tikrų darbininkų, bet jų 
vardu pavadintų okupantų ir 
kom. pareigūnų.

ti. Bet esame tikri, jog padė
tis radikaliai pasikeis, kai ten 
j vienas kitą bus pradėta žiūrė
ti kaip j bendradarbį, kovojan
tį už tą patį visiems aukščiausi 
tikslą. Bet tam reikalinga, kad 
iš Vliko būtų atšaukti visi par
tiniai smogikai, o jų vietoj at
sistotų kad ir įvairių, bet plačių 
pažiūrų patriotai.

GRAŽI TALKA
GRĮŽUSIO | “ROJŲ” 

LAIME
Pagalba Vasario 16 gimnazijai

Iš Čekoslovakijos komunistinio kalėjimo pabėgęs čeku laikrašti
ninkas J). Tf irec Muenchene, Va. Vokietijoj, pasakoja apie savo pabėgi
ma. JI* kartu pareiškė, jog kartu kalėjęs ir pabėgęs su amerikiečiu 
studentą J. Hvasta. kuri komunistai buvo nuteisę už tariama šnipinė
jimą. Buree tvirtina, jog Hvasta dar gyva* ir tebesislapsta* Če
koslovakijoj. Apie jo pabėgima paskelbė ir Čekoslovakijos vyriausybe. 
Tačiau JAV valdinės įstaigos ko! kas neturi jokių tikrų duomenų špi
lį vastos likimą.

v
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Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijai remti susitelkė jau per 
1200 lietuvių. Susidėję būreliai 
ir net po vieną pasižada per iš
tisus metus išlaikyti po vieną 
mokinį, mokėdami po 20 dol. 
kas mėnuo.

Ir kokia graži talka! Tokios 
talkos nebuvo ir per didžiausią 
rugiapiūtę Tėvynėje. Ta didžio
ji talka padeda mokslus einan 
čiam jaunimui O šis savo mok
slą. savo .jaunatvę skiria Lietu
vai. rengiasi kitai — .jos atsta
tymo talkai.

Yra susidarę 61 būreliai. Ši 
sunkiai dirbančių ir mokslą 
branginančių mūsų tautiečių 
pagalba 64 Vasario 16 Gimna
zijos mokinius aprūpina vi
siems metams.

Vasario 16 Gimnazija turi 
115 mokinių, norinčių mokytis 
lietuviškoje mokykloje, kad vė
liau savo darbu būtų naudingi 
Lietuvai ir lietuvių tautai Kas 
parems kitus, dar neturinčius 
globėjų?! Tuo tarpu .jų daliai 
telieka Balfo dovanos ir vien
kartinės, nepastovios, geros va
lios lietuvių ir įpairių organiza
cijų aukos.

Ginazanija turi padėti dar ir 
pradžios mokyklai, kuri ruošia 
jai prieauglio — 29 mokinius, 
iš kurių 16 taip pat gyvena

gimnazijos bendrabutyje- J pra
džios mokyklą taip pat suėjo 
lietuviukai, kurie nori mokytis 
lietuviškoje mokykloje ir to
liau eiti mokslus Vasario 16 
Gimnazijoje. Jie papildys išsto
jusius ir baigusius gimnaziją.

Didesnioji mūsų gimnazijos 
mokinių dalis — 64— jau turi 
globėjus .tačiau 51 dar neturi 
jų. Ir jie laukia šios gražios pa
galbos. Taigi kviečiame dar į 
didžiąją talką!

Vakario 16 Gimnazija
Adresas: Utanisches Gym- 

nasium, (23) Diepholz-Flng- 
platz, Blocka Nr. 7, Germany, 

Brit. zonc

LANKĖSI PROF. REGELIS

Kauno botanikos sodo stei
gėjas ir direktorius Dr. K. Re
gelis dabar gyvena ir dėsto 
gamtos mokslus Bagdado uni
versitete Irake. Važiuodamas į 
Ispaniją, kur yra pakviestas 
skaityti kelių paskaitų, sustojo 
Romoje, kur lankėsi Lietuvos 
pasiuntintinybėje prie šv. Sos
to. Profesorius, būdamas švei
caras. puikiai kalba lietuviškai 
ir laukia momento, kada galės 
grįžti į išlaisvintą Lietuva ir 
tęsti savo darbą.

"Argentinos Liet. Balsas" sa
vo liepos 3 d. numery pasakoja 
tokią vieno sovietinio rojaus 
pasiilgusio lietuvio istoriją:

Rašo iš “rojaus" ir pataria 
neskaityti...

Petras Putaitis, fanatiškas 
komunstų sektantas, deportuo
tas iš Brazilijos lapkričio mė
nesį, 1951 metų, atsiuntė po 
laišką ištikimiems savo drau
gams ir prašo, kad tų laiškų 
niekam nerodytų. Bot draugai, 
sulaukę staigmenos, žinoma, 
neiškenčia ir parodo vienam ir 
kitam. Ypatingai Putaičio laiš 
kus rodo ir garsiai skaito tie, 
kurie jau praregėjo ir netiki 
bolševikų zaunoms.

Putaitis rašo, kad dar iki šio 
laiko negauna leidimo jvažiuot 
Lietuvon, mat. patekti j 
tikrąjį “rojų", reikalinga išbūti 
du metus ‘čysčiuje”, o tas “čys 
čius” yra Lenkijoje, kur Putai
tis priverstas dirbti, kad šiaip 
taip gyvybę išlaikytų. Parašęs 
tai Putaitis kartoja, kad nie
kam nerodytų .jo laiškų. Taipgi 
žymls, kad labai norėtų grįžti 
Brazilijon iš Lenkijos, kur dar 
netaip žiauriai siaučia kacapai, 
nes Lenkija tik dabar įjungia
ma į Sovietų Sąjungą. Bet, ba- 
lon kritęs, sausas nekelsi. Esą 
geriau Brazili.jo.je vien pupelė
mis ir ryžiais misti, negru i So: 
vietų sritį patekti.
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PAMUI/Y
MOTERYS IR POLITINE VEIKLA

JAV politiniuose sluogsniuose 
vis labiau įsigali nuomonė, kad 
1956 m. respublikonų arba de
mokratų konvente, o gal ir a- 
biejuose, bus nominuota mote
ris kandidatu į JAV viceprezi
dentus. šis spėjimas daugeliui 
gali atrodyti per ankstyvas ir 
neperdaug pagrįstas, nes ir šių 
metų respublikonų ir demokra
tų konventuose šis klausimas 
buvo keliamas, bet nei viena, 
nei kita partija vis dėlto moters 
kandidate nenominavo. Kon
ventų eigose betgi paaiškėjo, 
jog moterų politinė veikla ir 
jėga stipriai auga. Kad mote
rims šį kartą dar nepasisekė 
praeiti į kandidates, paaiškina
ma tuo. kad pačios politikės 
moterys jautė, jog dar neatėjo 
tinkama proga išeiti į kovą vi
su frontu, ir dėl to nedėjo nė 
rimtų pastangų būti nuominuo- 
tos. Kai kurių delegacijų ban
dymai pravesti į kandidates 
moterį buvo daugiau ateities 
perspektyvų žvalgyba, o ne re
alios pastangos jau šį kartą lai
mėti.

Abiejų konventų metu buvo 
aiškiai matyti, kad partijose 
moterų įtaka auga. Tiek res
publikonų, tiek demokratų par
tijos konventuose dalyvavo žy
mus 
buvo delegačių iš steitų. dau
gelis pasakė kalbas, dalyvavo 
diskusijos. Iš to ir daroma 
vada, kad būsimuose konven
tuose ar bent vienam jų mote
rims pasiseks pravesti savo 
kandidatę į viceprezidentus, t J 
prezidentus moterys iš kuklu
mo dar nepretenduoja).

Dėl šitokio moterų išėjimo į 
politiką yra įvairių nuomonių. 
Vieni šį reiškinį sveikina, kaip 
būtiną ir seniai lauktą pažangos 
žingsnį moderniojoj demokrati
joj, o konservatyvūs asmenys

skaičius moterų, daug
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“Ma-
Ruth

yra

Neseniai Vokietijoje pasiro
dė d.delė, apie 500 psl., madų 
enciklopedija, pavadinta 
dos leksikonas”. Autorė 
Klein - Thierfelder joje
rūpestingai surinkusi visus žo
džius. kada nors vstrtotus žmo
gaus apdarui ir su .juo susiju
sioms sąvokoms pavadinti. 
Knygoje, kuri skaitoma su ne
mažesniu įdomumu, kaip ro
manas, duota istorine madų 
raida ir apžvelgtas atskirų 
kraštų mados kryptys istorinėj 
eigoj: senųjų graikų ir romėnų 
apdaras, germanų, Bizantijos, 
viduramžių, burgundų mados, 
renesanso vilkėsena, ispanų, 
baroko, rokoko, prancūzų re
voliucijos. antrojo rokoko, 19 
amž. pabaigos. 20 amž. pra
džios. pokario (1914-1928), 
tarpukario bei karo meto 
(1928-1917) ir Nevv lxx>k.

Perskaiičus knygą susidaro 
įspūdis, kad madų srityje vad. 
naujos mados nieko pagrindi
nai, naujo paprastai nesukuria. 
Jos dažniausiai pamėgdžioja ir 
kartoja prieš daugelį metų var
totas formas, bei linijas. Ta
čiau negalima būtu pasakyti, 
kad visuomet esti tik aklas ko
pijavimas; kiekviena užmiršta 
mada atgimdama įgyja naujų 
detalių, sudarydama naują 
mados variantą.

Mados atsiradimo laikai 
aliojo sutampa su žmogaus
daro atsiradimu .tačiau, kokia 
buvo senųjų laikų devėsena. Is
torija nežino toliau, kaip iki 
1800 m. prieš Kirstų. Iš tų lai
kų yra atrastos garsios Kretos 
fajanzinės figūros, kurios pa
deda susekti tų laikų drabužius. 
Drabužiai buvo siūti ankštu 
liemenėliu, pusilgėm rankovėm 
ir plačiais sijonais, didelio kak
lo iškirpimas. Antikiniais lai

tos

be
ap-

H. GRAŽICNIEN®

kraipo galvas ir būkštauja. kad 
moterys, pasukusios į poliriką, 
perdaug nutoltų nuo savo tie
sioginių pareigų šeimai ir nu
kryptų nuo moters prigimties.

Nė vienas šių laikų sveikai 
galvojantis žmogus, tur būt, 
nepaneigs, kad moteris turi tu
rėti bent elementariausių žinių 
apie pasaulio politinę padėtį, o 
juo labiau apie krašte veikian
čias politines partijas oei jų pro
gramas ir veiklą. Paneigus rei
kalą moterims domėtis ir dis
kutuoti politiniais klausimais 
apskritai, nuosekliai tektų at
sukti laikrodį šimtu metų at
gal ir atimti moterims balsavi
mo teisę, nes kaip gi žmogui 
leisti balsuoti, jei jis nežino už 
ką balsuoja. Tuo atžvilgiu mo
terų “politikavimas” yra svei
kintinas reiškinys. Sveikinti
nos ir spaudos, organizacijų bei 
paskirų asmenų pastangos mo
teris sudominti politika, kuri 
didele dalimi kuria krašto ir jų 
pačių likimą.

Perėjus prie 
moterys turėtų 
vauti politikoje 
kingus politinius postus, 
pačiu nutoldamos nuo savo tie
sioginių pareigų — šeimos ug
dymo, nuo savo moteriškos pri
gimties, — tenka sustoti ties 
keletu faktų.

Jei žiūrėsime bendru žvilgs
niu į šį dalyką, tai konservaty
viųjų būkštavimai būtų ne be 
pagrindo. Iš tikrųjų pasidary tų 
baisi maišatis, jeigu visos mo
terys, palikusios vaikus, imtų 
bėgioti į politinius posėdžius, 
šauktų gatvėse, važinėtų į kon
ventus, o vėliau užsidarytų ka
binetuose ir taptų neprieinamos 

klausimo, ar 
aktyviai daly- 
ir užimti atsa- 

tuo

kais ir viduramžių pradžioj dė
vimi nesiūti drabužiai. Apdarą 
tais laikais sudarė per kūną 
permesti audeklo gabalai, nu
garoje ir šonose susiūti ir su
darė į marškinius panašų dra
bužį. Tik apie 12 amžių dra
bužiai vėl taikomi daugiau prie 
kūno, atsiranda talija, išsiski
ria vyrų ir moterų drabužiai, 
vyrai ima dėvėti kelnes. Iki 
to laiko vyrų ir moterų apda
ras niekuo nesiskyrė. Skyrėsi 
tik vyrų karinis apdaras. Apie 
14 amžių gimsta mada žmo
gaus stilizavimo prasme. Ko 
žmogui trūksta, stengiamasi 
pridėti, ko per daug atimti, 
drabužiai taip pat išreiškia tam 

tikras idėjas. Taip atsiranda 
petukai, šydai ir kita.

17 amžiu je gimė tarptautinė 
mada su sostine Paryžiuje. Iki 
šių laikų Paryžius ir tebeduo
da pasaulinei madai toną, nors 
paskutiniu laiku ir atsirado 
jam žymių konkurentų, ka'p 
Nevv Yorkas, Roma, nekalbant 
jau apie Maskvą.

Madų istorija teikia daugelį 
labai įdomių smulkmenų apie 
seniai vartotus ir užmirštus at
ributus ir .jų paskirtį bei dabar 
dėvimų atsiradimą. Ne vienam 
pasirodys nuostabu, kad iki 17 
amžiaus vyrų ir moterų apa
vas nieku nesiskyrė. Moterų 
bateliai buvo tik kiek rūpestin
giau apdirbami. Rokoko lai
kais. kai buvo dėvima daugybė 
apatinių sijonų, tas, 
kuris ėjo pirmuoju po vir
šutinio. buvo vadinamas apeti
to sijonėliu. Nuotakų šydas y- 
ra atsiradęs nuotakų vogimo 
laikais, kai jaunikis apsupdavo 
savo nuotaką audeklu, kad ji 
nematytų kelio parbėgti pas 
savo tėvus.

nei vyrui nei vaikams. Daugu
ma šeimų tada be abejonės tu
rėtų suirti. Tektų tada skubiai 
pradėti moterų nupolitimmo 
propagandą, kad išgelbėtume 
kraštą nuo pražūties.

Gyvenimo praktika ir žmo
gaus prigimties pažinimas ta
čiau mus nuo tokios baimės su
laiko. Galima ramiai leisti mo
terims politikoj dalyvauti, — 
daug jų į politiką nesugūžės. 
Politika yra sritis, į kurią lei
džiasi tam tikro temperamento, 
gabūs ir agresyvūs žmonės. Di
delė žmonių dalis, ne tik mote
rų, bet ir vyrų, nejaučia jokio 
palinkimo tiesiogiai politikoje 
dalyvauti. Kai kurie pasiunčia 
net kandžių žodžių politikos at
žvilgiu. Kadangi moterys yra iš 
prigimties taikesnės, labiau 
prie namų prisirišusios, tad 
daugelio jų nė su basliu į poli
tiką nenuvarytų.

Yra tačiau ir iš moterų tar
po atskirų individų, kurie dėl 
savo temperamento bei įgimtų 
politinių gabumų mielai politi-

MOTERYS SUSIRŪPINKIME
Paskutiniais laikais pasirodo 

lyg propogandinės žinutės apie 
nepaprastą Pabaltijo moterų 
atstovavimą. Aš nežinau, kaip 
sesės latvės ir estės ten savo 
atstoves parinko, bet aš kaino 
lietuvaitė nematau aiškumo, 
kaip, kas ir kodėl mano vardu 
ten atstovauja.

Gyvename Amerikoje jau 
visą eilę metų, turime laisvę 
susirinkti ir pasisakyti, turime 
visą eilę stiprių visuomeninn- 
kių ir turime dar tų moterų, 
kurios, vadovavo Lietuvos mo
terų organizacijoms praeity, 
yra nemažai moterų kuriomis 
mes už jų darbus didžiuotis ga
lime kad ir šiandieninėje veik
loje. O tuo tarpu toje organi
zacijoje nematyti tų veikėjų ir 
negali suprasti, kaip tos mote
rys atstovauja visoms lietu
vėms ir iš kur jos gavo teisę ir 
net drąsą taip pasivadinti.

Dalykai kiek aiškėja, pa
skaičius vienos poniutės apra
šinėjimus atstovavimo lietu
vėms moterims pasauliniame 
moterų klubų suvažiavime Mi- 
nneapoly. Rodos, tik sudėk 
rankas ir pasiduok toms, ku
rios tavo tautą reprezentuoja 
— .jos išgelbės savo visokiau
siais sugebėjimais Lietuvą. Vi
si tik žavėjosi, tik plojo, viską 
išaiškino, viską pravedė ir... 
rezultate neteko net jų spau
doje matyti apie tą garbingą 
misiją, nėra net jokių pasisaky
mų dėl Lietuvos. O lėšas toji 
poniutė mokėjo gauti — jeigu 
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Virn*« vaizda* ii levo* IVrnn laidotuvių. -Ii laikinai palaidota Argentinos Parito Konfederacijos rū
muose. o paskui kūnas bus perkeltas j jos garbei statoma milžiniška mauzolejii. I>čl jos asmenybės ir at
liktu darbu vertes vis dar tebeina didelės diskusijos. Peronistu priešai viduje ir užsieny tvirtina, jog Ieva 
Peron buvusi tik apsukri karjeristė. Ret jos gerbėjai laiko ja didžia asmenybe ir net šventa

koje dalyvauja ir savo darbais 
pralenkia net savo vyriškuo
sius kolegas. Tokie paskiri in
dividai neturėtų būti nuo savo 
pašaukimo sulaikomi vien dėl 
to, kad jie yra moterys. Jas 
savo ryžtą ir energiją vis tiek 
panaudos kurioje ners joms 
prieinamoj srity, visuomeninia
me, profesiniame • ar kitame 
darbe, dėl kurio jos nemažiau 
paliks savo šeimą ir nebus to
kios laimingos, kaip dirbdamos 
politinį darbą, kurį jos mėgs
ta. Be to, nemaža tokių visuo
meniniam bei poltiniam darbui 
pasišventusių moterų ir visai 
neišteka, tai kieno vaikus .jos 
skriaus, dalyvaudamos politi
koje. Iš kitos pusės taip pat ne
ginčytinas faktas, kad tėvas 
šeimai irgi reikalingas kaip ir 
motina. Dėl to vyrai, kurie di
delę dalį šeimai skirtino laiko 
atiduoda politinei veiklai, taip 
pat neprisideda prie šeimų stip
rinimo. Jei neišvengiama būte- 
nybe yra aukoti dalį savo as
meninės gerovės valstybei, taį 
ta pati prievolė galioja visoms 
piliečiams, tiek vyrams, tiek 
moterims.

Kadangi žmogaus moralinį 
pagrindą sudaro dažnai ne fak
tinis dalyku pasinaudojimas, o 
principinė teisė juo naudotis, 
tai visuomenė nepadarytų kraš
tui žalos, o tik moralinį pasitar- 
navimą moterims, pripažinda
ma joms teisę dalyvauti politi
koje kaip ir visiems piliečiams.

tai tiesa — iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos, iš tos Tarybos, 
kurią ji šmeižia ir šaukia, kad 
neaukuotų jai niekas, nes gi 
Taryba eina išvien su Vliku, o 
ji juk “rezistencijos” didelė 
veikėja.

Ir toliau darosi dar aiškiau. 
Toji moterų taryba paskyrė 
ponią Lozoraitienę lietuvėms 
moterims šefu Europoje. Reiš
kia. vyras šefas, o jo žmona— 
šefė. Tai va, ką mes. Lietuvos 
moterys, gavome. Visai kaip 
anais Moterų Seklyčios viešpa
tavimo laikais, kada moterį 
vertino ne pagal ją pačią, bet 
pagal jos vyro užimamą pozi
ciją. Ir prieš tai negalėjai kel
ti balso be pavojaus, kad už tai 
tavo vyras išlėks iš tarnybos. 
Tačiau visa tų “sėklyčių” veik
la tesuteikė medžiagos humo
ristinei spaudai, o šiaip Lietu
vos moterų gyvenime liko tik
rai juoda deme.

Nejaugi tos poniutės ir da
bar to tikisi, kaip ir praeity? 
Mes. tiek daug išgyvenusios 
tremty ir susipažinę su gražia 
moterų veikla Amerikoje, ne
sam pasiryžusios leisti, kad 
kitos už mus kalbėtų. Mes tu 
rime pakankamai sugebančiu 
moterų įvairiase visuomeninė
se grupėse ir profesijose. Jos 
gali su pakankamu sugebėjimu 
atstovauti, kur reik a, lietuvei 
moteriai, ir mums nereikalingos 
nei protekcijos, nei paskyrimai, 
nei ‘kontinuitetai.”

Lietuvos Dukra

Mergaidiu ttevykleje. kuri liepa* mėn. buvo *u renetą pa* Nek. Pr. Seseris Piltnan:*-. Conn.. !cas <!..■- 
ni| vyko anksto nustatyt* programa: pamokos, dainos, žaidimai. Čia matome stovyklos mergaiU-s 
šokant mūsų tautinius šokius.

PASAULINIO MOTINŲ SĄJŪDŽIO ANKETA

tarpe ir

sąjudis 
įvairių

Pasaulinis Motinų Sąjūdis 
ruošia 1953 m. pavasarį tarp
tautinę savaitę, kurios tema: 
“Motina ir jos atsakomybė 
auklėjime”, šiuo metu eina pa
ruošiamieji darbai. Jau nusta
tyta darbo programa, numa
tytos prelegentės paskaitoms 
iš įvairių kraštų (jų 
prof. A. Šidlauskaitė).

Pasaulinis Motinų 
kreipiasi per anketą į 
kraštų motinas ir šiaip specia
listes bei pedagoges, kviesda
mas savo patyrimais praturtin
ti studijų savaitės darbą.

Anketos klausimai:
1) Ar Jūsų gyvenamam kra

šte veikia kokios nors įstatymi
nės priemonės, kurios tiesiogi
ai ar netiesiogiai kenkia 
motinas, kaip auklėtojos, misi
jai?

2) Priešingai, kokie veikia .- 
statymai bei potvarkiai, kurie 
palaiko motiną jos auklėjimo 
darbe?

3) Jūsų nuomone, kuri insti
tucija ar privati iniciatyva la
biausiai padeda motinoms jų 
auklėjimo uždaviniuose’

— vaiko geresnei fizinei lyg
svarai?

— geram išsilavinimui?
— jo moralinio gyvenimo 

teigiamam išsivystymui (kil
numui ir skaistumui)?

— ugdymui šeimyninio, so
cialinio ir pilietinio atsakingu
mo supratimo.

4) Ar neturite kokių auklė
jimo sunkumų, dėl kurių aplink 
Jus kenčia ir kiti šeimų židi
niai?

— kokios priežastys?
— ką reikėtų daryti, kad šių 

dienų vaikai išaugę nesutiktų 
tų pačių sunkumų?

5) Ar nekonstatuojate kai 
kurio išnaudojimo tam tikrų 
organizmų, kurie turi tendenci
ją pakeisti motiną jos auklėji
mo darbe, vietoj jai pagelbėti?

Be minėtų klausimų, lietu
vės motinos prašomos atsaky
ti. pareiškiant ir savo asmeni

nį patyrimą iš bolševikinės o 
kupacijos Lietuvoje, konkre
čiai nurodoma faktus ir pavyz
džius, kurie trukdo motinos 
auklėjimo darbą ir žemina jos 
paskirtį.

Atsakymus prašoma siųsti

Darbai ir gyvenimas
RUOŠIASI TARPTAUTINEI 

SAVAITEI

Lietuvės moterys uoliai ruo
šiasi šių metų Pasaulinio Moti
nų Sąjūdžio ruošiamai tarptau
tinei savaitei. Pasaulinio Mo
tinų Sąjūdžio lietuvių moterų 
komitetą sudaro pirm. O. Bač- 
kienė .gen. sekr. B. Venskuvie- 
nė ir narės M. Galdikienė, J. 
Matorė ir E. Turauskienė.

KUR SUSIPAŽINOTE SU 
SAVO VYRU?

Šiuo klausimu vienas Pary
žiaus moterų klubas kreipėsi į 
2000 prancūzių. Apklausinėja
mos buvo dviejų amžiaus gru
pių — 1000 moterų nuo 50 ligi 
60 metų ir 1000 nuo 18 ligi 28 
metų. Abiejų grupių atsakymai 
gerokai skyrėsi, kas parodo, 
kad tradicijos ir gyvenimo bū
das per pastaruosius kelis de
šimtmečius žymiai pasikeitė.

Iš 1000 moterų nuo 50 ligi 
60 metų amžiaus 324 susipaži
no su savo busimaisiais vy
rais giminių arba draugų šei
mose. 237 susipažino su savo 
vyrais įvairiuose draugijiniuose 
pobūviuose ir baliuose. 36 te
atruose ir koncertuose. 17 čiuo
žyklose ir 184 pareiškė pažinu
sias savo būsimus vyrus nuo 
pat mažens. Likusios pasiskir
stė nedidelėmis grupėmis: 4 
susitiko savo busimuosius ke
lionėse, keletui susipažinimo 
vieta buvo Luvras, kai kurios 
susipažino parkuose ir t.t.

Iš 1000 jaunųjų (18-28 m.l 
322 susipažino su savo busimai
siais vyrais kasdieniniame dar
be: fabrikuose, parduotuvėse, 
biuruose. 218 susitiko kartu 
studijuodami universitetuose, 
162 sportinėj veikloj, 89 šokių 
salėse, 31 pora susirado vienas 
kitą per skelbimus. 24 susipaži
no kinuose, 32 Paryžiaus pože
miniam traukiny ir 14 mažose 
kavinėse. Tarp moderniųjų su
sipažinimo progų, apie kurias 
nežinojo senesnioji karta, mini 
ma ir pažintys slėptuvėje.
ANGLAS APSILEDO KULI

NARIJOJE
Majoras A. P. Nicholson. 

Anglijos armijos maisto pro
duktų ekspertas, vienose viri 
mo varžybose pareiškė, jog 
dabar jau. nebegalioja tiesa, 
kad motina geriausiai verda. 
“Mūsų jaunosios moterys taip 
blogai gamina maistą, kad 
dažnai neatskiria nė mėsos rū
šių”, sakė majoras. Iš daržovių 
.jos pažįstančios tik kopūstus ir 
žirnius. Jau praėjusios tos die 
nos, kada jaunuoliai girdavosi 
motinų pagamintais •‘Ąpnio 

Pieš"

iki š. m. lapkričio mėn. paliai-
gos šiuo adresu:

P.M.S. Lietuviu Moterų 
Komitetas 

c o Mme O. Bačkis
5. rue de Messine, 5

Paris 8-e

IR MOTERYS Tt KI NUSIIM
TI SKRYBĖLĖS

Dvi jafionų parlamento at
stovės ponia Tsurtsumi ir p-lė 
Yamaguchi. įeidamos į Japoni
jos parlamento rūmus buvo 
verčiamos drauge su kitais at
stovais nusiimti skrybėlės. Ka
dangi jos su tuo reikalavimu 
nesutiko, pirmininkas jas abi 
pasiuntė namo. Tą įvykį apra
šydamas, vienas Tokio laikraš
tis pasijuokė, jog, remiantis 
vyrų ir moterų teisių lygybe, 
trūktų, kad japonės, gatvėje 
sveikindamos vyrus, būtų pri
verstos taip pat nusiimti skry
bėlės.

MOTERIS — RAŠYTOJA

Kartais tikrai nuostabu, 
kaip motina ir namų šeiminin
kė atranda laiko rašyti knygas 
ir straipsnius. VVillie Snovv Flth 
ridge. kuri jau yra parašiusi eilę 
knygų, išdavė savo paslaptį. 
Jos nuomonė yra ta. .jog pir
miausia niekas neturi žinoti, 
kad ji ką nors rašo. Ta mintį 
.ji pagrindžia tuo. kad. jei šei
ma žino apie motinos kūrybinį 
darbą, kiekviena nesuadyta ko 

. jinė ar pavėluota vakarienė 
meta kaitinimą rašomai kny
gai. Patyrimo pamokyta, ji 
rašo tik tuomet, kai paskutinis 
.jos šeimos narys dingsta u z 
kiemo vartų, ir. jiems vėl pasi
rodžius. skubiai paslepia savo 
raštus.

Dažnai girdimus priekaištus, 
kad. esą. jos vyras, kuris yra 
kelių žurnalų leidėjas, jai pade
da rašant knygą. Ethridge at
remia. sakydama, kad pirmą 
kartą jos vyras išvysta naujai 
parašytą knygą vakarą prieš 
ją Išnešant leidėjui.

Savo pasisekimą Ethridge 
priskiria savo dideliam gyve
nimo džiaugsmui. Ji pasakoja, 
jog kartą, jai šnekant su vie
na drauge, ji pasisakius, kad 
“baisiai mėgstanti” šokti, spor
tuoti. eiti į kiną ir dar daugelį 
kitų dalykų. Ji buvo purpsėta, 
.jog ji “baisiai mėgstanti” per 
daug dalykų. Netrukus tačiau 
Ethridge supratusi, .jog čia ir 
glūdi .jos pasisekimo pasiaptis. 
Gyvenime ji viskuo moka 
džiaugtis, ir tas džiaugsmas at 
sispindi .jos knygose. “Kalbė
kim apie kalakutą”. “Man tai 
lyg graikų kalba” ir “Keliau
jant į Jeruzalę."

Rytu Vokietijos merginos ver 
buojamos Į kariuomenę

Rus’j zonos Laisvasis Vokie
čių Komunistinis Jaunimas sa 
vo moteriėkihisius narius įjun
gia į karo tarnybą.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
Lietuviy diena Kennebunk Porte

Los Angeles naujienos

Draugo“ dienraščio Ben
dradarbių klubas, susitaręs su 
kitomis organizacijomis, šį ru
denį rengia žurnalistikos kur
sus. kurie apims 50 paskaitų iš • 
lituanistikos ir žurnalistikos. 
Jiems pravesti manoma pak
viesti apie 20 Chicagoje gyve
nančių profesorių ir lektorių. 
Kursų rengėjai jau yra paren
gę smulkią programą.

• Vytautas Vygantas, studi
juojąs Fordham universitete, 
šiuo metu ruošia mokslinį dar
bą iš psichologijos srities. Jis 
prašo visus, kurie gavo jo an
ketą. neatidėliojant ją užpildy
ti ir grąžinti.

• Ada Korsakaitė, gyvenanti 
Los Angeles. Colif.. laimėjo 
plakatų konkursą. CaEfomijos 
sostinėje — Sacramento — 
raošiama žemės ūkio paroda. 
Buvo paskelbtas plakatų kon
kursas. kuriame dalyvavo daug 
amerikiečių menininkų. Ada 
Korsakaitė laimėjo pirmą vie
tą. Jai įteikta 125 dol. premi
ja. Ji prieš kelis metus atvyko 
iš Vokietijos ir dabar studijuo
ja meną Los Angeles katalikų 
kolegijoje.

• Lietuvių poezijos antologi
ja. kurią suredagavo A. Vaičiu
laitis ir J. Aistis, išleido Spau
dos Klubas Chicagoje. šiuo me
tu yra labiausiai perkama kny
ga. Jai didelio dėmesio rodo ir 
jaunimas, dažnai ją skaityda
mas. mokydamasis atmintinai 
daugel eilėraščių.

• Stud. Petras žemaitis, stu
dijuojąs mediciną Frankfurte, 
a. M.. Vokietijoje, atvažiavo į vių. 
Ameriką sutvarkyti savo doku
mentų. Pradžioje jis aplankė 
Kanadą, iš ten atvažiavo į 
Nevv Yorką. Aplankęs Roches- 
terio ir Chicagos pažįstamus, 
po trijų savaičių grįš atgal to
liau tęsti studijų.

Vasarą dažni ir gausūs pik
nikai įneša daug įvairumo į 
miestuose esančių lietuvių gy
venimą. Iš fabrikų bildesio iš
trūkęs žmogus į gamtą pajau
čia vasarą ir kažkaip lengves
ne širdim grįžta į savo kasdie
nybę.

Bet šalia to yra ir daugiau 
naudos. Kaikurie Amerikos lie
tuvių piknikai savo kultūringa 
programa pasitarnauja religi
jai ir tautybei. Prie jų priklau
so ir Tėvų Pranciškonų kasmet
Kennebunk Porte rengiamas 
sąskrydis, nuo pat pradžios ga
vęs “Lietuvių Dienos” vardą.

Ne be pagrindo jis yra taip 
pavadintas, šiame piknike da
lyvauja tūkstančiai lietuvių. 
Visą programą užpildo gražios 
pamaldos ir visiems brangūs 
tautos lobiai — dainos ir šo
kiai.

Tėvų Pranciškonų piknikas 
šįmet įvyko rugpiučio 10 d. Jau 
iš vakaro atskubėjo keli auto
busai. pilni keleivių. Visi čia 
gavo vakarienę ir nakvynę. 
Žmonių nuotaika buvo kaip per 
atlaidus Lietuvoje. Atvykusieji 

meldėsi naujai įrengtoje šv. 
Antano Paduviečio šventovėje, 
ėjo išpažinties, dalyvavo vaka
rinėse pamaldose.

Rugpiučio 10 d. iš pat ryto 
oras šiai iškilmei nebuvo palan
kus. Nežiūrint to. anksti pra
dėjo važiuoti automobiliai • ir 
autobusai su gerai nusiteiku
siais svečiais. Autobusų buvo iš 
Lavvrence. Bostono. Manches- 
terio. Levvistono. \Vaterburio. 
Worcesterio. Lovvelio. Nashuos. 
Haverhillo ir po du iš So. Bos
tono ir Nevv Britaino. J šventę 
atvažiavo ir būrys kunigų, kai 
kurie net iš tolimesnių vieto-

šios apylinkės gyventojams. 
Per mišias gražiai giedojo 
Neu Britaino parapijos choras, 
vedamas garsaus dirigento V. 
Marijošiaus.

Po rytinių pamaldų visi sve
čiai buvo pakviesti [Metų. 
Muzika grojo lietuviškas dai
nas. dalyvius nukeldama į tė
vynę.

3 vai. atvyko Port lando J. 
E. vyskupas D. Feeney šven
tinti šv. Antano garbei įreng
tos koplyčios. Prieš pradėda
mas apeigas, garbingas gany
tojas tarė nuoširdų žodį, iškel
damas šv. Antano dorybes ir 
Kennebunk Porto vienuolyno 
reikšmę jo vyskupijoje bei A- 
merikos lietuvių tarpe. Prieš 
koplyčios pašventinimą dar lie
tuvišką pamokslėlį pasakė J. 
E. vysk. V. Brizgys. Didžios į- 
domios buvo jo mintys apie A- 
syžiaus šventąjį. Ekscelencija 
pažymėjo, kad lietuviai myli 
šv. Pranciškų ir pranciškonus, 
bet jo dvasios dar [Minai nepa
žįsta. nes per mažai vyrų ir 
jaunimo dedasi prie jo įstrigto 
Trečiojo Ordino. Ta proga bu
vo iškeltas gražus Lietuvos ku
nigų pavyzdys, kurie jau semi
narijose beveik visi įsirašydavo 
į šią garbingą organizaciją. Po 
to Portlando vyskupas suteikė 
palaiminimą Švč. Sakramentu. 
Visos kalbos, apeigos ir muzi
ka buvo perduodama garsintu
vais.

Vakarop svečiai
skirstytis — pajudėjo autobu
sai bei automobiliai. Džiugu, 
kad nepalankus oras nesulaikė 
žmonių nuo kelionės į šį pikni
ką. Jų buvo suvažiavę labai 
gausiai, tarytum gražiausią 
dieną. Tai rodo didelį lietuvių 
palankumą pranciškonam, ku
rie jį neapsakomai brangina.

pradėjo

• Irena Gurklytė ir Nelle 
Jokubauskartė, iš Kanados sa
vaitę atostogavo Kennebunk 
Beach. Me. Ta pačia proga jos 
aplankė lietuvių Pranciškonų 
vienuolyną Kennebunk Port. 
Me. ir taip pat dalyvavo Lie
tuvių Dienoje. Jos nustebo, kad 
tiek daug lietuvių gali suva
žiuoti beveik iš visų Amerikos 
lietuvių kolonijų, ir netikėtai 
sutiko savo praeities mokslo 
draugų iš Montreal. Jos pasi
žadėjo kasmet vykti į minėtą 
lietuvių suvaž avimą Maine ir 
kartu su savim atsivežti Ka
nados lietuvių Irenos ir ?<ellės 
sielose gražiai rusena lietuviška 
dvasia.

Iškilmingas mišias vienuoly
no koplyčioje laikė ir progai 
pritaikintą pamokslą pasakė 
J. E. vysk. V. Brizgys. atvykęs 
čia iš Čikagos. Gausiai lietuvių 
miniai Ekscelencija kalbėjo a- 
pie krikščionišką kultūra, ku
ria apsišarvoję, atėjus valan
dai. turėtume grįžti į savo tė
vynę. Kun. Mykolas Kemėšis 
iš Bayonnes dar pasakė angliš
ką pamokslą pamaldose daly
vaujantiems svetimtaučiams, 
nušviesdamas Tėvų Pranciško
nų veiklą Amerikoje ir šv. An
tano šventovės naudą, ypač

Hatford. Conn
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Mirė
R-uepiūčio 5 d. mirė Jonas P. 

Vaičiulis ir nuliūdime paliko 
žmoną Moniką. 2 dukteris. 4 
sūnus ir 15 anūkų. Viena duk
tė — M. Burbienė — gyvena 
Toronte. Kanadoje. Velionis 
vyko jos aplankyti ir ten mirė. 
Palaidotas Hartforde rugpiučio 
8 d. iš šv. Trejybės bažnyčios 
šv. Benedikto kapinėse. Šv. mi
šias atnašavo prel. Ambotas, 
pamaldas kapinėse atliko kun. 
P. Pronckus.

Velionis buvo LDS organiza
cijos garbės narys, priklausė 
LRKS Amerikoje ir Maldos A- 
paštalavimo draugijai. Buvo 
darbštus, niekados neatsisaky
davo įvairių organizacijos dar
bų.
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Nauji klubai organizuojasi.
Per liepos ir rugp. mėnesius į- 
sisteigė Karininkų ir Puskari
ninkių romovė ir Liet. Mokyto
jų Sąjungos apygarda, kurios 
susirinkime rugp. 10 d. buvo 
išrinkta valdyba iš pirm. F. 
Kudirkos, sek. J Kojelio ir ižd. 
V. Pažiūros. Taip pat “Lietu
vių Dienų” Bičiuliai numatė 
rugp. pabaigoj padaryti pirmąjį 
diskusinį susirinkimą.

ALTo Los Angeles skyrius 
ruošia prof. Myk. Biržiškai 70 
m. ir vardinių proga, rugsėjo 
28 d., banketą. Tam sudarytas 
komitetas iš J. Uždavinio, V. 
Trumpos, A. Deringienės, prof. 
K. Alminausko, F. Kudirkos, 
A. Skiriaus ,dr. P. Pamataičio, 
A. Dabšio, M. Aftukienės. M. 
Starkaus ir Steponavičių.

BALFo skyrius nuo rugpjū
čio 1 d. pradėjo piniginį vajų, 
kuris baigsis koncerto metu, 
spalio 12 d. Balfo atstovai ap
lankys lietuvių šeimas, rinkda
mi aukas. Vajaus garbės komi- 
tetan yra pakviesti: Lietuvos 
garbės konsulas J. J. Bielskis, 
kun. J. Kučinskas, prof. M. 
Biržiška, trise jas J. Peters, dr.

C

P. Pamaitis, F. Kudirka, J. 
Steponavičius. A. Skirius, F. 
Račkus. Valdybą, kuri vykdys 
vajų, sudaro — pirm. J. Užda
vinys, vicepirm. J. Mitkus, sek. 
V. Vainauskas, ižd. H. Tumas 
ir narys V. Karalius.

Lietuviy Tautinių šokių gru
pė, vedama L. Zaikienės. pas
taruoju laiku smarkiai paaugo 
nariais —jau turi daugiau kaip
30 šokėjų ir vaidintojų. Grupė 
yra pakviesta pildyti programą 
Lietuvių Dienų ir šv. Kazimiero 
parapijos piknikuose (rugp. 17 
ir 31 d.d.), o spalio 10-11 dd.. 
Tarptautiniame Institute ir 
spalio 19 d. Civic Auditorijoj. 
Glendale, Calif.

Piknikai vasaros metu vyks
ta beveik kas sekmadienį: rugp. 
10 d. turėjome Liet. Radio Va
landos sėkmingą pikniką, rugp. 
17 d. įvyksta Lietuvių Dienų 
rudeninis piknikas su įvairia 
programa ir muzika, o rugp.
31 d. bus šv. Kazimiero para
pijos paskutinis jos šiais metais 
piknikas su programa ir laimė
jimais, rugsėjo 7 d. Piliečių 
klubo, o rugsėjo 21 d. Tremti
nių draugijos.

CLEVELAND, OHIO
Lankžsi kunigai Yla ir 

Vaišnora

Rugp. 9 ir 10 d. Clevelande 
lankėsi kun. prof. St. Yla bei 
kun. dr. J. Vaišnora. Matėsi 
su savo bičiuliais bei pažįsta
mais. taip pat turėjo pasitari
mą su skautų vadovaujančiais 
žmonėmis ir dalyvavo jų atvy
kimo proga lietuvių salėje su
šauktame ateitininkų susirinki
me. Buvo apsistoję pas J. ir Ad. 
Damušius.

Ateitininkų susirinkimas
Rugp. 10 d. įvykęs ateitinin

kų susirinkimas buvo ne tik 
gausus, bet ir įdomus. Svečias 
kun .dr. Vaišnora, tik atvykęs 
iš Romos, kalbėjo Italijos ir 
Vatikano aktualijomis, palies-

damas ir Romos lietuvių gyve
nimą ir veiklą. Antrasis sve
čias kun. prof. Yla iškėlė ateiti
ninkų veiklai aktualių minčių. 
Ateitininkai. — be kita ko sa
kė jis, —'negali dangstytis tik 
savo praeities asmenybėmis, 
bet turi rūpintis ir savo dalį į 
gyvenimą įnešti. Jie turi bend
rauti su įvairiais žmonėmis ir 
juos laimėti tiesai. Žmogų lai
mėti teisingam keliui reikia 
paprastumu ir nuolankumu. 
Ateitininkams reikia mažiau 
atitraukų bendrybių, o daugiau 
konkrečių bei pozityvių darbų.

Gyvos pranešėjų mintys su
kėlė gausias diskusijas.

Susirinkimui pirmininkavo 
A. Tamulionis, sekretoriavo 
Golšanskienė.

PITTSBURGH, PA.
Įspūdinga Lietuvių Diena
Trečioji Pittsburgho ir apy

linkės Lietuvių Dibna šiais 
metais įvyko West View parke 
rugpjūčio 10 d. Vadovaujama 
energingo ir gabaus lietuvio 
advokato E. Schultz. buvo pui
kiai suorganizuota ir pravesta, 

įžanginį žodį tarė Dangun 
Žengimo parapijos klebonas 
kun. J. Misius, nurodydamas 
lietuvybei išlaikyti kelius. Jaut
rią religinių minčių kalbą pa
sakė Pittsburgho majoras D. 
L. Lavvrence. Politinėm patrio
tinėmis mintimis ^kalbėjo kon- 
gresmanas J. Fulton.

Meninė programos dalis, va
dovaujama žymiauiso šios ko
lonijos meninių pajėgų organi
zatoriaus įvairiausioms lietuvių 
manifestacijoms. Vytauto Ju
cevičiaus, buvo tikrai turtinga 
ir graži.

Šv. Petro ir Povilo parapijos, 
Homestead. choras, vadovauja
mas muz. K. Baizo. išpildė dai
nas: Ar tu žinai, mano broil; 
Miškų gėlė; Muzika, muzika; 
Pjauti linksma. Pirmą sykį pa
sirodė jauna lietuvaitė P. Pe- 
rembaitė, sudainuodama solo: 
Vasaros naktis; Su daina širdy
je. Julijana Andrulionytė solo 
išpildė: Daug daug dainelių;

Plaukia sau laivelis. Minėtos 
solistės padainavo: Aš lietuvai
tė; Seni, seni, duok tabokos; 
Plaukia Nemunėlis.

Iš Clevelando atvykęs vyrų 
oktetas, vodovaujamas J. Ka
zėno, sužavėjo publiką patrio
tinėmis, puikiai išpildytomis, 
dainomis: Pirmyn į kovą už 
tėvynę; Lopšinė; žygis į Vilnių: 
Naktis prieš žygį; Jūreivių 
maršas; Rytoj šventa, išmiego
siu!; Baltos gėlės; Linksmas 
kaimietis; Dunojaus vaisas ir 
Kareivių maršas. Akompanavo 
G. Klimaitytė.

Pertraukomis grojo Kavalie
rių orkestras, vadovaujamas 
F. Tautkaus. Pabaigai visus 
nuotaikingai palinksmino Radi
jo Dėdė (V. Jucevičius) savo 
finais sveiko humoro kuple
tais. J. S.

Balfo 55 skyriaus piknikas 
rugp. 10 d. nauj. parapijos so
de tesutraukė vos apie 100 
žmonių. Užtat lietuvių klubo 
piknikas Niauros ūky buvo la
bai gausus — čia suplaukė apie 
500. Prie to prisidėjo gera re
klama ir gal ...už dyką duoda
mas alus. Balfo piknikas buvo 
rengiamas Diepholzo gimnazi
jai Vokietijoje paremti, tad ne
daug ką ir suviliojo. Be to, 
trumpas laikas neleido jo ge
riau išreklamuoti, o vietinis 
Dirvos laikraštisziš viso užmir
šo paskelbti.

Liet. Studentų Sąjungos sky
riaus valdyba rugp. 24 d. 11 vai. 
(po pamaldų) lietuvių salėje 
kviečia studijomis besidominčių 
asmenų informacinį susirinki
mą. Pirmoj eilėj prašomi atsi
lankyti aukštesniąsias mokyk
las baigusieji, bet maloniai lau
kiami ir patys studentai ar stu
dijas nutraukusieji. A. V.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ
PENNSYLVANUOJ

ANTRASIS SEIMAS
Rugpiučio*August 24, 1952 

JUOZAPO MARUOS VILOJE 
Newtown, Pennsylvania

Dalyvaudami šiame seime linksmai praleisite laiką ir 
paremsite labdaringus ir kultūringus tikslus.

Kviečia Rengimo Komisra

Lietuviu Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKl’S, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika <vietines žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir 1.1. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai!

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

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dr.

d. P. GINKI S 
Direktorius

<1. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

MOTERŲ DRAUGIJA
Rl’GPlCCIO SI D„ 1952 m., SEKMADIENĮ, 

rengia 

PIKNIKU 
Naujosios Parapijos Sode

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 
Pelnas skiriamas naujam altoriui įrengti.

PRADŽIA 2:30 VAL. P.P. ĮĖJIMAS 50 CENTU
Pirmininkė Emilija Rimkevičiūtė

Illinois
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Telephone: DEARBORN 2-0819

HelpWanted—Malė and Female

COKRIGATED—EM’ERIENCEI)

SLITTER OPERATORS 
PRINTER SLOTTERS OPERATORS 

HELPERS & BUNDLERS
Steady Work — Good \Vorking Conditions

BONUS—PREMIUM FOR NIGHT WORK 
Paid Hospitalization — Paid Vacations 

CAFETERIA PLANT

Indus! rial Container and Paper 
Corporation
1717 W. 74th STREET

4

G 1 R L S — Work Close To Home
SENTINEL RADIO CORP.

2100 Dempster St., Evanston, 11L
Needs GIRLS-WOMEN 18-40

For light assembly work. Good starting wages. Automatic increases. 
Excellent vvorking conditions. Insurance and hospitalization benefit. 
Modern cafeteria. Work in Evanston’s most modern plant with a 

congenial group of co-workers.
SPECIAL BVS FROM HOWARD ST. DIRECT TO DOOR.į 

Apply to
PERSONNEL OFF1CE OR CALL MR. U'AARICH

CNniversity 4-2400 or AMbassador 2-2220
for appointment

Omaha, Nebr.
Lietuviai pasveikino D. P. Ko- 

misionierių Ed. O’Connor.

Omahos vokiečiai buvo pa
kvietę D. P. Komisionierių pa
sakyti prakalbą rugp. 4 d. Jis 
savo kalboje pareiškė, kad at
einančiais metais Amerika vėl 
įleis 300.000 tremtinių. Vokie
čiai jam įteikė mažą laivelį ir 
gėlių. Taip pat p. Bukšnys pa
sveikino jį lietuvių vardu ir pa
dėkojo. kad daug lietuvių ga
lėjo įvažiuoti į Ameriką. O’
Connor lietuviams pasakė: 
daugiau kaip 26 tūkstančiai lie
tuvių įvažiavo į Jungtines A- 
merikos Valstybes.

Nupirko namą

P. Volodkevičius su 5 vaikais 
buvo paskutinis emigrantas. Iš 
pradžios jis buvo priglaustas 
bažnyčios rūsyje. Kadangi dėl 
tokios didelės šeimos nebuvo 
galima išnuomoti buto, tai jis 
nupirko 8 kambarių namą. Vi
są viršų išnuomojo kitiems, o 
pats su vaikais gyvena pirma
me aukšte. Jis dirba dešrelių 
dirbtuvėje ir labai gerai uždir
ba.

Pasimirė sena gyventoja

Liepos 24 d. buvo palaidota 
su šv. mišiomis mūsų bažnyčio
je Antonina Uždavinienė.

NORWOOD, MASS.

Š- m. rugpiučio 24 d., 3 vai. 
po pietų Gasparo Paznioko so
de. 58 Heaton Avė., Norvvood, 
Mass.. Norvvoodo Balfo skyrius 
ruošia bendrus pietus ir kviečia 
visus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

BALF skyriaus valdyta

UT. HA VE IMMEDIATE OPEN1NG 
FOR

SPRING 
C01LERS

Wc need first class coiling Machine- 
men to sėt op and operate 

automatic machines.
Permanent employment and good 

working conditions

EXPERIENCED MEN WILL BE 
PAID EXCELLENT WAGES

Illinois Coil 
Springs Company 

2100 NORTH MAJOR STREET 
CHICAGO, ILL.

HE HAVE IMMEDIATE OPENING 
FOR 

TOOL and DIE 
MAKERS

ENPERIENCED
EXCELLENT VVORKING 

CONDITIONS, PLŪS OVERTIME 
MUŠT SPEAK ENGLISH

Illinois Coil 
Springs Company 

2100 NORTH MAJOR STREET 
CHICAGO, ILL.

DĖMESIO 
MOTERIMS

nuo 18 iki 45 metų amžiaus.
Kosmetikos - kvepalų krautuvėje 

švarus ir pelningas darbas. 
Tea and Coffee periods laisvi. 
Nemokama uniforma ir daug tar

nautojų teisiu.

Dana Manufacturing 
Company

21 SI N. CALIFORNIA

CITIZENS FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1542 HALSTED ST., CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS
Earn and Save

Ali Accounts Insured Federally up to $10,000.

CURRENT DTVIDEND RATE PER ANNIJM
r-—-...........
• CTTIZFNS FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION Drpt. LD ;
j 1542 HALSTED ST.
I CHICAGO HEIGHTS. ILLINOIS
B Enclosed please find check or monev order
[I for S

Name .
I»l

Address

City

Statė
J

to slart an account in mv name, ■v
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Sportas

DAR APIE OLIMPINIUS 
DUOMENIS

P. GANVYTAS

Jeigu lengvoji atletika sudaro o- 
limpiaių žaidimų branduolį. tai visgi 
reikia pasakyti, kad ir daugelyje ki
tų sporto Žakų susitinka pasaulio 
geriausi sportininkai. Trumpai tad 
pažvelkime i tas atskiras šakas ir jų 
laimėtojus Helsinkyje.

KrepHnts: Lietuvius ši sporto Sa
ka nepaprastai domina, todėl ir jos 
varžybų eiga sekė beveik kiekvienas 
lietuvis. Kaip tikėtasi. JAV laimėjo 
šias varžybas. Tačiau reikia pa
brėžti. kad kitu kraštų krepšininkai 
kiekvienais metais vis gerėja ir pa
tys amerikiečiai jau pareiškė, kad 
1956 metais šioj šakoj aukso medali 
laimėti bus nepaprastai sunku. Si 
karta amerikiečiu rimčiausiu prie
šininku buvo rusai, kurie ir užėmė 
antra vieta finale pralaimėję prieš 
amerikiečius 25:36. Trečia vieta už
ėmė Uragvajaus rinktinė, kuri nu
galėjo argentiniečius.

Futbolas: Jau antrame runde vi
siškai netikėtai iškrito Rusijos ko
manda, kuria nugalėjo jugoslavai 
3:1. Abi komandos' susitiko 2 kar
tus. nes pirma karta abi rinktinės 
sužaidė lygiąsias 5:5. Favoritą iš -to
limesnės eigos išstūmė, jugoslavai 
pasiekė iki finalo. Čia juos nugalėjo 
Vengrijos rinktinė 2:0. Trečia vieta 
laimėjo Švedija, kuri nugalėjo Vo
kietijos rinktinę.

Vandfnsvnidls: Jeigu krepšinio
šakoje dominuoja amerikiečiai, tai 
vandensvaidžio sporte vengrai be
veik nenugalimi. Ir šj kartą jie lai
mėjo aukso medali. Jugoslavams ir 
šioj šakoj pavyko išsikovoti antrą 
vietą. Po jų sekė Italija ir visai ne
tikėtai JAV.

Hokey: Jau nuo 1920 metų, kada 
ši sporto šaka buvo įvesta olimpi
nių žaidimų programon. Indija kiek
viena karta laimėjo šias varžybas. 
Prieš indus laimėti neįmanoma; ne
paprastai sunku pasiekti įvartį prieš 
juos, šį kartą jie finale nugalėjo o- 
landus 6:1. Anglai laimėjo 3-čią vie
ta. nugalėję Pakistano atstovus.

Jau nuo anksčiau šioje srityje 
amerikiečiai ir japonai kovoja dėl 
pirmųjų vietų, šiais metais' japonai 
sporto pasauli labai nuvylė, nes -jų 
geriausi plaukikai teįstengė laimėti 
sidabro medalius. Kaip ir anksčiau, 
amerikiečiai vėl laimėjo daugumą 
varžybų.

100 m laisvu stiliumi I vietą lai
mėjo amerikietis Ch. Scholes per 
57.4 sek. 200 metrų krūtine laimėji
mą netikėtai išsikovojo australas 
Davies su nauju olimpiniu -ekordu 
2:34,4. 400 m laisvu stiliumi laimėjo 
ir tuo amerikiečių visiška domina
vimą nutraukė prancūzas Jean Boi- 
teux per 4:30.7, Tai naujas olimpinis 
rekordas. Plaukimo maratoną. 15C0 
m. laisvu stiliumi, laimėjo iš Hawai 
kilęs Ford Konno per 18:30 min. 
Tai irgi naujas olimpinis rekordas. 
100 m nugara laimėjo amerikietis 
Y. Oyakawa. 4x200 ma estafete lai
mėjo JAV rinktinė, pasiekdama nau
ją olimpinį rekordą per 8:31.1 min.

Moterų grupėje aiškiai dominavo 
vengrės, 100 m. laisvu stiliumi pir
mą vietą laimėjo vengrė 
K. Szoke per 1:06.8 min. 200 
m. krutinę laimėjo vengrė E. Steke- 
ly. šią distanciją nuplaukusi per 
2:51.7 min. ir tuo pasiekusi naują 

olimpinį rekordą. 400 m. plaukime 
laisvu stiliumi laimėjo vengrė V. 
Gyenge. Jos laikas 5:12.1 reiškia 
naują olimpini rekordą. 4x100 m es
tafete taip pat laimėjo Vengrija. 
Šuoliuose dominavo amerikiečiai, 
tiek vyrų tiek moterų grupėse. Pa
žymėtina amerikietė McCormick lai
mėjusi 2 aukso medalius.

aukso medalius, gi penktą išsiko 
vojo švedai.

Būriavime auksinius medalius lai 
mėjo JAV (du), Italija. Daniją ir 
Norvegija.

Olimpinių žaidimų metu šaudymo' 
srityje pravedamos varžybos 7 padė
tyse. Pistoletų šaudymo aukso me 
dali laimėjo amerikietis Benner, si
luetų šaudymo pistoletais pirma vie 
ta atiteko Takacs iš Vengrijos, gi 
įvairios padėtys šautuvais buvo lai 
mėtos kanadiečio Genereu.v. išogda 
nov — SSSR. Kongshaug-Norvegija 
Sarbu-Rumunija ir Larsen-Norvegi 
ja.

Sunkiųjų svorių kilnojimas
Šioje srityje aštriai susirėmė JAV 

ir SSSR atstovai. Remiantis taškų 
vertinimo sistema, amerikiečiai su
rinkę 50 taškų, rusus nugalėjo, nes 
pastarieji surinko tik 49 taškus. A- 
merikiečiai laimėjo 4 aukso meda
lius. Sunkaus svorio laimėtojas a- 
merikietis Davis pasiekė net naują 
pasaulini rekordą. Rusai laimėjo 3 
aukso medalius. Kitų valstymų at
stovai šioje srityje nieko ypatingo 

neparodė.
Imtynės

Laisvo stiliaus aukso medalius 
(pagal įprasta svorių hierarchiją) 
laimėjo: turkas Cemici. japonas I- 
shii, turkas Šit, švedas Ande.-berg. 
amerikietis Smith, rusas Gimakuri- 
dze, švedas Palm ir rusas Mekokš- 
švili. Graikų romėnų stiliaus var
žybas laimėjo: rusas Gourev'ė, ven
gras Hodos. rusas Punkine. rusas 
Satine, vengras Szilvasi, švedas 
Gronberg, suomis Grondahl ir rusas 
Kotkas.

Boksas
Visiškai netikėtai ameriK.ečiai šio 

srity laimėjo 5 aukso medalius iki 
šiol bokso šakoj nė viena šaus tiek 
pirmų vietų nėra laimėjusi. I’ažy 
ntėtina Norvel Lee-JAV. kut’s ge 
riausiai pasirodė. Rusams bokse ne
pavyko laimėti pirmų vietų. Ji 
turėjo pasitenkinti sidabro ir bron 
zos medaliais. Be amirikieci-j ;.ą 
vieną aukso medali laimėjo suomis 
čekoslovakas. lenkas, ir vengras*

Dviračių sportas
Dviračių maratono lenktynes • 129 

myiių) laimėjo belgas Andre Ne- 
yelle. Jo geras pasirodymas padėjo 
ir Belgijos rinktinei laimėti tos pa 
čios distancijos komandines varžy 
bas. Stebėtinai gerai pasirodė aus
tralai, kurie trumpose distancijose 
su italais pasidalino 4 aukso meda 
liūs.

Fechtavimai
šioje srityje ryškiai vyravo ita

lai, prancūzai ir vengrai. Pirmiej 
laimėjo 3 aukso medalius, gi scitiei.-i 
teko po 2 pirmas vietas.

Real Estate

Aluminum
F A C T O R Y S

Combination 
STORM and SCREEN- 
WINDOW — DOORS

.. Free installation.
į) PARKCHESTER MFG. CO į
£ 1651 E. 233 St.. Bronx N
įt Tel. FA 4-7233 į

ATTENTION ALL BUYER3!
MODERN GAS STATION

Priced for immediate sale. Large re- 
pair business. Excellent location 
Good going business. Wonderful op- 
portunity. Selling due to illness. 
Price $10,000. Terms. Contact owner 
at once! Phone HA 9-8251.

HEMSTEAD VTCINTTY Retas pirki
mas — $11,850. Tik 4 namai šia kaina 
beliko. Naujas 5 kamb. namas Cape 
Cod su prailginta pastoge, žemės skly- 

ipas 60x120. Mūriniai, žvirine fanera 
apmuštas.

Mes taip pat turime keturių miega
mųjų namą, pilnai mūrine fanera ap
muštą. Pirmykštė kaina $22,000. da
bar tik $19,000. Apsilankykite pasi
džiaugti. Dėl susitarimo skambinkite 
jau dabar. FLORAL PARK 2-5582.

BAYS1DE
NAUJAS — ATIDALYTAS DVIEM 

ŠEIMOMS MŪRINIS ir AKMENINIS 
NAMAS. Pirmame aukšte 6 kamb. ir 
vonia, antrame—4 kamb. ir vonia. Di
delis rūsys, erdvūs kambariai tinkuo
tomis sienomis, aliejihiu apšildymu. 
Labai moderniška virtuvė. Geriausio
je Long Isiand rezidencinėje vietoje, 
netoli mokyklų, krautuvių ir labai 
patogus susisiekimas. Kaina $23.990.- 
00. Modelinis namas — 209th St. ir 
49th Avė. kampe. ELMH'OOO 
HOMES, INC„ Phone LA 8-3838.

Help vvanted—Malė 
and Female

REIKALINGOS MOTERYS, 
prityrusios mašinomis siūti moterų 
bliuzes. Didelis naujas fabrikas, jau
kios darbo sąlygos, geras atlygini, 
mas. nuolatinis darbas. Kreiptis j 

SIVRA MFG. CORP.
35 Meadow St.. Brooklyn, N. Y. 

Tel. HY- 7-4195
Vykti BMT—14th St. Canarsie linija 
iki Grand Street stoties. Meadow g 
yra tarp Waterbury ir Morgan gatv

Men & Women. Selectors & Cleaners
Experienced on Casings.

HARMONY CASING CO.. 369 John- 
san Avė., cor. Morgan St.. Brooklvn 
HE 3-0108.

MAN WANTED
Familiar with body Work on Re- 
frigerators. VVashing machines. mušt 
be experienced. 40 hour week. VIM 
ELECTRIC, 325 Gold St., Brooklvn 
N. Y.

New Yorke ir apylinkėse I ‘

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. FOrest 8212

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

> 910 W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

Priėmimo valandos: 10—12 ir 7—9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimą. ;

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurkį ir kitų Kgų gydytojas.

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

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lerington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti H 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Avė, N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamercy 7-7697

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda. hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45 

šeštadieniais 10-1. j 
Sekmadieniais uždaryta

T

Bostone ir apylink
S. Barasevičius ir Sūnus

FUNERAL HOME
254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

TeL SOuth Boston 8-2596

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BR0ADWAY
South Boston. Ma*.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskau 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815 

SOuth Boatea 8-2M8 .

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir 1 kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 6-6434

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948

Real Estate & Iasuranee 
409 W. BROADWAY

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

TeL PA. 7-O4O2-M

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolč 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, it 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii

nerviškų 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 $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.

ALENANDER’S CO. 
414 West Broadvay, 
South Boston 27, Mass.

SAVE e

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskfc
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5943

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

Jojimas
Olimpinių žaidimų metu pasaulio 

geriausi arkliai varžosi 3 šakose 
Geriausiai žinomos yra varžybos d-'l 
Prix de Nations. Dalis šių varžybų 
pravedama paskutine olimpiniu žai
dimų dieną pagrindiniame stadione. 
Šiais metais šias varžybas laimėjo 
Anglija, šiuo laimėjimu briiai išsi
kovojo pirmą ir vienintėlj aukso me
dalį per žaidynes. Kitus -t aukso me
dalius, tiek individualines tiek ko
mandines varžybas, laimėjo Švedijos 
atstovai.

WELDERS
Ali around men to work on ai :m- 

inum Truck and Trailor Bodies. 
High pay. Steady Work.

BILTWELL BODY CO ,
520 Morgan Avė., Brooklyn.

EV. 8-4363

PARDUODAM NAMAI
PIGUS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

MEN- WOMEN
Experience unnecessary. Modern 

factory. Hours 9 am 4 pm. Monday 
thru Friday.

GLASFOSS
New South Rd. Hicksville, L. I

RIDGEWOOD -- 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOOt>HAVEN 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- 
tuviu aplinkoje.

Matthew P. Badas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. Railas — Direktorius 

Alb. Baltrūną*—Ralton
Reikalų Vedėja*

660 Grand Street
BROOKLYN. N. Y.

N O T A R Y P U B L I C

! j. “DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
! 680 Btishwiek Avc., Brooklyn, N. Y.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:
• Žurnalai • Parengimų programos
• I^aikraščiai • Plakatai
• Knygos • Bilietai
• Jubilėjiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

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

brangenybės. Kreipkitės:
486 Grand S*. Brooklyn 11, N. T.

B1SINESSS OPP.
HARDMARE STORE

Metalo prekių, dažų, elektrinių daik
tų, įvairių vamzdžių, ir namams reik 
menų, galite pirktis UNION Tl'RN 
PIKE. 2 rent — Income Apts. Rear of 
Store. Stebuklinga viela pasirinkimu 
įvairių reikmenų vyrams ir šeimoms

I Telefonas Ho 5-8917

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

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

H

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

j “DARBININKAS”
i 680 Buslnviek Ave.« Brooklyn 21, N. Y. Tel. G L. 5-7068 ;

Gimnastiką
Nepaprastai gerai šioje srityje pa

sirodė SSSR atstovai, kurie laimėjo 
komandines varžybas vyrų ir mote
rų grupėse. Be to rusai laimėjo 4 
pavienius aukso medalius, gi jti ko
legės irgi neatsiliko, ir tiek pat auk
so medalių parsivežė i namas, žy
mesni šios srities sportininkai yra 
rusai Nina Botcharova ir Victor 
Cu karine.

Modernioji penkiakovė
' šiojeLsporte^ šakoje- nenaudojami 
matavimai, nes laimėtojas nustato
mas pagal reliatyvų pasekmių stovį 
dalyvaujančių grupėje, šj kartą auk
so medalis atiteko švedui Lar.s Hali, 
kuris savo geru plaukimu pelnytai 
laimėjo pirmą vietą. Komandines 
varžybas laimėjo vengrai.

Irklavimas
Vienos vietos laivelio lenktynes laimė, 
jo rusas J. Tjukalov, kurio laimėjimas 
visiškai netikėtas. Pažymėtinos ir 
aštuonetuko lenktynės. Čia laimėjo 
amerikiečiai, antra vieta atiteko ru
sams. gi britų komanda, kuri buvo 
laikoma favoritu, laimėjo tik III 
vietą. Kajak lenktynėse dominavo 
skandinavai. Suomiai laimėjo 4

i •

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 HAREMAM PL. 

JAMADCA, N. Y.
Tel. JAmaiea 8-7722

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

& S

SII A L IN S
(Shatinskas)

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur vM myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

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 Union Avenue Brooklyn, N. Y. .

< ■

< ■
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Stephen Bredes J r.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083
•si

FUNERAL HOME 
AIR CONDITION’ED 
81-02 Jamaica Avė.

(at Forent Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDGTUV1U DIREKTORIAI:
F. W. Shalin* ir J. R. Skatins 

TeL Virginia 7-4499

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Moodhaven 21, N. Y.
■■■■• • Tel. Virginia 7-1896 -

N (‘delsdamas įsigyk
PASKUcIAUSJ TĖVU PRANCIŠKONU LEIDINĮ

“LIETUVOS ARCHYVU”
(BOLŠEVIZMO METAI)

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

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai rilio'as kiekis, todčl patartina ja skubiai įsigyti.

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00. •
Šių atkarpų pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu:

“DARBININKAS”,
680 BUSIIVVK K AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,

Malonėkit prisiųsti cgz. “LIETUVIU ARCHYVO”
sekančiu adresu:

Vardas ...................... Pavarde ...........................................
Adresas.....................................................................................

PS. Pinigus. sumoje siunčiu laiške rj, vėliau prisiųsiu Zu
(Savu pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)

lt ė
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Gyvai pritaria Enciklopedijai

Juozas Kapočius. Amerikoje 
sumanęs atkurti Lietuviškąją 
Eiciklopedlją. tik ką sugrįžo į 
Brooklyną iš ilgesnės kelionės 
po Amerikos lietuvių kolonijas. 
Jis aplankė buvusius Liet. En
ciklopedijos bendradarbius ir 
lietuvius kultūrininkus Čikago
je. Detroite. Cleveiande. Toron
te. Hamiltone ir kt. vietose. 
Pirmoje eilėje buvo aptarti 
Liet. Enciklopedijos platinimo 
reikalai. Mat. leidėjui rūpėjo 
patirti visuomenės nuomonę 
tuo reikalu, konkrečiai, kiek 
galėtų atsirasti Enciklopedijos 
prenumeratorių, jei ji būtų lei
džiama.

Bendras įspūdis, kaip leidė
jas informuoja, yra geras: susi
domėjimas Enciklopedija yrą 
visuotinis ir. atrodo, jog pre
numeratorių atsiras pakanka
mas skaičius, kad įgalintų dar
bą atlikti.

Enciklopedijos redakcijos na
riai jau sukomplektuoti ir. pa
simatęs su vyriausiu redakto
rium prof. Vaclovu Biržiška, 
leidėjas netrukus paskelbs ga
lutinį redakcijos sąstatą.

Dėl Enciklopedijos platinimo, 
kuriam leidėjas skiria ypatin
gą dėmesį, jau yra nemažai nu
veikta. Daugumoje didesniųjų 
lietuvių kolonijų yra susitarta 
su atitinkamais asmenimis dėl 
generalinio jos atstovavimo. 
Tie atstovai netrukus pradės 
rinkti Enciklopedijai prenume
ratorius. Pinigų nebus iš pre
numeratorių iškart imama, o 
tik bus reikalingas jų pasiža
dėjimas Enciklopediją prenu
meruoti. Kiekvienas iš spaudos 
išėjęs tomas bus prenumerato
riui pasiunčiamas apdėtu mo- 
kescu. Kasmet numatoma iš
leisti apie 3-4 tomus.

K. ir L. Bagdonai.

brooklyniečiai “Darbininko" 
skaitytojai, ketina perskelti į 
San Francisco. Šiuo metu tenai 
yra išvykusi R. Bagdonavičie
nė. kuri jau gavo tarnybą vie
name b ure, o suradus butą, čia 
atvyks ir visa šeima.

Reikia garantijų

šiems lietuviams: -Juozui So- 
daičiui, 654 Merryland Rd.. 
\Ventworthvllle. N. S. W. Aus- 
tralia: Augustinui Pociuliui,
Berlin, N 65. Ondenarderstra- 
sse 23. Germany: Juozui Vai
čiuliui. 101 Hearsell Lane. Co- 
ventry. England.

♦ NAĮ JOS PATEFONO PLOKŠTELES
J Leirjvkla PAŠVAISTĖ išleido dvi naujas. Broniaus Budriūno Vyru
♦ Kvarteto I>:roit. Mich.> įdainuotas plokšteles: ŠAUKSMAS/ALU-
♦ TIS J_J'KVYNEI SUBATOS VAKARĖLI. Kiekvienos plokštelės kai-
♦ na S1..5. g: siunčiant paštu po $2— Užsakymus siųskite:
♦ PAŠVAISTĖ. Grant Avė., Brooklyn 8, N. Y.

LDS SEIMAS
Šiemet šaukiamas rugpjūčio 24 ir 25 dd. Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijoj, Worcester, Mass. Parapijos klebonas 
ktin A. Petraitis Seimui numatytas dienas užgyre ir su
darė .seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

I. D S SEIMAS
prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis sekmadienį, rug

pjūčio 24 d.
LDS Centro Valdyba kviečia apskričius ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizacijos gero
vei kelti

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

Pirmadienio rytą, rugpūčio 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. KNEIZYS, 50 Cottage Street, 
Norvvood, Mass.

u

Lietuviai biznieriai
dirbą Corbert, Tinghlr and 

Co., kaip kiekvieną mėne
sį. taip ir rugpjūtį. Balfui pri
siuntė Diepholzo gimnazijos 
reikalams savo auką — 29 dol.

Naujų plokštelių, 
įdainuotų Br. Budrlūno vyrų 
balsų kvarteto Detroite, perei
tą savaitę išleido gaidų leidyk
la “Pašvaistė”. įdainuota Br. 
Budriūno "Tėvynei’, “šauks
mas”, jo harmonizuota “Suba- 
tos vakarėlį” ir jo pertvarkyta
K. Griauzdės harmonizuotoji 
liaudies daina "Alutis”. Tuo 
pat-laiku išėjo antroji laida ba
landžio mėn. pasirodžiusios rin
koje Br. Jakubauskaitės-Jaci- 
kevičienės įdainuotos plokšte
lės. Tos plokštelės vienoje pu
sėje yra Br. Budriūno "Mal
da” ir Č. Sasnausko "Skubink 
prie kryžiaus.”

Šių visų plokštelių galima į- 
sigvti “Pašvaistėje”, 560 
Grant Avė.. Brooklyn 8. N. Y. 
Pavienė kaina 1.75 dol., per
siunčiant paštu 2 dol.

“Pašvaistes” leidyklos
iniciatyva pereitą sekmadie

nį įvyko lietuvių muzikų ir kul
tūrininkų pasitarimas naujai 
sumanyto leisti muzikos žurna
lo re kalu. Žurnalą norima leis
ti tris kartus per metus.

Pranas Dulkė,
Angelų Karalienės par. vargo

nininkas. su šeima yra išvykęs 
dviejų savaičių atostogų į 
Pennsylvania.

Išvyką laivais
iš Neu Yorko į Indian Point 

rugpjūčio 31 d. ruošia Tremti
nių Draugija. Bilietų kaina į 
abi puses 2 dol. suaugusiems ir 
1 dol. vaikams iki 12 metų am
žiaus. Bus išvykstama 9 vai. 
ir grįžtama vakare. Vieta la
bai graži ir patogi praleisti lai
svalaikiui.

K. Zaikauskas,
Vykdomosios Tarybos pirmi

ninkas. rugpjūčio 13 d. 4 vai. 
popiet "Queen Mary” laivu, su 
žmona išplaukė į Europą. Vietą 
laive parūpino A. S. Trečioko 
agentūra.

Marija Skardžiuvienė,
žinoma pedagogė ir lituanis

tikos dėstytoja, prof. Pr. Skar
džiau žmona, iš Clevelando bu- 
bo atvykusi į Brooklyną pra
leisti savo atostogų. Buvo sus
tojusi pas Ošlapus.

E. Vaitekūnienė,
mūsų skaitytoja ir liet. kat. 

organizacijų veikėja, praleidusi 
penkias savaites Connecticut 
valstybėje, sugrįžo į Brookly
ną.

Kompozitorius V. K. Banaitis

prašo pranešti, kad visi, ku
rie nori įsigyti jo “100 liaudies” 
dainų, turi kreiptis į leidėją 
prel. P. Jurą (adresas: 94 
Bradford Street, Lauience. 
Mass.) arba į Chicagos bei 
Brooklyno lietuviškus knygy
nus.

Jonas Radus,

prieš keletą metų įsigijęs lai
velį. savaitgaliais su mažomis 
grupėmis ruošia išvykas į atvi
rą jūrą. Išvykose dalyvauja 
tiek senieji, tiek neseniai atvy* 
kę lietuviai. Pats Radus šion 
šalin atvykęs jau prieš kelias- 
dešimts metų ir gyvena Brook- 
lyne.

Apreiškimo parapijos piknikas

įvyks rugpiūčio-August 24 
d. Klasčiaus — Clinton Parke 
Maspeth. N. Y. Pradžia 2 vai. 
p.p. Kaip kasmet, ir šiemet bus 
renkama “karališkoji” šeima.

AT-KIŲ GIEDRININKIŲ 
DĖMĖSIU

Ateitininkių "Giedros” Kor
poracijos 25-rių metų jubilėii- 
nė šventė įvyksta š. m. rugpiū- 
čio mėn. 31 d. Chicagoje. Lau
kiamos visos giedrininkės, gy
venančios bet kuriame Ameri
kos kampelyje. Negalinčios at
vykti, bent parašykite šventei 
Ruošti Komiteto pirmininkei 
Alicijai Rūgytei (5725 So. Ar- 
tesian Avė.. Chicago 29. III.).

BOLŠEVIKŲ PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ DEMONSTRACIJA

Nepriklausomoji Vengrija 
kasmet labai iškilmingai švęs
davo pirmojo savo karaliaus 
šv. Stepono dieną, ši tautos 
tradicija nepatiko dabartiniam 
Maskvos pataikūnų bolševikų 
režimui, šventė Vengrijoje už
drausta. Todėl dabar šią šventę 
laisvojo pasauilo vengrai nori 
padaryti visų bolševikų pa
vergtųjų tautų laisvės kovos ir 
tarpusavio solidarumo diena. 
New Yorko. New Jersey, Penn- 
silvanijos. Connecticuto valsty
bių vengrai rugpjūčio 24 (sek
madienį) ta intencija rengia 
tokią programą:

(1) 4 v.v. šv. Patriko Ka
tedroje mišparai vadovaujami 
kard. Spellmano; protestantai 
atitinkamas pamaldas turės sa
vo bažnyčiose: žydai savo Tem
ple Emmanuel 11 v. r.

(2) 5 v.v. iš 5th Avenue ir 
51 St. įvyksta eitynės į 57th St. 
į Carnegie Hali, kurioje 6 v.v. 
įvyksta aktas. įėjimas laisvas.

Šventės rengėjai kviečia vi
sas pavergtąsias tautas daly
vauti drauge sudarant savo 
tautines kokių 50 asmenų gru
pes su savo tautinėmis vėlia
vomis ir plakatais.

Patariamoji Lietuvių Grupė, 
gavusi šventės rengėjų komite
to kvietimą, pavedė savo na
riui Vainauskui padaryti žygių, 
kad lietuviai toj vengrų šventėj 
bendrai su kitomis pavergtomis 
tautomis dalyvautų ir gražiai 
pasireikštų. Kp.

Tel. EVergreen 8-1805

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

Investuokite j MITU AL Fl’NDS. 
Informacijų reikalu kreipkitės j at
stovą: ALFONSAS MAŽEIKA, c o 
Ira Haupt & Co. 111 Braodvvay, room 
515, New York 6. N. Y. Members 
New York Stock Exchange. Tel. 
WO 4-6000.

PAIEŠKOMAS Justas šielnis, 
atvykęs Amerikon iš Vokieti

jos. Atsiliepti sekančiu antra
šu; ^Mę.John Kontautas, 232 
Third St., Passaic, N. J.

«■> BUSHWIC( AVCMUC. MOOU.VM n, NCW vo*»

Parapijos altoriaus tarnai, 
vadovaujami kun. A. Kontau- 
to, rugpiūčlo 17 d. automobi
liais išvyko į Marianapol* vie
nai savaitei atostogų. Grįš rug
pjūčio 23 d .

Viešnia iš Philadelphia
Bostone neseniai lankėsi p. 

E. Balčiuvienė, kurios vyras y- 
ra žinomas vilniečių lietuvių 
veikėjas ir šiuo metu veda li
tuanistikos mokyklą Philadel- 
phijoje. Čia ji aplankė gimines 
bei draugus ir taip pat prie Ha- 
verhill, Mass. gyvenantį ūkyje 
sergantį vyro brolį, kurį jie nu
mato pasiimti į Philadelphią.

P. Lapenas
dabar veda lietuvių radijo pus
valandį Brocktone vietoj p. 
Breivaitės, bet dėl savo tyčia 
blogo kalbėjimo lietuviškai ir 
dėl labia skystos programos, 
kurai ir Bostone buvo pasižy
mėjęs. sulaukia pelnytos kriti
kos. Vienas brocktoniečių ašt
riai jį kritikuoja “Keleivio” 
rugp. 13 d. numery. Reikia ste
bėtis, kaip palyginant jaunas 
žmogus nenori ar nesugeba da
ryli pažangos.

St. Lizdeniene,
šešt. lituanistikos mokyklos 

mokytoja, sužeista dirbtuvėje 
—siuvama mašina nukirto ran
kos pirštą. Gydoma Carney li
goninėje.

BROCKTON, MASS.
Globosime tris Vasario 16 d. 

gimnazijos mokinius!

Brocktono Lietuvių Taryba, 
atsižvelgdama į Lietuvoje vyk
domą šviesuomenės naikinimą, 
birželio 14-18 d. liūdnų prisi
minimų proga, pasiėmė globo
ti Diepholzo gimnazijos vieną 
mokinį nuo š. m. liepos 1 die
nos ir jau pasiuntė 140 dol.

Be to, sudarytos 2 grupės, 
kurios pasižadėjo globoti po 
vieną mokinį. I-mą grupę, kuri 
globos nuo liepos 1 dienos, su
daro: R. Belkevičius, J. Kuci- 
nas, Z. Kucinienė, V. Grybaus
kas. E. Lileikaitė, S. Grušas, 
A. Pribušauskas, S. Vaitienė,
R. Samauskienė, V. Vaičiūnas, 
J. činčys, A. Dilba, M. Gofen- 
sas, P. Duoba, A. Barulis, K. 
Jurgeliūnas. J. Venčkauskas, 
A. Strumskis, P. Mažeika ir P. 
Viščinis.

II-rą grupę, kuri globos nuo 
rugpiūčio 1 dienos, sudaro: J. 
Plaušinaitis, J. Sisas, S. Eitavi- 
čius, J. Ašmutis. J. Šopys, P. 
Radzevičius, P. Urba. A. Ur
ba. A. Urbienė, J. Baškauskas, 
J. Kazlauskas. F. Šmitas. A. 
Aukštuolis, A. Keršulis, V. Se- 
nuta, J. Jurgutis, S. Pūstelnin- 
kas, M. Tubis, J. Kamarauskas, 
A. Gedutis ir P. Raudys.

Tokiu būdu vien Brocktonas, 
palyginti nedidelė kolonija, ap
siėmė globoti jau 3 vargo mo
kyklos mokinius, nors dar ren
kami globėjai ir toliau.

Džiugu, kad ne tik tremti
niai, bet ir seni ateiviai pama
žu į šį darbą įsijungia ir padė
tį atjaučia.

V. S ta
a

LIETUVIAI DALYVAUS 
MŪGEJE

Kaip kiekivenais, taip ir šiais 
metais Brocktono lietuviai pa
sirodys Brocktono mugėje 
Fair) su savo lietuviška bakū
že. Bakūžė bus atidaryta nuo 
rugsėjo 6-13 d. Iškilmingas 
atidarymas įvyks rugsėjo 7 d. 
Atidarymui ruošiama atskira 
programa, nes atidarymo metu 
bus kartu minima ir rugsėjo 8 
d. tautos šventė.

Paroda norima surengti ne
menkesnė ,kaip pernai. šiais 
metais parodoje dalyvaus atvy
kę iš Kanados dail. Tamošaitie

Ant. V alka virius, 
reiškęsis įvairiose' Bostono lie
tuvių organizacijose, pašauktas 
į Amerikos J. V. kariuomenę.

Mirė Viktoras Vitaitls 
gyv. 1522 Columbia Rd. rug

pjūčio 9 d.
AFL darbininkų unijos 

Massachusetts valst. suvažiavi
mas. įvykęs Bostone, daugiau 
pasisakė už demokratų kandi
datus.

Bernardas Berenson, 
•iš Lietuvos kilęs žydas, atvyko 
į Amerikos J. V. jaunas. Baigė 
Bostono Latin High School Ir 
Harvardo universitetą. Iš jau
nų dienų labai domėjosi rene
sanso menu ir greitai iškilo į 
tarptautinio masto autoritetus 
meno srity. Dabar jau apie 30 
metų pastoviai gyvena Italijoje 
ir ten dirba savo srity. Turi į- 
gijęs labai turtingą meno tur
tais vilą Florencijoje ir ją ne
seniai užrašė Harvardo univer
sitetui. Berenson jau yra 87 
metų amžiaus.

Prof. dr. V. Kvaracėjus, 
kaip praneša “Boston Globė”, 
gavo atostogų iš Bostono uni
versiteto ir kaip ypatingas spe
cialistas išvyksta į Turkiją šių 
metų rugsėjo mėn. Ten jis bus 
artimu švietimo ministerio pa
tarėju ir skaitys paskaitas An
karos mokytojų instftute. Kaip 
žinome, dr. Kvaracėjus yra 
lietuvių kilmės.

Otonas Vaitkevičius, 
studijuojąs mediciną Vokie

tijoje. atvyko atostogų pas tė
vus į Bostoną. O. Vaitkevičius 
yra labai energingas jaunosios 
ateitininkų kartos veikėjas.

nė ir dail. Tamošaitis su savo 
dirbiniais. Pereitais metais žiū
rovai buvo nepaprastai suža
vėti lietuvių dirbiniais ir audi
niais.

Anksčiau bakūžė savo išore 
vaizdavo lietuvišką stilių ir me
ną, o dabar taip pat norima ir 
visą vidų įrengti ir išdekoruo- 
ti lietuviškai. šiam darbui 
sparčiai ruošiamasi.

Tikimasi, kad ir šiais metais 
bakūžė bus apgulta, kaip ir pe
reitais metais, apie 20,000 mi
nios, daugiausia lietuviškai 
kalbančios, atvykusios iš Penn- 
svlvanijos, Čikagos ir kitur.

V. S.

Utica, N. Y.
Įspūdingas jubiliejus

Utica lietuvių bažnyčioje, 
Antanas ir Marcelė Krancevi- 
čiai. gyveną 722 Lafayette St., 
šventė savo vedybų auksinį ju
biliejų. šv. Mišias ir jubiliejinį 
vedybų laiminimą suteikė jų 
sūnus pranciškonas Tėvas E- 
milis Krancevičius, OFM, Bing- 
hamtono, N. Y., lietuvių para
pijos klebonas. Scena buvo tik
rai įspūdinga ir giliai jaudinan
ti.

Iškilmėse dalyvavo nemaža 
vietos lietuvių ir jų duktė Ona 
Stankevičienė, jos vyras ir vai
kai iš Dolgeville, N. Y.

Garbingieji jubilijatai buvo 
sutuokti Lietuvoj 1902 m., Liš
kiavos kat. bažnyčioje. 1903 
metais jie atvyko į Ameriką ir 
visą laiką išgyveno Utica mies
te. Jie patys yra giliai susipra
tę lietuviai ir katalikai. Visi 
jų vaikai be anglų kalbos dar 
labai gražiai kalba ir lietuviš
kai. Leisdami vaikus į mokslą, 
jie pajėgūs buvo dar įsigyti sa
vo namus ir gyvena pasiturin- 
ičai. Jubilijatas dar ir dabar 
dirba vienoje siuvykloje.

Vietos lietuvių jubilijatai la
ba mėgiami dėl jų labai mielo, 
vaišingo ir nuoširdaus būdo. 
Jauni palikę rusų caro valdžios 
pavergtą Lietuvą ir persekio
jamą lietuvišką spaudą, jis ir 
dabar giliai tebemyli Lietuvą 
ir Amerikoje lietuvių leidžiamą 
spaudą. Jie skaito liet, spaudą 
ir uoliai seka politinius ir lietu
vių gyvenimo įvykius. Tat 
jiems dar ilgiausių ir laimin
giausių metų! K. F. K.

D. Sims, iš Los Angeles, tempia už plaukų j policija ji užpuolusi 
plėšiką. Sims išmušė plėšikui iš ranku ginklą ir taip atsidėjęs ji lupo, 
kad ne tik plėšikui žiauna sutrupino, bet ir pats išsilaužė ranka-

B A Y O N N E, N. J.
— Šį sekmadienį — rugp.- 

24 d. įvyksta mūsų parapijos 
moterų sodaliečių rengiamas, 
piknikas gražiame parapijos 
sodelyje — 15 E. 23 St., Ba- 
yonne, N. J. Tai bus paskuti
nis šiais metais piknikas. Pra
džia 2 vai. popiet. Parapijiečiai 
ir kaimynai yra maloniai kvie
čiami atsilankyti. Piknikui su
grįš mūsų parap. klebonas kun.
M. Kemėžis, kuris šiuo metu a- 
tostogauja.

— Kun. J. Pragulbickas lai
mingai sugrįžo po atostogų, 
kurias praleido Kanadoje ir Či
kagoje pas savo gimines.

— Parapijos kunigams esapt 
atostoge, parapijos darbe šį 
rugpiūčio mėnesį padeda mari-

WATERBURY, CONN.
Rugpiūčio 23 d. 7 vai. vakare 

\Vaterburio Liet, skautų “Ša
rūno” d-vė rengia laužą. Lai> 
žas įvyks p. Devenių ūkyje 
Northfield Road, Watertown, 
Conn.

Kviečiama atsilankyti lietu
viškoji visuomenė ir skautija.

MIELAS LIETUVI
Šiandien, kada Lietuvių Tau

ta išdraskyta ir išblaškyta po 
visą pasaulį, kada iš lietuvio 
širdies norima išplėšti Motinos 
kalbą ir Šventas mūsų Tikėji
mas, mes lietuviai, gyvenantie
ji Winnipege, kad išsaugojus 
Šventą savo Tikėjimą, Gimtą
ją kalbą ir visa, kas mums 
brangu, nutarėme įsigyti savo 
LIETUVIŠKĄ BAŽNYČIĄ.

Ši Bažnyčia bus vienintelė 
Kanados viduryje: nuo Toronto 
—Hamiltono 1200 mylių ir iki 
Pacifiko vandenyno 1500 my

lių. Todėl čia galės rinktis 
žmonės iš plačios Kanados pre
rijų, miškų, kasyklų ir atgai
vinti savo sielą.

Darbą jau pradėjome, bet 
mes esame kolonija ir vieni tą 
didelį darbą nepajėgiame atlik
ti, todėl kreipiamės į JŪSŲ 
GERĄ, LIETUVIŠKĄ ŠIRDĮ 
ir prašome JŪSŲ paramos. Gal 
būt per Jūsų tą auką ne vie
nas ras Dievą savo širdyje, ne 
vienas gal liks ištikimas savo 
Tėvynei. Todėl Jūs išgelbėsite 
Sielą Dievui ir Lietuvį Tėvy
nei.

Jeigu Kristus žada Dangaus 
Karalystę už paduotą vandens 
stiklinę, juo labiau Jas suteiks 
Amžiną Laimę už išgelbėtą Sie
lą.

Už Aukotojus bus meldžia
masi ir prisimenama šventose 
Mišiose. Visų Aukotojų vardai 
bus įrašyti į kronikinę Aukso 
Knygą ir paskelbti spaudoje.

Aukojusių 500 dolerių, bus 
pakabinti portretai prie bažny
čios esančiose patalpose, kurie 
amžiais liudys apie Jūsų Duos- 
nią širdį ir Lietuviškų Reikalų 
Meilę.

Aukas prašome siųsti per sa
vo pažįstamus arba tiesiog šiuo 
adresu: Rev. J. Bertašius, 191 
Austin St., Winnipeg, Man. Ca- 
nada. Arba bankan: Lithua- 
nian Mission, Building Fond, 
Acct. No. 7406, The Royal 
Bank of Canada, 11/1272 Por- 
tage — Edmonton, Winnipeg, 
Man. Canada. 

jonas Tėvas A. Mažukna, MIC.
— Mūsų parapijos Fatimos 

Dievo Motinos stovyla, kuri ke
liauja po visas vyskupijos pa
rapijų bažnyčias, bus atgaben
ta į mūsų bažnytėlę penktadie
nį — rugp. 29 d.

— Mūsų parap. Lietuvos Vy
čių kuopa paaukojo S150 mūsų 
bažnyčiai apmokėjimui spalvo
tų stiklų lango, kuriame yra 
Šv. Kazimiero ir Vyties paveik
slai. Šis langas įdėtas Vyčių 61 
kuopos 25 metų sidabrinio ju- 
bilėjaus proga. Be to, mūsų 
kuopa bus atstovaujama Lie
tuvos Vyčių seime rugsėjo 12- 
14 dd.. Dayton, Ohio. Vik.

BROCKTON, MASS.
LDS 2-ros kp. susirinkimas
Ketvirtadienį, rugpiūčio 21 

d., 7 vai. v., šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyks priešseimi- 
nis LDS 2-ros kp. susirinkimas. 
Prašome visų kuopos narių da
lyvauti, nes turėsime išrinkti į 
LDS seimą atstovus, kuris į- 
vyks ateinantį sekmadienį ir 
pirmadienį, Worcester, Mass.

Valdyba

Gavus Jūsų auką, tuoj klebo
nas Jums asmeniškai praneš a- 
pie aukos gavimą ir Jūsų vardą 
su aukos suma paskelbs spau
doje.

Už Jūsų auką reiškiame di
džiausią padėką ir prašome 
Viešpaties Dievo, kad Jums at
lygintų už Jūsų gerą širdį.

Telaimina Jus Viešpats Die
vas. suteikdamas Jums sveika
tos ir palaimos Jūsų darbuose.

Kun. Justinas Bertašius,
Winnipego R. K. Lietuvių 

Parapijos Klebonas.
- Vincas Januška,

Lietuvių Bažnyčios Įsigijimo 
Komiteto Informacijos, Apgar

sinimo ir cet. narys.

Lithuanian 
Fnrnitnre Co.

MOVERS— !;
SO 8-4618 •;

INSURED and BONDED i f
Local And Long Distance Moverr!1

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS. ]>

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

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356

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

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

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

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

"'dininkS — Bronė Ciunienė, 79 
Ba ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P, Meškūnaa. & 
Jakutis.

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


