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SELWYN LLOYO, Anglijos 
ministeris, Jungt. Tautose ri
me Amerikos planą, dabar re
mia arabų rezoliuciją.
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PREL J. BALKONUI PAAIŠKINO 
DĖL AMERIKOS BALSO EUROPOJE

Prel. Jonas Balkonas ir prof. 
Smal-Stocki rugpiūčio 8 buvo 
pasiuntę valst. sekr. Dulles 
raštą dėl Amerikos Balso lik
vidavimo Miunchene. Vienas 
kalbėjo vardu amerikiečių. ki
lusių iš rytų ir vidurio Euro
pos kraštų, kitas — amerikie-

Arabai eme pirmuoju smuku įroti
Jų rezoliucija greičiausiai bus baigtos kalbos Jungt. Tautose

Jungtinėse Tautose inicia
tyvos ėmėsi arabų valstybės 
vidurinių rytų klausimu. Jos 
nori išjungti svetimas jėgas 
ir vidurinius rytus paversti ara
bų vidaus reikalu.

Rugpjūčio 20 Azijos — Af
rikos valstybių pasitarime (da
lyvavo 28 valstybės) arabai iš
siskyrė ir pasisiūlė paruošti sa
vo rezoliuciją. Kol ji bus pa
ruošta; prašė, kad Azijos vals
tybės nesiimtų kitokios inicia
tyvos.

tai

Pakėlė pensijas 
ir mokesčius už 

pensijas
Atstovų Rūmai rugpiūčio

pakėlė senatvės pensijas (sočiai 
security) 7 proc. nuo 1959 va
sario 3. Pensijos 12 milijonų 
asmenų gaus mėnesiui nuo 19- 
59 sausio 1 tarp 33 ir 116 
dol. Lig šiol gauna nuo 30 iki 
108.50 dol. Taigi vienam as
meniui padidės mažiausia 3 
dol. Pati didžiausia pensija šei
mai bus ^54 dol., buvo 200.

Mokesčiai pensijų fondui pa
didinami nuo 1959 sausio 1. 
Vietoj ligšiolinio mokesčio dvie-

Pinigų, pinigų 
ir vėl pinigų
Susipykau su Maskva, už 
man duokit pinigų...

Jugoslavijai Maskva atšau
kė pažadėtą paskolą 286 mili
jonus dol. Titas kreipėsi tad Į 
Ameriką, kad duotų ketvirtį mi
lijardo. Pinigai esą reikalingi 
trąšų fabrikam statyti, geležin
keliam sumoderninti. Valst. de
partamentas linkęs duoti. Mask
vos spauda kalba, kad Titas no
ri manevruoti tarp socializmo 
ir kapitalizmo, kad pinigų gau
tų.

Pinigų reikalauja ir Syrija
Syrija reikalauja daugiau pi

nigų už naftos vamzdžius, ku
rie eina iš Saudi Arabijos i Vi
duržemio jūrą per Syrijos te 
ritoriją. Vamzdžiai yra Ameri-

Astuonios arabų vastybės, - 
skaitant ir Maroką, rugpiūčio 
20 paruošė savo rezoliuciją. Jo
je primenama, kad

— arabų valstybės yra pasi
žadėjusios pagal Arabų Lygos 
statutą saugoti viena kitos ne
priklausomybę ir nesikišti į vie
na kitos vidaus santvarką;

— prašomas gen. sekr. 
Hammarskjoldas imtis visų 
praktiškų priemonių kad iš a- 
rabų kraštų būtų galiniai grei
čiau atitrauktos svetimos ka
riuomenės.

Arabų rezoliucijai Sovietai 
žada pritarti Norvegų atsto
vas. kuris buvo paruošęs re
zoliuciją drauge su Indijos ats
tovu. žada savąją atsiimti, jei 
bus pritarta arabų rezoliucijai.

Arabų rezoliucija yra kom
promisas tarp sovietinės ir nor
vegų. Arabų rezoliucija Sovie
tus gali patenkinti tuo. kad 
Įsakmiai mini reikalą atitrauk-

ti svetimas kariuomenes, o to 
Sovietai ir reikalavo. Gali pa
tenkinti ir Norvegijos atstovą, 
nes visas praktinis reikalas' su
dedamas į Hammarskjoldo ran
kas. Mažiausiai gali patenkinti 
Ameriką,* nes rezoliucija nuty
li agresiją, kuriai sustabdyti bu
vo Amerikos ir Anglijos kariuo
menės pasiųstos, o temini ka
riuomenės atitraukimo reikala
vimą.

jų ir vieno ketvirdalio proc. kos firmų žinioje.
bus mokama du ir pusė proc. . „ 
Taigi 75 milijonai dirbančiųjų L,banas ,a'p n°'’
turės mokėti per metus vietoj Libanas nori gaut; Iš Ame

rikos viso apie 100 mil. dol. 
Pinigai reikalingi šugriautiem 
tiltam, pastatam, jėgainėm at
statyti.

ŽENEVOJE SUTARĖ
Vakarų-Rytų ekspertų komi

sija po 7 savaičių kalbų susitarė 
dėl būdų, kaip kontroliuoti ato
minius bandymus — sekant 
magnetines bangas, garso ban
gas, žemės virpėjimą, radioak- 
tyvines dalelytes ore, vandeny, 
šviesos, radijo bangose ir tt. 
Sutarė taip pat, kontrolei turi 
būti įtaisytos stotys. Nesutarė, 
kaip tankiai tokios stotys tu
rėtų būti. Amerikiečių buvo 
samprotaujama, kad kontrolė 
Įmanoma, jei stotys yra kas

94.50 dol. jau 120 dol.
Įstatymą prezidentas, tikima, 

patvirtins.

RESPUBLIKONŲ OPTIMIZMAS

Respublikonų vadai žiūri op
timistiškai Į ateinančius lapkri
čio rinkimus. Girdi, dabartiniu 
metu Amerikos. Eisenhov-erio 
ir Dulles prestižas pakilo Jung
tinėse Tautose. Amerikos visuo
menėje dėl to sustiprėjo įsti- 
kinimas, kad Amerika vėl va
dovauja pasaulio politikai.

Nors yra daugiau kaip 5 mil. 
bedarbių, bet paskutiniu lai
ku biznis kiek pagerėjęs. Mano, 
kad iki rinkimų propagandos 
dar labiau išsilygins.

Lapkričio linkimose respub- 500 kilometrų, 
likonai rizikuoja 21 vieta se
nate, demokratai tik 13. Sena- pasitenkinimą, kad gavo pirkti 
tas ir atstovų rūmai bus ir to- ginklų iš Amerikos, nors Ame- 
liau demokratų rankose, tačiau rikos politiką viduriniuose ry- 
republikonai guodžiasi, kad de- tuose ir smerkia, 
mokratai. nelaimės tiek, kiek 
jie buvo tikėjęsi.

—Indonezija paskelbė savo

TEISMAS NESUDRAUDŽIAMA

Senatas rugpjūčio 20 atmetė 
49 balsais prieš 41 įstatymo 
projektą, kuriuo būtų praktiškai 
atšaukti vyr. teismo nutari
mai kofhunistų reikalu.

Valst. sek. Dulles rugpjūčio 
18 kalbėjo užsieninių karų vete
ranam. Minėjo, kad viduriniuo
se rytuose tebeina “netiesiogi
nė agresija”. Tuo vardu jis pa-

* vadino Nasserio propagandą, 
subversijos organizavimą kituo
se kraštuose.

H.W. Baldvvin (NYT) smul
kiau aiškina, kiek toji agresija

Sovietų agresijos taikinys 
šiuo metu yra viduriniai rytai. 
Stebėtojai randa, kad viduri
niuose rytuose padėtis blogėja.

NE TIK LITTLE ROCK. Laikraštininkas Charlottesville mieste
ly, Va., kamantinėja vieną iš juodukų mokinių, kaip einasi jų 
mokykloje.

Chaosą gilina pakrikęs arabų 
supratimas apie valstybę ir jos 
piliečių teises bei pareigas. An
tai. Libane opozicijos vadas va
dovauja ginkluotam sukilimui, 
rengia atentatus, sprogdina til
tus. namus, elektros jėgaines. 
Tai jau kriminaliniai nusikalti
mai. O vyriausybė turi ka
riuomenę. bet jos nesiunčia nu
sikaltėlių sudrausti, sugauti ir 
patraukti atsakomybėn už nu
sikaltimus. Ji prašo, kad Ameri
ka duotų 100 mil. dolerių su
kilimo apgriautam kraštui at
statyti.

Opozicija daro nusikalstamus 
darbus, vyriausybė juos tole
ruoja, o tų darbų nuostolius tu
ri apmokėti.... Amerikos mo
kesčių mokėtojas.

Tai jaū ženklai, kad tokius 
žmones tegalės išmokyti vals
tybinės išminties diktatoriaus 
Nasserio drausmė?

čių sambūrio rusų pavergtom 
nerusų tautom išlaisvinti.

Jų raštas buvo persiųstas in
formacijos agentūrai, ir trans
liacijų tarnybos direktorius 
Henry Loomis prel. J. Balkūnui 
atsiuntė paaiškinimus.

£są persitvarkyta dėl techni
kinių priežasčių — Sovietai la
bai kliudo Amerikos Balt J 
transliacijas, tad norėta sutelk
ti visas transliacijas į Wash- 
ingtoną ir iš čia duoti daugiau 
jėgos ir daugiau bangų, kūJ 
būtų prasiveržta pro sovieti
nius kliudymus.

Iškaičiuoja konkrečiai, kaip 
tai būsią sustiprinta. Esą uk
rainiečių programa iš VVashing- 
tono bus perduodama 19 ban
gų vietoj lįgšiol 6; jėga iš 305 
kilovatų pakeliama iki 1225. 
Latvių programa vietoj 4 ban
gų turės 8; jėga pakeliama iš 
220 iki 485. Lietuvių programa 
bus perduodama 6 bangom vie
toj 4; jėga iš 220 pakeliama iki 
385. Estų programa bus per
duodama 8 bangom vietoj 4; 
jėga pakeliama iš 220 iki 485.

Direktorius taip pat paaiški- 
kina, kad už geležinės uždan
gos gyventojai jau moka ar 
mokosi angliškai, tad galį klau
sytis angliškų transliacijų. O 
angliškas transliacijas Sovietai 
šiuo metu mažiausiai . trukdą.

IR VĖL GINČAS DĖL JUODU IR BALTU

EISENHOVVERIS VĖL SIUS 
KARlUOMENe PRIE 

MOKYKLOS

— Chruščiovas pasikalbėji
me su Kinijos Mao Tsetungu 
pareiškęs, kad Sovietai nesilei- 
sią Į karą su Amerika dėl For- 
mozos.

— Sovietai rudenį vėl siūly
sią priimti kom. Kiniją Į Jungt. 
Tautas Amerika' tebėra prie. 
Anglija Kiniją remia, tačiau ne
galės spausti Amerikos, nes 
Anglija suinteresuota Amerikos 
parama Kipro klausimu.

— Molotovas, buvęs Sovietų
užsienių reikalų ministeris, nu
grūstas atstovu Į Orutinę Mon- tritON, dMtfauaia. atominis
goliją, dabar buvo matytas povandenini* laivas, antradienį
Maskvoje buvo nuteistas | vandenį.

Little Rock ginčas dėl baltų
jų ir juodųjų mokymo bendro
je mokykloje atgyja iš naujo. 
Vietinis teismas buvo nuspren
dęs integraciją, arba bendrą 
mokymą, atidėti pustrečių me
tų. Apeliacinis teismas" rugpjū
čio 18 aną teismo sprendimą 
panaikino. Dabar su judintas r.e 
tik Little Rock gyventojų tar
pe, bet visos Amerikos dėmesys 
labiausiai sutelktas Vidaus gy
venime į klausimą: ar gyvento
jai leis integraciją pradedant 
šiais metais mokslą; ar guber
natorius Faubus pavartos tau
tinę apsaugą, jei gyventojai pa
sipriešins; ar prezidentas vėl 
siųs kariuomene,jei.Faubus ne
siims jėgos integracijai vvkdv- 
ti.

kus apsaugai 9 juodukų, lan
kančiu aukštesniąja mokyklą.

Dėl
tuojau

prezidento pareiškimo
atsakė gubernatorius

Faubus. kad? jis esąs tokio pat 
nusistatymo kaip ir pernai ne
prileisti prie gyventoju ramy
bės ardymo

AFL-CIO IR TOLIAU VALOSI
AFL-CIO vadovybė paskelbė, 

kad yra nutraukusi visus san
tykius su James Hoffa vadovau
ta sunkvežimių šoferių unija. 
Ji buvo, prieš pusantrų metų 
pašalinta iš AFLCIO. nes nepa
šalino savo vadų raketeriu. Pa
šalintosios unijos narių skaičius 
siekia 1 mil.

yra jau paveikusi vidurinių ry
tų ir šiaurės Afrikos kraštus. 
Libane, sako, padėtis toli gra
žu nėra nuraminta. Jordanijoje 
karalius Husseinas neatsilaikys, 
jei tik bus atitrauktos Amerikos 
ir Anglijos kariuomenės. Su
dano likimas taip pat žymia da
lim priklauso nuo Amerikos ir 
Anglijos kariuomenės buvimo, 
nes agitacija padarė tiek, kad 
vyriausybė negali pasitikėti ka
riuomenės ištikimybe.

Perversmas Irake sutiprino 
pogrindini elementą, komunis
tus ir nacionalistus. Persijoje. 
Persijoje rengiamos manifesta
cijos. kad sustiprintų prisiriši
mą prie šacho, nes ir po jo 
autoritetu pasikasta. Lybijoje 
padėtis rami, kol svetimos ka
riuomenės netoliese stovi. Bet 
krašte esą daug egiptiečių mo
kytojų, kurie agitaciją varo sis
temingai Nasserio naudai.

Susvyravo savo krašto opi
nijoje net Bourguibos. Tuniso 
prezidento, padėtis, kai jis lei
do Prancūzijai tiesti naftos 
vamzdžius ir pritarė amerikie
čių kariuomenės buvimui Liba
ne. Amerika turėjo duoti 
jam ginklų, kad padidintų savo 
kariuomenę iš 6.000 iki 18.000, 
apsaugai nuo vidaus priešų ir 
nuo galimo Alžiro "išlaisvini
mo fronto” puolimo.

Maroke nacionalistų agitaci
ja tiek stipri, kad kilo didelio 
susirūpinimo dėl Amerikos ka
rinių bazių. Etiopijoje gyvent > 
jai ištikimi karaliui. Tačiau pa
dėtis daug priklausys nuo Su
dano likimo.

Nasseris eina su šūkiais — 
už arabų vienybę, už visų iš
silaisvinimą iš Amerikos ir Eu- 
ropos ekonominio išnaudojimo Iš Kanados 

..Sūkiai labai veikia.
Sūkių jam neužtenka. Kur ne

nori “išsivaduoti”, ten Nasseris 
vartoja smurtą — terorą, per
versmus. Taip, kaip darė Hit
leris. jie save vadina “laisves sūnum'

Atvyko jie į Kanadą 1899-90 
iš Rusijos, kai ten jiem nebu
vo leista savo tikėjimo prakti
kuoti. Dabar jų yra Kanadoje 
3 000. Jų vadas šiemet buvo iš
vykęs į Maskvą. Kai sugrįžo, vi
si duchoborcai susigalvojo at
sisakyti Kanados pilietybės ir . .tvarkyme

Paaiškinimas labai liūdnas. 
Liūdnas, nes jis pripažįsta A- 
merikos technikos ,kapituliaci
ją prieš Sovietus — nepajėgu
mą prasiveržti pro sovietinės 
technikos užtvaras.

Liūdnas, nes išduoda Ame
rikos Įstaigos nuostabų nesu
gebėjimą organizuoti propagan
dą. jeigu ji nori prašnekti Į 
lietuvius, latvius, estus, ukrai
niečius anglų arba rusų kalba, 
(kurios transliacijos nesiaurina
mos) Amerikos propaganda da
bar išmoko, kad Į arabus rei
kia kalbėti arabiškai, bet už
miršo. kad Į lietuvius reikia 
kalbėti lietuviškai, Į ukrainie-

ypačiai lietuviam.

Dėmesys Afrikai

čius — ukrainietiškai ir tt.
Liūdna

nes sugretinus bangų ir kjlo- 
vartų skaičius matyti, kaip Lie
tuviai iš visų trijų pabalūečių 

atsidūrę blogiausioje p adė

bhim Prezidentas Eisenhowcris 
spaudos konferencijoje rugpjū
čio 20. davė suprasti, kad jis ir 
vėl pasius kariuomenę i Little 
Rock. jei gubernatorius neap
saugos integracijos vykdymo? 
Prezidentas esąs los pačios nuo
monės kaip prieš 11 mėnesių, 
kada jis pasiuntė parašiutinin-

LAIMINGASIS! Parašiutinin
kas David L. Creager. iš Ohio. 
iššoko iš lėktuvo, bet parašiu
tas neatsidarė. Jis išvengė mir
ties tuo, kad parašiuto virvelės 
užsikabino už lėktuvo. Po 8 mi
nučių tokios kelionės jis buvo 
Įgulos įtrauktas atgal.

Amerika stiprina diplomatija 
Afrikoje

.Afrikos reikalam paskyrė 
prezidentas valst; sekretoriaus 
specialų pavaduotoją Joseph C. 
Satterthwaite. Afrikos reikalam 
sudaroma valst. departamente 
atskira tarnyba.

— Miltonas Eisenbewcri$ 
apie Amerikos ir Sovietų pro
pagandą sprendžia iš to. kad 
Gvatemaloje jis girdėjęs sovie
tinius pranešimus per radiją 
vienuolika bangų, o .Amerikos

į Sovietus
Kanadoje yra rusų imigran

tų sekta, vadinami duchoborcai.

Kokia Amerikos padėtis to
je vidurinių rytų painiavoje? 
Prieš šūkius ji ėmėsi taip pat 
šūkių, stiprindama radiją ara
bų kalbom. Prieš smurtą ji ėmė
si taip pat jėgos, pasiųsdama

nė viena.
— Amerikoje šiemet buvo 

siūloma sumažinti mokesčius 
Kitiem metam jau siūloma mo
kesčius pakelti, nes negalima 
subalansuoti biudžeto, šiemet 
biudžetas turi 12 milijardų de
ficito. Iždo sekretorius bijosi 
kad nesubalansuotas biudže
tas nuves į infliaciją.

— Atstovų Rūmai rugpjūčio
18 atmetė įstatymo projektą 

buvo numatytos tam tik-kuriuo buvo numatytos tam tik
ros teisės darbininkam įmonės

kariuomenę. .
— Saudi Arabija Įspėjo Izrae- Taip ir turėjo būti. Jei prie- ’ Rusiją. Reikalauja, kad 

šas imasi jėgos, jo nesulaikys ^ana^a iuos pervežtų, 
pamokslai, o tik tokia pat jė- Kanados vyriausybė lengvai 
ga. nuo jų atsisakys. Valdžios or-

Bet Jungtinėse Tautose ir da- ganai jiem priekaštavo. kad jie 
lyje Amerikos politikų ir eina dažnai laužo valstybės istaty-
spaudimas, kad Amerika atsi- mus. padeginėdami trobas, mes
sakytų jėgos ir pasitenkintų tik darni bombaju rengdami nub
tarpu niekas' nespaudžia, kad gų paradus, ffslsakydami leis
propaganda ir derybom. O tuo ti vaikus i mokyklas. 1953 apie
jėgos atsisakytų Nasseris ir jo 100 vaikų buvo atimta nuo tė

bausmė už stojimą prieš Chruš- ramstis Maskva. Šitoks vionpu- vų ir pasiųsta į mokyklą Kai
čiovą. kai jis kovojo su Malen- sis jėgos pasmerkimas veda į dabar tėvai vyks i Rusiją, vai-7
kovu ir Molotovu. gilesnį chaosą. kus jiem grąžins kuri šį valdžia nužudė

Ii. kadji pasipriešins, jogu Iz
raelis norės paimti iš Jordani
jos vakarini Jordano upės kran
tą. Tai paskelbė, pasitarusi su 
Nasseriu.

— Bulganinas, Sovietų bu
vęs ministeris pirmininkas, dar 
vienu laipsniu nužemintas 
paskirtas Kaukaze Slaeropo- 
iio banko direktorium. Tai vis

— Amerikos paštas »rašy>iąs 
Kongresą 1959 laiškų rinklia
vą pakelti dar vienų centu 
iki 5.

— Keliauti į mėnulį ir su
grįžti atgal žmogus galės 1963 
Taip samprotavo Amerikos ar 
ronautikos draugijoje rugsėjo 
19

— Amerika vėl siunčia ka
rinę medžiagą Irako naujai vy 
riausybei, kaip siuntė karaliui
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Svečiai išvyko, smarvė paliko
Amerika ir Sovietai šiemet 

sausio 27 pasirašė asmeny pasi
keitimo sutartį. Amerika tikėjo,

ją galvoti. Tačiau Sovietai nė 
nežada įnirti savo piliečiam

Vienas iš svečių smerkė Ame
riką. kad ji domisi tik medžia- 
gipe kultūra ir nesidomi kitom 
jokiom gyvenimo problemom. 
Tada vienas iš amerikiečių stu
dentų priminė skaitęs “Litera- 
turnaja gazeta”. kurioje buvo

Ameriką pažinti. Kokiu būdu skundžiamasi, kad sovietinė li
teratūra esanti nuobodi, nes vi
sos problemos joje iš anksto jau 
išpręstos. Svečias nerado geres
nės išeities kaip tik ątsikjrsti: 
jis neturįs po ranka to laikraš
čio. taigi negalįs to klausimo 
Čia ir svarstyti.
Suprantama, besikalbant buvo 

teiraujamasi: iš kur tamsta, ką 
tamsta namie veiki ir pan.

Paaiškėjo, kad svočiai yra

tinių studentų ekskursijų. Jos 
atsilankymą smulkiai aprašo 
prof. I Timašev laikraštyje "No
voje russkoe stovo", leidžiamas 
New Yorke.

šioji valdžia yra dvejopos biuro
kratijos rankose: valdančios, ar
ba partinės biurokratijos, ir. 
antra, vykdančios biurokratijos. 
Nuo jų sprendimo priklauso ir 
pačios “aukščiausios tarybos" 
išrinkimas. f

Po tų minčių delegacijos va
dovas pakilo, pasakė, kad jie 
turį vykti į terminuotą pasima
tymą į kėdes kolegijos sode, 
sėdo Į kėdes kolegijos sode. 
Kai prie jų priėjo laisvi nuo 
darbų amerikiečiai studentai.

svečiai pradėjo įtikinėti, kad 
netikėtų savo profesorių pasa-Vermont valstybėje yra Mid- 

. dlebury kolegija. Prie jos yra 
dar rusų institutas, kur mokosi 
140 studentų. Jie mokosi rusų 
kalbos ir sistemingai supažin
dinami taip pat su sovietinio gy
venimo eiga. Su jais dirba 16 
profesorių.

Jų ramiai studijų eigai buvo 
~ staigmena sovietinių studentų 

delegacijos atsilankymas. Dele
gacijoje buvo 10 žmonių. Apie 
jų atvykimą buvo patirta prieš 
dvi tris dienas.

Kolegijos studentai sutarė 
priimti svečius mandagiai ir 
draugiškai, tačiau nesileisti i 
politines kalbas ir neišsimušti 
iš normalios darbu eigos.

Su pirma atvykusių svečių 
diena buvo aišku, kad ne viskas 
sklandžiai praeis. Instituto stu
dentai gyvena bendrabučiuose, 
daugiausia kambariuose, kuriuo
se yra dvi lovos. Tuščių kam
barių nėra, bet yra kambarių, 
kuriuose užimta tik viena lova. 
Svečiam buvo pasiūlyta pernak
voti tuščiose lovose. Jų vado
vas tam griežtai pasipriešino: 
esą jie jau pavargo (nors ke
lionėje tebuvo porą valandų i 
ir nori gerar- išsimiegoti, o 
Middlebury keliasi visi 6 valan
dą ryto.

tuosius mokslus baigą. Matyt, 
sovietų vyriausybė vietoj stu
dentų siuntė jau tokius, ku
riem svetima įtaka nebūtų pa
vojinga _ _

Rytą buvo normalus instituto 
darbas. Svečiai galėjo lankytis 
pamokose be teisės kištis ir da
ryti savo pastabas. Astuoni žmo
nės atvyko ir Į mano paskaitą 
—pasakoja Timašev. — Buvo 

paskaita iš kurso "Politiniai 
Sovietų Sąjungos organai”. Taip 
buvo lemta, kad šiai dienai bu
vo skirta kalbėti apie Sovietų 
"aukščiausią tarybą” (parlamen
tai...

Lektorius paskaitė konstitu
cijos paragrafą apie tarybą ir 
paaiškino, kad faktiškai vyriau-

ris kalbėjo apie konstituciją, 
esąs "intelektualinis baltųjų 
banditų vadas".

Svečiai papusryčiavo ir grei
tai išvyko į Chicagą.
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Ražo AlinusIš Lietuvos

Kaip prie Stalino, taip ir toliau
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INDONEZIJOS PREZIDENTAS Achmed Sukamo (kairyje) su 
Jungtinių Amerikos Valstybių ambasadoriumi Hc^ard P. Jonės.
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Po ilgų pasikalbėjimų insti
tuto atstovas pagaliau ištraukė.’ 
nuorašą sutarties tarp Ameri
kos ir sovietinio komitetų, ku
rie organizavo ekskursiją. Toje 

<sutartyje buvo kaip tik nu rody-
tos tokios sąlygos svečiam pri
imti kokias siūlė instituto ad
ministracija. Delegacijos vado
vas vis tiek nesutiko.

Tada jam buvo pasiūlyta ar 
priimti sąlygas ar išvykti. Išvyk
ti būtu reiškę neatlikti uždavi
nio, kuris delegacijai buvo iš 
viršaus skirtas, ir vadovas ry-

NAIDA SALTI kaltinama pri
stačiusi bombas atentatui prieš 
Jordanijos karalių.

I LME REIKALAUJA BAUSTI IKI GYVOS GALVOS
(E) Lietuvos gyventojų masi

nio žudymo byloje Ulme rug
piūčio 1 ir 2 kalbėjo du proku
rorai. kurie padalintomis rolė
mis nušvietė 1941 m. įvykius 
Liet, pasienyje ir apibūdino 
kiekvieno kaltinamojo veiksmus 
ir kaltę. Vyr. prokuroras Schue- 
le reikalavo skirti tokias baus
mes:

Buv. Tilžės gestapo vedėjui 
Ilans Joachim Boehme, buv. Til
žės SD baro viršininkui VVerner 
Hersmann, buv. Klaipėdos po
licijos direktoriui Bernhard 
Fischer—Schweder ir buv. Kre
tingos policijos pareigūnui Pra
nui Lukiui — Jakiui — visiems 
iki gyvos galvos. Prokuratūra 
juos laiko kaltais dalyvavus nu
žudyme: Boehme 5. 186 atve
jais. Hersmann 1.771. Fischer 
— Schweder 772. Lukys — Ja- dindami žudymus Palangoj. Kre- 
kys 818 atvejai. Siūloma jiems 
atimti pilietinės teisės visam 
amžiui.

Kitiems kaltinamiesiems pa
siūlytos tokios bausmės: Buv. 
kriminalinės policijos komisarui 
Tilžėje VVerner Kreuzmann 15 
metų s.d. kai. ir 10 metų atim
ti pilietines teises. Jis buvęs ar
timiausias Boehmės bendrinin
kas organizuojant masinius žu
dymus. Buv. gestapo komisarui 
VVilm Harms 10 metų, atimant 
pilietines teises taip pat 10 me
tų. Bausmę švelninanti aplinky
bė esanti ta. kad jis vienu ąt-

veju (Batakiuose) atsisakęs šau
dyti suimtas moteris. Buv. kri- 
minal. pol. aisistentui Franz 
Behrendt 10 metų, atimant pi-' 
lietines teises 10 metų. Buv. 
Smalininkų pasienio policijos 
vedėjui Gerhard Carsten 8 me
tus, atimant pilietines teises 8 
metams. Bus. SD skyriaus ve
dėjui Edvvin Sakuth 7 metus, 
atimant teišes 7 metams. Buv. 
policijos vyr. Įeit. VVerner 
Schmidt—Hammer 3 metus. Jie 
visi daugiau ar mažiau dalyva
vo Lietuvos gyventojų masinių 
žudymo organizavime ir 
vykdyme. Tačiau, anot proku
roro. tik vienas vienintelis iš 
jų teisme rodęs tikrą atgailą 
(Schmidt—Hammer).

Prokurorai savo kalbose davė 
plačią Įvykių santrauką, apibū-

si tokius masinius žudymus vyk
dyti. Žinoma, patys vyriausieji 
kaltininkai buvo hitlerinės sis
temos vadai. Bet visuose civi
lizuotuose kraštuose už žmog
žudystę skiriamos aukščiausios 
bausmės. Prokuroru nuomone, 
byla turėtų ir paskutiniam vo
kiečiui atidaryti akis, kas buvo 
tie. kurie valdė nacionalsocia
listų režimo metu.

tingoje. Gargžduose, Veiviržė
nuose. Tauragėje. Jurbarke, Vir 
balyje Batakiuose ir kitur. Ypač 
pabrėžė žudikų žiaurumą naiki
nant net moteris ir vaikus.

Prokuroro žodžiais, planingas 
masinis žudymas, laužant visus 
teisės pagrindus, negali būti pa
teisintas įsakymais. Nes vokie
čių karinio baudžiamojo kodek
so 47 strapsnyje pasakyta, kad 
joks pavaldinys neprivalo pildy
ti savo viršininko Įsakymą, jei 
tas įsakymas yra aiškiai nusi
kalstamojo pobūdžio. Kai kurie 
kaltinamieji patys veržte veržė-

DIDELI ŽMONĖS DARO DAR 
DIDESNES KLAIDAS

Tiąnį* liepos 27 M. Sluckis 
rašo apie dabartinę literatūrą 
Lietuvoje. M. Sluckis yra rašy
tojas, nors pats nelietuvis, bet 
paskirtas lietuviam rašytojam 
politruku. Jis prižiūri, kad lietu
viai rašytojai neiškryptų 
Maskvos nustatytos linijos, 
jis dabar tiem rašytojam 
apie juos kalba?

Džiaugiasi, kad po Stalino li
teratūroje reiškiasi atbudimas, 
“pavasaris". Esą džiugu ir tai, 
kad įsijungę į kūrybinį darbą 
ir Sibiro tremtiniai, dabar grą
žinti Į Lietuvą A. Miškinis. P. 
Drevinis; J. Graičiūnas ir kt. 
(bet jų pavardžių knygoje “Ta
rybinės Lietuvos rašytojai’ nė
ra. Red.). Džiaugiasi paįvairėju-

*” siais literatūroje klausimais ir 
forma. Į literatūros “aukso fon- vumo”. 'kitaip sakant, partija 

nustatinėjo, kas turi būti rašo
ma, ir taip turi liktis ir ateičiai, 
literatūra turi skelbti partijos 
tiesas.... ' '

Kodėl gi apie tai kalba?
Esą ne dėl to, kad partija ski

ria tiem kritikam, anot Sluckio. 
“metereologam”, labai rimto dė
mesio. Bet jis norįs apsaugoti 
“jauną ausį” — jaunimą nuo jų 
įtakos. Esą ta “jauna ausis’ 
dažnai' girdi tai, kas “partijai 
nepatinka”.

Red. pastabos. Iš M. Sluckio 
rJšto tegalima pasidaryti išva
das:

(a) Lietuvoje tebėra nenužu
dytas noras, kad rašytojas sa
vo kūryboje būtų laisvas. To no
ro neįstengė nužudyti Stalino- 
Berijos režimas. Jis atgijo ir pra 
siveržė viešumon po Stalino 
mirties ir daro įtakos “jaunai 
ausiai”.

(b) Chruščiovo režimas, pas- 
iš vi- merkęs Staliną, betgi įsitikino.

kad komunizmas negali kitaip 
valdyti kaip tik sryirtu ir prie
varta ir turi grįžti prie Stalino 
sistemos: pavergtas tautas stip
resniais ryšiais pririšti prie Mas
kvos, rašytojų mintis pririšti

Tuos veržtus Sluckis teisina.
Girdi, iš 'pradžių partija mo

kiusi rašytojus "tematikos ir 
problematikos”, nes reikėjo ra
šytojus subrandinti. Esą Myko
laitis — Putinas niekad nebūtų 
sukūręs "Sukylęlių”, jie jis ne
būtų rašęs “dekliaratyvių, sim
boliškų eilių apie Spalio revo
liuciją”. Esą gerai, kad rašyto
jai tiek daug rašė apie Leniną 
ir Spalio revoliuciją. Tai jiem 
padėjęs “subręsti”. Partija jau 
1940 žinojusi, kokiu keliu ves
ti lietuvių rašytojus....
Įspėja: kaip buvo, taip ir liks

“Ir ateity nesiruošiam reng
tis pagal revizionistų madą, ra
šo ir įspėja Sluckis, — nesi
ruošiam savintis peršamo beidė- 
jiškumo ir buržuazinio objekty-

žosi pasilikti.
Kai kurie svečiai buvo su

guldyti Į kambarį po du. nes 
dalis studentų buvo išvykę. Ta
čiau kai kuriem jų teko nakvo
ti vis dėlto tame pačiarrte kam
bary su studentu amerikiečiu.

Bendra su amerikiečiais va
karienė. paskui koncertas, pas
kui dar laiko liko pasikalbėti. 
Tarp svečių — rašo Timašev 
— buvo keli, su kuriais buvo

BENDRUOMENĖ VERČIA APIE H KALBĖTI
Pasaulio lietuvių bendruome

nės seimas New Yorke davė 
progą spaudai kalbėti apie ją 
iš naujo.

KĄ SEIMAS TURĖTŲ DARYTI 
IR KO NEDARTYTI

. . ..... . . Drauge rugpučio 16 Jonasgalima ramiai kalbėtis bendrom , ... . ®, , . .y .. ■. t ..... Jasaitis rašo, kad seimas ne-temom. išvengiant susikirtimu. t .. .. .. .. , ..._ ° . turėtu liesti lieluviskosios po-Bet daugumas savo vadovo .... ... ..„. . . litines veiklos .pavyzdžiu nesivarze griežtai* zo-
"Laukiama, kad seimas su

darys organą tarp atskirų kraš
tų bendruomenių" ryšiam, palai
kyti. “Nesvarbu, kokiu vardu 
šis organas bus pavadintas ir 
kuriam krašte sudarytas ".

džiais kritikuoti tai, ką jie bu
vo matę. Ir tas ir tas pas juos, 
namie, esą geriau nei Ameriko
je, kuri esanti atsilikusi.

labiausiai kliuvo iš svečių 
studentam, kurie yra rusų kili
mo. Juos piktai kaltino, kam "Seime reikėtų svarstyti su- 
jie esą čionai, kapitalistiname darymą institucijos, kuri sektų 
krašte, o ne ten. savo tėvynėje, mūsų pavergtos tautos gvveni-

SPAUDA

mo eigą, stebėtų ir studijuotų 
okupanto brukamos Įtakos vei
kimą Į mūsų tautos dvasią, tau
tos dvasinę kūrybą”'.

“Svarstytinas yra lietuvių 
kultūros centro sudarymo klau
simas. Siame centre būtų telkia
mos viso pasaulio* lietuvių kul
tūrinės vertybės.”

nėra be kliūčių. Nuostabu, bet 
yra žmonių, kurie tuos sunku
mus dar stengiasi didinti ir 
dėl nepasisekimų džiaugiasi. 
Net laikraščiuose buvo pasirodę 
džiūgavimų, kad. girdi, jūs jau 
bankrutuojat. nes rinkimuose 
balsuotojų skaičius nepadidėjo" 
Tatai, mano laikraštis, “doro 
lietuvio džiaugsmo. .. neturėtų 
sukelti....”

DORAS LIETUVIS DĖL TO 
NEDŽIūGAUJA

Member Feder^l Insurance Corporation

T. Žiburiu vedamajame lie
pos 31 aiškinama, kad bendruo
menė nėra tokia organizacija 
kaip kitos. Bendruomenė yra 
“visa masė lietuviškos išeivi
jos”. Bendruomenė “atsirado. .. 
nuo pat lietuviškosios išeivijos 
pradžios.... Dabar tik realizuo
jamas sumanymas sukurti šiai 
egzistuojančiai bendruomenei 
tvarkomuosius organus, kad 
gaivališkai lietuviškoje masėje

dą” Įrašo Salomėją Nėrį ir Cvri- 
ką. Giria savo pažįstamus da
bartinius rašytojus.

Tačiau randa reikalo 
polemizuoti ir ginčytis

su tais, kurie nežiūri taip švie
siai į literatūros padėtį Lietuvo
je. Sluckis pripažįsta, kad viešo
je ir ypačiai neviešoje diskusi
joje, prieš Įvykstant rašytojų 
suvažiavimui, “pasigirsta ir vie
nas kitas piktas balsas, vienas 
kitas nirtulingas šnabždesys”.

Kas gi ten “šnabžda? O 
gi — “kai kurie buržuaziniais 
ir vokiečių okupacijos metais 
pasireiškę literatai, vėliau ne
pritapę prie tarybinės literatū
ros”. Jie esą tvirtina, jog “iš- 
pavasarėjimas’ atėjęs po “įši- 
žiemojimo”. vadinas, prikaišio
ja, kad ankstesnis sovietinis re
žimas laikė varžtuose literatū
rą. kad “tarybinė literatūra" ne
galinti būti “pilnavertė” 
so.

Taip esą skelbia tie šalia ta
rybinės literatūros stovėję rašy
tojai. veikiami “iš svetur pu
čiamų vėjūkščių".

Ar sugyvenimas tarp. Mask
vos ir Amerikos galimas? To 
kis klausimas buvo svarstomas 
knygelėje, vardu “Foreign Po- 
licy and the Free Society". 
Knygelės išleista 12,500 egz.. 
dalis dalinama dovanai, dalis 
parduodama po dolerį. Joje su
rinkti pasisakymai Įvairių A- 
merikos Įžymių žmonių, tokių 
kaip Kalifornijos universiteto 
prez. Kerr. .įžyipaus protes-

, ta n tų teologo Niebuhr ir k. 
Tarp jų “Time” žurnalo leidėjas 
Luce aiškina, kad koegzistenci- nrie Dartiios galvoiimojos geras pavyzdys esanti ten- KIEK PASAULY SUVARTOJA ’ ^’^.^S.vPje ra-
kija. Tas sugyvenimas nereiš
kiąs. kad kardinolas \Vyszyns- 
kis ar Vatikanas priima komu
nizmo ideologiją. Jis reiškiąs, 
kad Wyszynskis ir Gomulka esą 
abu už Lenkiją.

Ar Luce ir šiandien taip kal
bėtų. kada pasirodė, jog ta ko
egzistencija Lenkijoje jau su
iro. nes komunizmui neįmanoma 
toleruoti Katalikų Bažnyčios. 
Kada Lenkijos komunistai ėmė 
vėl pulti Bažnyčią, aiškėja, ko
kiom neatsargiom išvadom Įžy
mūs žmonės Amerikoje maiti
na visuomene.

IŠ SOVIETŲ TEBEBĖGA

Iš sovietinės Vokietijos per 
liepos mėn. perbėgo Į vakarų 
Vokietiją 19.283. Per pirmą pus 

■ meti perbėgo 370 gydytojų, per 
rugpiūčio pirmą savaitę pabėgo 
99 mokytojai.

Pietų Amerikoje Maskva

“Masė lietuvių vis dėlto tiki, 
kad tokių nesusipratimų ir or
ganizuotumo minties priešiniu- .... .......................
kų skaičius laikui bėgant vis daugiausia pasisekimo randa 
mažės ir mažės”.
KAIP NED2IŪGAUSI, JEIGU 

JIE PUČIASI

šiuo metu Venezueloje. Amer 
stebi susirūpinusi, kaip Venęzu- 
eloj auga komunistų įtaka val
džioje. Vyriausybės nariai, ku
rie mėgino išstumti iš vyriausy
bės komunistus, patys buvo iš
stumti ir atsidūrė egzilėje. Ko
munistai paėmė į savo rankas 
spaudos kontrolę. Komunistus 
'pulti spaudoje nepopuliaru. Bet 
labai populiaru pulti antikomu- 
nistus. ypačiai Amerikos atsto
vą.

kiekvieną organizuotą jėgą, ku- Vyriausybės pirmininkas, 
ri yra šalia Sandaras ir gali ja nors ncKomunistas. aiškina, kad 
užtemdyti. Kiekvienas, kas yra komunistai esą patriotai, kadan- 
šalia Sandaros, jau ,vra jai ** padėjo sausio mėn. 
triukšmadarys, ir kiekvienas 
triukšmas jai yra bendruome- 

prieš pasaulinius". nulinko darbas, nors aname
Bendruomenės organizavimas kongrese niekas už skirtingos 

priklauso tik nuo lietuvių geros nuomonės pareiškimą negrasi- 
valios. ir niekas negali nei ne- no nušauti, jei tik revolveri tū
noti jokios valdžios jos vardu retų; niekas negrasino kėde pa- 
primesti. , leisti, kaip tuo grasino Sand.a- Maskvai yra didelio intereso

**Dėl žmogiškųjų silpnybi i ir ros redaktorius. turėti Įtakos Venezueloje. Ten
Su šio laikraščio žmonėm, gaminama naftas tris kartus

Sandara rugpiūčio 15 paaiš
kina. kodėl bendruomenė ne
patinka. Ogi dėl to. kad “Ben
druomenė giriasi, pučiasi, triukš 
inauja. bet nieko gero nenuvei
kia... Užteko pasekti bcndnio- 
menininkų elgesį Amerikos li- 
tuvių kongrese.... ir kiekvienam

glūdinčios jėgos galėtų pasireikš- bus aišku, kas jie per vieni", 
ti organizuotai bei didesniu Tai jau nusistatymas prieš 
mastu ir kad būtų, kas rūpina
si lietuviškajai bendruomenei 
rupiniais reikalais bei jos re
prezentacija prieš vietinius ir 
valstybinius gyvenamojo krašto 
sluoksnius, o reikalui esant ir

nu-
versti diktatorių. Komunistų
kontrolėje esą taip pat darbi
ninkų ir studentų organizacijos.

lapkričio mėn. bus rinkimai, 
kurie parodys, ar kraštas visai 
pateks i komunistu valdžią ar 
nuo jų išsivaduos.

visokių nesupratimų PIJI or
ganizavimas jos organų matyt, bendro kelio nebus su- daugiau nei Irake, kuris dabar

išslydo jau iš Vakarų Įtakos.kūrimas Imu tų organų veikla rasta

Naftos suvartojimas pasauly
je pakilo iš 400 mil. tonų iki 
899 mil. Bet suvartojama ma
žiau. negu pagaminama ir turi
ma atsargų. Anksčiau Ameri
ka gamino daugiau nei pusę vi
sos naftos. Dabar gamina ma
žiau nei pusę. Vadovaujamą ro
lę perleido viduriniam dytam. 
Amerikos kapitalas betgi ir da
bar kontroliuoja daugiau nei 
pusę visos naftos gamybos. Naf
ta yra pati reikalingiasia ir dau
ginsią vartojama prekė tuojau 
po žemės ūkio gaminių.

šytojas ir skaitytojas išsaugotų 
bent kiek nepriklausomą minti, 
svarbu, kad jis gautų bent kiek 
tai minčiai kritiškos medžiagos. 
Už tat i Lietuvą siunčiamos ra
dijo programos bus naudingos 
tada, kai jos kalbės ne apie 
"amerikinio gyvenimo stilių", 
bet duos atsakymus Į ten Lietu
voje aktualius deginančius gy
venimo klausimus, svarstys 
ten pasirodančias knygas ir me
no reiškinius ir pažiūrės Į juos 
iš tos pusės, iš kurios neleidžia 
žiūrėti M. Sluckis. jo motina 
partija ir tėvynė Maskva.

rudo the driving

MOarty wbon aome dmvr ocH wilhout thinking. tart yeor.

Help stop senscless killing on our highvvays.
Drive eafely yoursclf. Insist on striet law 
enforcement for your own proteetion. Verk 
activdy with others to support your local 
Safety CounciL Remetnber—wherr trallk iavvs 
are strktlv enforccd. deaths go down.
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Nuodingi atominiai krituliai ar idėjos?

Argi Amerikai nepriklauso balsas Rytų Europos klausimu

Atominis amžius prasidėjo 
aną dieną, kai į Hirosimą nu
krito pirmoji atominė bomba 
— 1945 rugpjūčio 6. Amerikie
čiai tuo būdu norėjo greičiau 
baigti karą, kad prasidėtų ge
resnės dienos ir “visi' žmonės 
galėtų gyventi laisvėje be jo
kios baimės ir prievartos”. 
Toks pareiškimas buvo padary
tas kažkur Atlante, susitikus 
JAV prezidentui Franklinui D. 
Roosevelfui su Britanijos mi- 
ništeriu pirmininku Winstonu 
Churehilliu. Tai buvo 1941 me
tais, dar karo pradžioje. Bet 
su karo pabaiga toji Atlanto 
charta nugrimzdo kaip popie
rinis laivas. Visuose kraštuo
se visų žmonių baimė didelio 
pavojaus dar padidėjo — iš
augo tartum atominės bombos 
milžiniškas ugnies kamuolys. 
Jis gąsdina ne tiktai savo ga
linga ardomąja jėga, bet ir ne
matomais spinduliais bei kri
tuliais, kurie pasiskleidžia ore 
ir krinta ant žemės. Ar čia 
yra pati didžioji atominio am
žiaus grėsmė?

★

Tarptautinė mokslininkų ir 
ekspertų konferencija dabar 
svartsto tą klausimą. Vieni tvir
tina, kad tie atominiai krituliai 
galį skaudžiai atsiliepti naujos 
kartos gyvybei ir sveikatai. Ki
ti sako, kad tai mažiau kenks
minga, negu švitinimasis rent
geno spinduliais visose pasau
lio ligoninėse, besirūpinant ta 
pačia žmonių gyvybe ir sveika
ta. Abi pusės turi savo argu
mentų.

Kaip ten iš tikrųjų yra su 
atominių bombų bandymais, te
galėtų pasakyti rimti ir objek
tyvūs mokslo tyrinėjimai ir il
gesnė patirtis. Tuo tarpu dau
giau pasiremiama gąsdinimu, 
o ne tikrovė. Nusveria propa
gandoje tie, kurie tuo gąsdi
nimu yra gyvai suinteresuoti, 

t

Gąsdinimas yra viena iš So
vietų Sąjungos priemonių sa
vo tikslui pasiekti. Niekas iš 
rimtų žmonių netiki ir nega

li patikėti, kad bolševikam tik
rai rūpi žmones apsaugoti nuo 
tų atominių kritulių, kad jie 
atominių bombų gaminimą ir 
bandymą yra sustabdę, kad jie 
tų baisiųjų ginklų iškilusiame 
kare nepanaudos. Žmonių gąs
dinimu jiem svarbu kitus pri
laikyti, o savo pačių atomi
nius ginklus taip išvystyti, kad 
nebūtų jokios rizikos pulti ir 
laimėti.

Kiek tada žmonių žūtų bol
ševikam nėra svarbu. Dar anom 
dienom, kai atominių išradimų 
nebuvo, bolševikinės revoliuci
jos vadai nebe vieną kartą yra 
pareiškę: nesvarbu, kiek pasau
lyje žmonių liks, kad tik išsi
laikytų ir įsigalėtų visamę pa
saulyje komunistinė santvarka. 
Stalinas yra pasakęs, kad jis ne
sijaudinąs “dėl nukirstos gal
vos plaukų”, o Chruščiovas yra 
pagrasinęs “visus palaidoti’. Iš 
bolševikinio komunizmo sieki
mų ir santvarkos žiojasi dides
nė žmonijai grėsmė, negu ato
miniai krituliai iš ugninio de
besies.

★

Brooklyno diecezijos savait
raštis “Tlie Tablet” tą pavojų 
parodė J. Maloney pieštu vaiz
du. Ant žemės rutulio sprogs
ta atominė bomba ir išskleidžia 
milžinišką debesį, iš kurio krin
ta nebe atominės dulkės, o 
materializmas. Gana vaizdžiai 
išreikšta pasaulį prislėgusios 
negerovės esmė. Nerimas ir 
baimė atsirado ne dėl to, kad 
suskaldytas atomas, bet dėl to, 
kad žmogus atskilo nuo Dievo. 
Atomo skaldymas gali būti ir 
jau yra panaudojamas žmogaus 
labui, o atskilimas nuo Dievo 
gali bet ką paversti žmonijos 
nelabui. Bolševikai varosi tuo 
keliu visu šuoliu, skleisdami 
nuodingas materialisties idė
jas. Ir jie patys atsirado ne iš 
ko kito, kaip iš marksistinio 
materializmo.

Taigi, žmonijos labui turi bū
ti vedama kova ne tiktai prieš 
atominį karą, bet pirmiausiai 
prieš žalingas žmonių dvasiai 
idėjas.

šio puslapio paveiksle Sovie
tų užsienių reikalų ministeris 
Molotovas, atvykęs į Berlyną 
1940 metais pas Hitlerio užsie
nių reikalų ministerįRibbentro- 
pą po to, kai jau buvo pasira- 
šyta nepuolimo sutartis ir slap
tas protokolas su Baltijos vals
tybių ir Lenkijos pasidalinimu 
(1939 rugpjūčio 23).

Ano meto įvykiai primena da
bartinius viduriniuose rytuose,
lyg dabar būtų susitikę iš nau
jo senasis Molotovas ir senasis 
Hitleris; lyg mikliai apgavę va
kariečius tada, tą pat daro ir 
dabar.

Kai 1939 kovo 15 Hitleris
užėmė Čekoslovakiją, Anglija ir *ur®s ateiti Maskvos okupacija.
Prancūzija puolėsi sudaryti su 
Sovietais tarpusavio pagalbos 
sutartį prieš Hitlerio tolimesnę 
agresiją.

Derybos su Anglija ir Pran- • 
cūzija neišdegė, nes Maskva 
perdaug reikalavo. Reikalavo 
sau tarp kitko laisvų rankų oku
puoti Baltijos kraštus, prisiden
giant, kad nori apsisaugoti nuo ' 
Vokietijos “tiesioginės” ir “ne
tiesioginės” agresijos. Anglija 
ir Prancūzija nesutiko eiti taip 
toli.

Tada Maskva persivertė per 
galvą. Tuojau gegužės 3 pakeitė 
derybas vedusį užsienių reikalų 
ministerį Litvinovą ir jo vieto
je pastatė Molotovą. Molotovas 
liepos 24 išreiškė savo pasiten
kinimą Anglijos ir Prancūzijos 
nusistatymu. Anglija ir Prancū
zija nudžiugusios, kad jau bus 
susitarta, pasiuntė savo karines 
misijas į Maskvą. Jos atvyko 
rugpiūčio 11 ir buvo labai nuo
širdžiai, entuziastingai priimtos.

Bet misijų veidai ištyso ir 
jos išsiskubino namo, kai po 
savaitės išgirdo, kad Molotovas 
jau pasirašė nepuolimo sutartį
su Ribbentropu. Paaiškėjo, kad 
Sovietai slaptai derėjosi ir su 
agresorium Hitleriu ir, rodyda
mi meilų veidą Anglijiai ir 
Prancūzijai, norėjo laimėti lai
ko. Žiūrėjo, iš katrų daugiau iš
siderės.

Hitleris Maskvai pažadėjo *ai, 
ko nebuvo pažadėjusi Anglija 
ir Prancūzija — prie nepuoli
mo sutarties pridėtame slapta
me protokole pasidalino Ribben- 
tropas ir Molotovas Baltijos 
valstybes ir Lenkiją (1939 rug
pjūčio 23).

Anglai ir Prancūzai buvo ap
gauti.

Naujasis Hitleris viduriniuose 
rytuose yra Nasseris. Su juo 
taip žaidžia Maskva, kaip ir su 
Hitleriu. Nasseris pradėjo grobi
mą nuo Sueso ir Syrijos kaip 
Hitleris nuo Čekoslovakijos. 
Nasserio tiesioginė ar netiesio
ginė agresija toliau rengiama

JungtinSg Tautos svarsto Amerikos ir Anglijąs kariuomenės atitraukimą iš Libano ir 
Jordanijos, o tyli ir nė žodžio neužsimena apie Sovietų kariuomenės atitraukimą iš Balti
jos valstybių, Vengrijos, rytų Vokietijos-. Tai ženklai visiško išsigimimo, kokio nebuvo 
prisileidus nė Tautų Sąjunga, kuri išdrįso bent pašalinti Sovietų Sąjungą, kai ji už
puolė Suomiją. Tuo susirgo ir kai kuri spauda Amerikoje.

prieš Iraką, Libaną, Jordaniją, 
kaip Hitlerio buvo rengiama 
prieš Austriją, Klaipėdą, Dan- 
zigą. Nasseris nuvyko į Maskvą 
kaip ir Hitlerio ministeris Rib- 
bentropas. Ir Maskva jo agre
sijas palaimino.

Maskva iš anksto žino, kad 
naujo Hitlerio agresija turi taip 
eiti, kaip ir pirmojo Hitlerio. 
Kai jo agresija subliūkš, tada

Dėl to Amerikos, Anglijos 
pasipriešinimas Nasserio tiesio
ginei ar netiesioginei agresijai,

IR LENKIJOS KARALIAI KALBĖJO LIETUVIŠKAI
Būdamas Katovicuose, pasi

teiravau, ar nėra jų tarpe mo
kančių ar bent suprantančių lie
tuviškai. Netrukus buvo suras
tas vienas gelžinkelietis, kad ir 
silpnai mokąs lietuviškai, bet 
mudu jau galėjome apsieiti be 
vertėjų. Jis buvo tikras lenkas, 
savo metu gyvenęs Vilniuje ir 
ten pramokęs lietuviškai. Jis pa
sakojo. kad Katovicuose esą ir 
tikrų lietuvių. Dėl laiko sto
kos jų negalėjau susijieškoti.

Prisistato lietuvis Kaganas

Varšuvoje išbuvome tris die
nas (turėjome tris koncertus); 
buvo laiko ne tik apžiūrėti mies
tą, bet ir savo tautiečių pajieš- 
koti. Mano laimei, jieškoti ilgai 
nereikėjo. Kai aš lenkų muzi
kantų paklausiau, ar jų tarpe 

pasiunčant karuomenes į Li
baną ir Jordaniją, yra Maskvai 
nepriimtinas, priešingas jos in
teresam. Maskva yra sukta 
savo galvojimu

jei Sovietai vykdė Baltijos 
valstybių tiesioginę agresiją; jei 
dabar Nasseris vykdo tiesiogi
nę ar netiesioginę agresiją, tai 
yra gerai; jei Amerika ir An
glija jai priešinasi, tai jau ne
gerai.

Kad jos nesipriešintų, reikia 
derėtis, nors ir viršūnių konfe
rencijoje. Pasiderėjus bus gali

AMERIKOS LIETUVIS UŽ 
GELEŽINIS UŽDANGOS (3)

nėra tokių, kurie lietuviškai su
pranta, jie atsakė:

“O taip, yra vienas muzikan
tas lietuvis, jis groja Varšuvos 
Filharmonijos Orkestre.”

Jo ieškoti man nereikėjo. Po 
kelių minučių prieš mane jau 
stovėjo neaugšto ūgio žvalus vy 
ras. Jis paduodamas ranką pa
sakė:

“Aš esu labai laimingas, tu
rėdamas garbės susipažinti su 
savo gimto krašto žmogum iš 
tokio garsaus Clevelando Sim
fonijos Orkestro. Aš esu Eli
jas C. Kaganas, smuikininkas, 
buvęs Kauno Valstybinės Teat
ro Operos orkestro bendradar
bis.”

Nereikia nė sakyti, kad šitas 

ma apgauti, kaip Anglija su 
Prancūzija buvo apgautos 1939.

O apgauti padės ir patys,Va
karų politikai bei laikraštinin
kai.

Amerikos kai kurie laikraš
tininkai (W. Lippmann) nukrei
pia akis nuo 1939 pasitarimų ir 
sovietinės agresijos. Jie stengia
si įtikinti, kad Amerika netu
ri teisės stabdyti arabuose vyks- 
stančio nacionalinio atgimimo, 
kuris siekia laisvo apsisprendi
mo. Stengiasi įkalbėti, kad ne

susitikimas man buvo diaziduoia 
staigmena visoje kelionėje. E. 
C. Kaganas puikiai kalbėjo lie
tuviškai, nors iš išvaizdos ne
sunku buvo atspėti jo tautybė. 
Jis tik prieš porą menesių bu
vo repatriavęs iš Lietuvos. Taip 
pat susipažinau ir su jo žmo
na, kilusia iš Vilniaus ir kalban
čia gražiai lietuviškai. Susibičiu
liavus su jais vėliau dar susi
pažinau su Roza Stenderiene ir 
jos dukterimi Margarita, taip 
pat neseniai atvykusiomis iš 
Lietuvos, iš Kauno. Aš buvau 
nustebintas, kad mano naujie
ji pažįstami, būdami Izraelio 
tautos vaikai, visi puikiai kal
bėjo lietuviškai, visiems sakėsi 
esą lietuviai ir tuo prieš kitus 
didžiavosi. Didžiavaus ir aš, kad 
galime kalbėtis kalba, kurios 
kiti nesupranta ...

galima paneigti Sovietam teisių 
į vidurinius rytus. Kitaip esą 
negalima.

Taip jie vaizduoja išeitį vi
duriniuose rytuose. Tik jie ne
nori to paties taikyti rytų Eu
ropos padėčiau Vienas . D. Law- 
rence priminė:

(Nukelta į 7 psl.)

Mus apspitę amerikiečiai ir 
lenkų muzikantai teiravosi: •

“Sakykite, kokia kalba jūs 
dabar kalbate?”

Aš ne be pasididžiavimo-šyp
sodamasis atsakiau:

“Seniausia ir gražiausia Euro
pos kalba, kuria kadaise kalbė
jo ir Lenkijos karaliai!”

Lenkams išvertus mano atsa
kymą, jie stebėjosi:

“Neįtikėtinos istorijos! Kada 
tai buvo?”

“Patikimi ir istorikų patvir
tinti faktai, — ramiai atsakiau. 
—Juk karalius Jogaila, atvykęs 
pas savo Jadvygą į Krokuvą, 
nemokėjo lenkiškai. Esu skai
tęs, kad lenku kalbos jis neiš
moko ir iki savo grabo lentos.”

“Tai tiesa,” — neryžtingai 
pratarė vienas lenkas.

“Puikiai surietei į ožio ragą 
pasipūtėlius lenkus!” — pakuž
dėjo man Kaganas.

Mano patogiu laiku pasaky
tas sąmojus neliko be 
pasekmių. Pastebėjome, kad 
tiek amerikiečiai, tiek ir len
kai mus stebėjo susidomėję, 
kaip mums atrodė, net su pa
vydu, kad jie negali suprasti, 
apie ką mes kalbame. Tada aš 
pagalvojau, kad mokėjimas se
nos ir garbingos lietuvių tau
tos kalbos yrą didelis turtas, 
su kuriuo, pasitaikius progai, 
gali pasididžiuoti ir savo tau
tos vardą iškelti.

Ilgėjosi Lietuvos
Likusios mano laisvos valan

dos Varšuvoje buvo paskirtos 
bendravimui su naujai sutik
tais žmonėmis iš Lietuvos. Su 
Kaganu ir Stenderienės šeimo
mis lankiau miestą, vakarienia
vome restoranuose, drauge bu
vome visur, kas tik jų manymu 
man galėjo būti įdomu. Visas 
išlaidas mokėjau aš, nes, kiek 
pastebėjau jie gyveno skur
džiai. Man buvo malonu klausy
ti jų gražių pasakojimų apie 
Kauną* ar Vilnių, kurių jie ii* 
gėjosi, ilgėjosi ten likusių gi
minių, draugų ir bendradarbių. 
Jie prisipažino, kad jų būklė 
Lenkijoje taip pat esanti ne
lengva, nors daug geresnė ne
gu buvo Lietuvoje. Jų žodžiais 
gyvenimo sąlygos Lietuvoje es
ančios nepaprastai sunkios: tai
gi, nors jie ir ilgėjosi gimtosios 
Lietuvos, bet drauge ir džiaugė
si pasitraukę į Lenkiją.

(bus daugiau)

(3)
Yrą ponių, gerbia* 

mieji, ir yra svetimos valsty
bės ambasadorius. Jei nustaty
sime, kad čia būta nusikaltimo, 
tai reikės jį nubausti kaipo nu
sikaltimą. Bet iki tolei galiu elg
tis savo nuožiūra. Esu policijos 
viršininkas; esu toks viešas, 
kad išigaliu būti privatus. Dan
gui padedant, prieš pašaukda
mas savo žmones kitų kokių nu
sikaltėlių ieškoti, išaiškinsiu 
kiekvieno iš savo svečių nekal
tumą. Gerbiamieji, duosite žo
dį, kad nė vienas iš jūsų neiš
eis iš narni; iki rytdienos po
piet; miegamųjų užteks visiems. 
Simonai, man rodos, žinai, kur 
surasti mano tarną Ivaną prieš
kambaryje; tai patikimas žmo
gus. Pasakyk jam, kad paliktų 
kitą tarną durims saugoji ir 
tuoj pas mane ateitų. Lordai 
Galloway, tamsta tikrai geriau
siai tinki ponioms pranešti, kas

G.K. CHESTERTON

SLAPTASIS SODAS

atsitiko, ir neprileisti prie pani
kos. Jos irgi turi likt Mudu su 
tėvu Brownu pasliksime prie 
lavono.

Kada Valentinas prabildavo 
vadu, jo paklusdavo kaip trimi
to Dr. Simonas nuėjo pro šar
vinę ir susirado viešojo seklio 
privatų seklį Ivaną. Gallovvay nu 
ėjo į svetainę ir gana taktin
gai pranešė baisią naujieną, ir, 
draugei susirinkus, ponios jau 
buvo suspėjusios išsigąsti ir nu
siraminti. Tuo tarpu gerasis ku
nigas ir gerasis ateistas stovė
jo ties mėnesienoje nejudan
čio negyvėlio galva ir kojomis, 
tarsi simbolinės jų dviejų mir
ties filosofijos statulos.

Ivanas, patikimas tarnas su 
randu ir ūsais, išpuolė iš na
mo kaip kulka ir atlėkė per ve
ją pas Valentiną kaip šuo pas 
savo poną. Jo išblyškęs veidas, 
šios naminės kriminalinės isto
rijos nušviestas, buvo pagyvė

jęs, ir jis kone su nemaloniu 
godumu paprašė savo poną, kad 
leistų apžiūrėti lavoną.

— Gerai, pasižiūrėk, jei no
ri, Ivanai, — tarė Valentinas, 
— bet netruk. Turime nueiti į 
namus ir ištirti dalyką.

Ivanas pakėlė galvą ir ko jos 
neišleido iš rankų.

— Ak, — žioptelėjo jis, — 
tai.... ne, tai ne; tai negali bū
ti. Ar tamsta pažįsti šitą žmo
gų?

— Ne, — abejingai atsakė 
Valentinas, — geriau nueikime 
į ftamus.

Jiedu abudu nunešė ir padė
jo lavoną ant sofos kabinete, 
o paskui visi nutraukė į svetai
nę.

Seklys ramiai, net nesisku
bindamas atsisėdo prie rašomo
jo stalo; bet jo akys buvo gele
žinės teisėjo akys. Jis greitai 
brūkštelėjo kelis žodžius antpo- 
pieriaus priešais, paskui trum
pai paklausė: — Ar visi čia?

— Nėra p. Trayne’o, — atsi
liepė kunigaikštienė Mont St. 
Michael, dairydamasi aplinkui.
— Nėra, — žvargždžiu, kimiu 

balsu pritarė lordas Galloway. 
— Taip pat, rodos nėra ir p. 
Neito O’Brieno. Tą poną ma

čiau vaikščiojant po sodą, kada 
lavonas buvo dar šiltas.

— Ivanai, — tarė seklys;, — 
eik pakviesk pulkininką O’Brie- 
ną ir p. Brayne’ą. P. Brayne, 
žinau, valgomajame baigia ci
garą; pulkininkas O’Brien, ro
dos, vaikščioja oranžerijęje, — 
nors tikrai negaliu pasakyti.

Ištikimasis tarnas išsiskubino 
iš kambario, ir kol kas susiė
jo pasijudinti ar prabilti. Valen
tinas, taip pat kariškai greitai 
dėstydamas, tarė toliau.

— Visi čia žino, kad sode ra
do negyvą žmogų su visiškai nuo 
kūno nukirsta galva. Dr. Somo- 
nai, tamsta kūną apžiūrėjai. Ar 
tamsta manai, kad taip žmo
gaus galvai nukirsti reikėtų di
delės jėgos? O gal tik labai aš
traus peilio? '

— Pasakyčiau, kad su peiliu 
to visai nebūtų galima padary
ti, — tarė blyškusis daktaras.

— Ar tamsta nežinai, — kvo
tė toliau Valentinas, — su ko
kiu įrankiu tai būtų galima pa
daryti?

— Neišeidamas iš moderniš
kų galimybių ribų, tikrai neži
nau, — tarė daktaras. Sutrauk
damas savo skausmingus an
takius.

— Nelengva ir šiaip nuręsti

galvą, o čia piūvis labai švarus. 
Taip galvą būtų, galima nukirs
ti su kovakirviu, senovės bude
lio kirviu ar senovišku dviran
kiu kardu.
- — Bet, Dievulėliau! — sušu
ko kunigaikštienė, kone isteri
jos priepuolio pagauta. — juk 
čia nėra nei dvirankių kardų nei
kovakirviu.

Valentinas dar vis čiupinėjos 
su popieriumi priešais.

— Pasakyk man tamsta. — 
tarė jis, vis greitai rašydamas, 

—ar galva būtų galima taip 
nukirsti ilgu prancūzišku kavalc 
rijos kardu?

Į duris tyliai pasibeldė. Dėl 
kažkokios neracionalios prie
žasties, kiekvienam gyslose 
kraujas sustingo, kaip pasibel- 
dus Makbete. Toje sustingusio
je tylėjo dr. Simonui pavyko 
pasakyti: — Kardu. .. taip, man 
rodos, būtų galima.

— Ačiū. — tarė Valentinas,
— įeik, Ivanai.

Patikimasis Ivanas įėjo ir įly- 
dėjo pulkininką Neilą O’Brieną. 
kurį pagaliau buvo radęs vėl 
žingsniuojant po sodą.

Airis stabtelėjo, sutrikusiai 
ir iššaukiamai, ant slenksčio.
— Ko jums reikia iš manęs? — 
paklausė jis.

—Teikis tamsta atsisėsti, — 
lygiu, maloniu balsu paprašė 
Valentinas. — Ak, tamsta su 
savimi neturi kardo. Kur jis?

— Palikau ant stalo biblio
tekoje, — tarė O’Brien ir jau
dindamasis ėmė smarkiau ai- 
riuoti. — Jis man kliuvo, pai
niojos....

—Ivanai. — tarė Valentinas,
— malonėk nueiti ir atnešti 
pulkininko kardą iš bibliotekos.
— Paskui, tarnui išėjus, jis ta
rė: — Lordas Galloway sako, 
kad matė tamstą išeinant iš so
do prieš pat lavoną surandant. 
Ką tamsta veikei sode?

Pulkininkas drąsiai, nesivar
žydamas atsidrėbė į kėdę. — O, 
—grynai airišku akcentu sušu

ko jis. — gėrėjaus mėnesiena. 
Bendravau su gamta, brangusis.

Stojo sunki tyla, kuri ištvė1 
rė. kol tas trivialus ir baisus 
pasibeldimas vėl pasigirdo. Iva
nas vėl pasirodė, nešinas tuš
čiomis plieninėmis makštimis.
— Daugiau nieko neradau.— 
tarė jis.

— Padėk ant stalo. — tarė 
Valentinas, nepakeldamas gal
vos.

Kambaryje Įsiviešpatavo gū
di tyla, kaip ta gūdi tylos jū
ra aplink pasmerktą žmogžudį 

teisme. Silpnai šūksėjusi kuni
gaikštienė seniai buvo nutilu
si. Išpūsta lordo Galloway ne
apykanta buvo patenkinta ir 
net prasklaidyta. Balsas, kuris 
nutraukė tylą, buvo visiškai ne
tikėtas. .
— Man rodos, kad galiu jums 

■pasakyti. — tuo skardžiu, vir
pančiu balsu, su kuriuo narsi 
moteriškė viešai prabyla, tarė 
lady Margarita. — Galiu jums 
pasakyti, ką p. O’Brien veikė 
sode, kadangi jis turi tylėti. Jis 

J prašė, kad už jo ištekėčiau. AŠ 
atsisakiau: pasakiau' jam. kad 
dėl šeimyninių aplinkybių galiu 
jam pasiūlyti tik savo pagarbą. 
Jis kiek užpyko: mayti, labai 
aukštai mano pagarbos neverti
na. Kažin, — su nykia šypsena 
pridūrė ji. — ar dabar jis jos 
kiek aukščiau nepavertins? 
Jam ją siūlau. Bet kur prisiek
siu. kad jis nieko panašaus ne
padarė.

Lordas Galloway buvo prisi
artinęs prie savo dukters ir ją 
tramdė, kaip Įsivaizdavo, pus- 
balsiu. — Nutilk. Maggie. — 
griausmingai šnibždėjo jis. — 
Kam tau pridenginėti tą nenau
dėlį? Kur jo kardas? Kur jo 
prakeiktas kavalerinis....?

(Bus daugiau)
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Martyno Bormanno vardas gąsdino Romos gyventojus
Prieš kelias savaites viso-pa

saulio spaudoje pasirodė žinu
tė, kad kunigu įšventintas Mar
tynas Bromananas.

Kasmet daug kunigų įšventi
na, bet jų vardai neina per di
džiąją spaudą. Šis gi atvejis la
bai ypatingas. Jaunasis kunigas 
yra garsiojo Martyno Borman- 
Hitlerio dešiniosios rankos, sū
nus. Vien šią pavardę sumi
nėjus, daugelį nukrato šiurpas; 
prisimena keisčiausias istorijas. 
Primetama tėvui daugybę kalti
nimų, o štai jo sūnus — įšven
tintas kunigu.

Šias eilutes rašančiam teko 
pažinti šį jaunuolį, su juo drau
ge praleisti nemaža laiko. Pa
laikau ir dabar ryšį laiškais. Su 
jo įšventinimu į kunigus man 
ir prisimena jo visa istorija ir 
mūsų pažintis.

Bormannas ir kolektyvinis 
nusikaltimas

1948 dar tebesimokydamas 
Vokietijoje, pradėjau susirašinė
ti su vienu lenkų kilmės studen
tu Wladimiru Okonskiu, kuris 
studijavo Romoje. Jis paprašė 
manęs būti tarpininku tarp jo 
ir Martyno Bormanno, kuris tuo 
metu gyveno Ingolstadte, vie
nuolių kunigų bendrabutyje. 
Taip ir susipažinau su jo se
serim, ir broliais. Po to beveik
dvijus metus nieko negirdėjau mas įžymbes. Kartą, mums iš

einant iš Koliziejaus, šis jaunuo
lis pasisakė, kad būsiąs kunigu. 
“Kodėl” —paklausiau. Jis nu
leido galvą ir nieko neatsakė. 
Mes buvom tik keturiese — 
Bormannai ir aš. Iš jų Marty
nas ir Irmgarda jau buvo ka
talikai, Aįkė dar buvo protes
tantė.
Tėvo planai ir vaikę ašaros

Užvedžiau jį ir pas savo pro
fesorių Delos, kuris nekalbėjo 
vokiškai, ir man reikėjo versti 
visą jų pašnekesį. Profesorius 
paklausė, ar jaunuolis žino, kad 
jo tėvas sugebėjo* primesti savo 
valią net Hitleriui. Sūnus paaiš-

A. NORIUS

įšventintas. Kur jo tėvas? Kas deda gyvas gHes ant motinos kapo? Ką mano daryti

darbais. Komunistai Italijoj tu
rėjo didelę laisvę; jiegu būtų 
sužinojo, kas jų namuose gyve
na, būtų sukėlė daug triukšmo.

Netiki savo akimis
Tada Martyną nuvedžiau į vo

kiečių kelionės biurą netoli Ma
ria Maggiore bazilikos. Palikęs 
jaunolį prieškambaryje, pats pa- ♦ 
sikalbėjau su sekretore. Mergi
na nenorėjo tikėti, kad laukia
majame yra garsiojo Bormanno 
sūnus. Tada teko pasimatyti su 
vienu tuo metu ten buvusiu vo
kiečių konsulato tarnautoju. Ir 
šis netikėjo ir bandė įtikinėti, 
kad tai esanti tik apgaulė.

Tada jaunuolis pats stojo sa
vo reikalų ginti ir parodė savo 
pasą. Tarnautojai patikėjo, kas 
jis, ir patarė kreiptis į tėvų 
palotinų namus netoli Tiberio 
upėje esančios salos. Vienuoliai 
buvo labai mandagūs ir priža
dėjo policijoje neregistruoti 
mano bičiulio.

Aš būsiu kunigas
Apie dvi savaites vedžiojau 

šiuos vaikus po Romą, rodyda-

KUN. M ART. BORMAN, S. J.

specialias dujinu bombas ir tuo 
iššauktų kuo žiauriausią vaka
riečių kerštą. Hitlerio posakis, 
kad “vokiečiai nėra verti tau
tos vardo, jie turi žūti”, — 
buvęs Bormanno suformuluo
tas.

Jaunajam Martynui baigus 
kalbėti, kambaryje buvo nejau
ku. Jo seserų akyse žibėjo aša
ros.

Audiencija pas popiezię
Vėliau tam pačiam prof. De

los tarpininkaujant, buvo pa
rūpinta privati audiencija pas 
popiežių. Tais laikais buvo pap
rotys, visus, kuriuos popiežius 
priima privačiai ar pusiau pri- 
vačai, skelbti Vatikano dien
raščio “L’Osservatore Romano”

apie jų likimą.
Vėliau pats atsidūriau Romo

je ir studijavau. Prisimenu, tai 
buvo 1950 prieš Velykų atosto
gas. Sėdėjau paskaitoje ir lau
kiau skambučio, kada profeso
rius baigs savo išvedžiojimus 
iš natūralios etikos. Prof. Delos, 
kuris vėliaū buvo mano diserta
cijos moderatorius, karo metu 
profesoriavo Kanadoje ir jam 
neteko pergyventi vokiečių žiau
rumų. Jis gana įdomiai aiškino 
kelektyvinio nusikaltimo gali
mumus, imdamas pavyzdžius iš 
ką tik praūžusio karo.

Po paskaitos pribėgo minė
tas Okonski ir prašė pagalbos. 
Tą dieną kaip tik atvyko Bor- kino, tik tiek, kad tėvas nėkada ______ ___
manno vaikai į Romą. Okonski ■ namie nekalbėjo apie politiką • maža vargo, kol profesorius i- 
nekalbėjo vokiškai, ir prašė, bei savo planus, kaip išnaikinti 
kad aš juos pasitikčiau ir pa- Rytų Europos tautas 

Sūnus pasakojo, kad Goebbel- 
so, propagandos ministerio, žmo
na, dažnai lankydavosi jų na
muose netoli Pullacho, prie 
Miunceheno, ir ji pasakodavo 
apie sumanymus suvokietinti vi
są Rytų Europą ir sunaikinti 
visas “žemesnes rases” į rytus 
nuo Oderio ir į pietus nuo Du
nojaus. Vėliau sūnus beveik su 
ašaromis pasakojo, kad jo tėvas 
buvo tas žmogus, kuris drauge 
su Himmleriu, Rosenbergu, Goe- 
belsu sukūrė nacių bažnyčios 
“katekizmą”, tuo pačiu pradė-

je karo pabaigoje atsirado Itali
joje, Merąno mieste. Ją ir vai
kus globojo ūkininkai. Ji mirė 
katalike 1946 metais. Ten ir pa
laidota. Ant jos kapo nuolat 
slaptai dedamos gėlės. Kai kam 
atrodo, kad jas slaptai siunčia j 
kažkur tebegyvenąs Borm- I 
mannas.

Martynas gi karo pabaigos 
sulaukė Austrijoje pas ūkinin
kus, kur patyrė daug nuoširdu
mu. Ten jis perėjo į katalikus 
ir 1946 atsidūrė Ingolstadte pas 
Švenč. Jėzaus širdies vienuolius 
misionierius. Ten gyveno iki ( 
1949. Amerikiečių policija daž- i 
nai jį krėtė ir tardė, tikėdama I 
aptikti ryšius su tėvu. !

"Padaryk mane vertą...." ■
Šis jaunasis kunigas atsiun- i 

tė kvietimą į savo šventimus ! 
ir man. Kvietime įrašyti šie ! 
prasmingi žodžiai: “Padaryk ma- ! 
ne vertą, Viešpatie, nešti Tavo ! 
naštą, nes yrą ištikrųjų neąpsa- ! 
komai gražu būti Tavo”.

Ties šiais žodžiais taip ir su-" 
simąstai. šis jaunuolis atėjo iš ; 
tos šeimos, kurio tėvas skelbė Į 
Antikristą, kuris tūkstančius ; 
pasmerkė dujų kamerai, kan- ; 
čioms ir mirčiai. Taip ir prisi- ; 
meni šv. Rašto posakį: “ir iš ; 
akmenų Dievas gali pašaukti ; 
sau kunigų”. Ir šiame pašauki- ; 
me yra kažkas jaudinančiai gra- ; 
žaus ir kilnaus. Jo tėvas niekad 
nesitikėjo ir nelaukė, kad sū- ; 
nūs bus katalikų kunigas, o sū- 1 
nūs apie tėvą kartą taip išsi
reiškė: “Niekada nebus pakan- ; 
karnai laiko melstis už mano tė- ;

Prieš pat nacinės Vokietijos 
žlugimą, Hitleris su savo vadais 
buvo pasislėpęs Berlyne viena
me bunkeryje. Berlynas jau de
gė, mieste važinėjo sovietiniai 
tankai. Hitleris iš nevilties no
rėjo pridėti prie smilknų Steyr 
automatinį šautuvą. Vėliau jis 
nusišovė prie bunkerio kieme, 
kur jo lavoną sudegino, apipylę 
benzinu. Jo padėjėjas, dešinio
ji ranka, vice-fiureris, Martin 
Bormano, paliko Reichstago po
žemiuose esantj bunkerį ir kaž
kur dingo. Kažkas jį matė be
važiuojanti tanku Berlyno gat
vėmis į vakarus. Ir ‘daugiau 
nuo to laiko niekas neberegė
jo. Vieni laikė jį mirusiu, o 
žurnalistai nuo to laiko prigal
vojo visokiausių fantastiškiau
sių istorijų. Sakė jį pabėgusį pas 
Sovietus ir net buvusį jį ko
munistų šnipu. Niurnbergo teis
mas vistiek jį pasmerkė mirti, 
nes jis prisidėjo prie milijonų 
nekaltų žmonių žudymo, žudė 
jis ir vaikus, nors ir pats turė
jo net 10 vaikų. Jų vyriausias 
ir yra Martynas, su kuriuo man 
teko susipažinti.

Slaptos gėlės ant motinos kapo
Vokietijos griuvimo metu, jis 

turėjo apie 15 metų. Goebelsas 
įtikinėjo visiems likti Berlyne, 
bet Bormannas savo šeimą iš
siuntė. Vyriausią sūnų įjungė į
Wehrwolf — Hitlerio jaunimo vo sielą”, 
organizaciją ir pasiuntė prie Ita- Šis jaunuolis savo gyvenimą 
lijos — Vokitiejos pasienio. Jo skiria atgailai už tėvo darbus, 
žmona Bormann su septyniais 
vaikais buvo nusiųsta į pietų 
Austriją.

Po to atėjo nacinės Vokietijos 
galas. Bormanno žmona pačio-

Jis paprašė vyresniųjų, kad jį 
leistų Į misijas, į Afriką, į Bel
gijos Kongą, kur primityvūs 
žmonės kovoja dėl šviesas ir 
Duonos.

NAUJAS LIETUVIŠKAS ŽIDINYS

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa
WKOX, 1190 kilocykles

Framingham, Mass.
Sekmadieniais

nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St
BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycle* — Medford, Mas*.
K»eknen» sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite k* 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IU1 — Iftimaaiaa RmHo Hour. M 04-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1448; SOuth Bortas 8-4818 ar 
&-1O4O; Kirkianti 7-8533.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 tE. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKUS .

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LTTHUANIA WL0A
BRADDOCK, PA.

pirmame puslapyje. Buvo ne- Rugpiūčio 22 ir 23 Bredford, Tenka pažymėti, kad šį mė-
N.H. lietuviates seselės benedik- nesi Sesuo Rafaelė švenčia 50

ti

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, šeimos, vaiku, įvairių progų.

tinės švenčia metines savo nau- metų amžiaus ir 30 m. vienuoly- | 
no gyvenimo sukaktį. Ji yrabai- | 
gusi Kaune meno mokyklą ir | 
kurį laiką dėstė dailės dalykus f 
mergaičių gimnazijoj. To savo | 
palinkimo ir dabar nepamiršta: | 
atliekamu laiku piešia. f

Nepriklausomoj Lietuvoj be- | 
nediktinės buvo plačiai žinomos. 
Jos turėjo savo vienuolynus 
Kaune, Kačioniškyje, Čiobišky- f'™ 
je ir penkiose vietose vedė vai- ► 
kų darželius. Turima žinių, kad ‘ 
šiuo metu Lietuvoj yra apie 
60 seserų ir keletas naujokių. 
Benediktinės yra vienas iš se
niausių moterų vienuolių Lietu
voj. Pirmą vienuolyną įkūrė 
1590. Nesvyžiuje Kristupas Rad- * 
vila. £

Savo šventes proga seserys J

prašė Vatikano tarnautojus vai
kų pavardės neminėti, kad ne- jo vienuolyno įkūrimo sukaktu

ves. Pernai rugpiūčio mėn. ga
vusios iš Manchesterio vyskupo 
leidimą, dvi seselės — Rafaelė 
ir Alfonsą — .nupirko prie Bed- 
fordo, N.H. (4 mylios nuo Man
chesterio) gražioj vietoj ūkį ir 
pradėja kurti naują vienuolyną, 
pavadindamos ją Taikos Kara
lienės vardu. Per metus jos 
aptvarkė namą, įrengė koplyčią 
kurioj kasdien aukojamos mi
šios. švęsdamos metines sukak
tuves nori su lietuviškąja visuo
mene pasidžiaugti savo triūsu 
ir padėkoti Aukščiausiajam. 
Tam tikslui rugp. 22 jos rengia 
maldos ir atgailos dieną už Lie
tuvą, o rugp. 23 apylinkės lie
tuvių pikniką.

... . _ ... . . , . Apie seseles ir jų vienuolyną laukia gausių svečių iš Manches- j
persigandę atsakė neigiamai, norėjęs įtikinti vokiečių avijaci- tūkstančiai kitų klausinėjo to rugpiūčio 1 plačiai rašė ir įdėjo terio, Lawrence, Lowelio, Bos- J
Visi bijojosi garsios jo pavaręs, jos likučius, kad šie ant didės- paties. Bormanno likimas neži- dvi fotografijas Manchesterio tono ir apylinkės.
surištos su Hitleriu ir nacių nių Anglijos miestų numestų nomas. laikraštis “Union Leader”.

globočiau. sužinotų komunistai, šie oficia
liai įrašė Baumann, pačiam po
piežiui audiencijos metu buvo 
pranešta tikra jaunulių pavardė.

Popežius, pasiteravęs apie jų 
sveikatą bei ateities viltis, labai 
mandagiai paklausė: ar nežinąs, 
kur yra jų tėvas. Tada Marty
nas atsakęs, kad nežino. Jis pa
sisakė, kad nori būti kunigų. 
Popiežius gi atsakė lotyniškai: 
“Sūnau, tave laiminu iš visos 
širdies”. Palinkėjęs Aukščiausio
jo palaimos, jis visus kartu pa
laimino, neišskirdamas nei jų 
sesers protestantės.

Kur tėvas?
Audiencijoje klausė ir popie- 

Krepiausi į dvejus namus, ir jie rius: paskutinėmis dienomis jis žįus, kur jo tėvas, taip pat ir

Dvi seserys ir brolis
Termini stotyje ir sutikau 

Martyną Bromanną ir dvi jo 
paūgėjusias seseris — Aikę ir 
Irmgarda. Jiems įvažiuojant per 
Austrijos sieną, Italijos policija 
perspėjo niekur nesireklamuo- 
ti, kas jie tokie, nes kitaip ne
turės ramybės.

Ir čia prasidėjo gana ilga is
torija. Vesti viešbutin buvo 
nepatogu, nes galėjo sužinoti 
italų komunistai ir pakelti 
triukšmą. Mergaites priglau- damasj-adikalią kovą su visomis 
džiau pas seseles vienuoles, bet konfesinėmis bažnyčiomis, ypač 
su Martynu buvo kiek blogiau, su katalikų. Jo tėvas buvęs “ko- 
Tada jis gal turėjo 17-18 metų, lektyvinės” savižudybės auto-

»

JSS.

vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan. f 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan SL, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

SIUNTINIAMS į Lietuvą bei į USSR vilnoniu, šilkiniu bei 
medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikų 
kostiumams gausite pas

H. K O E N
111 DELANCEY STREET,
(kamp. Essex St., už Williamsburgho tilto) Tel. OR 4-0244

Parduodamos vietines bei importuotos medžiagos 
Atsineškit šį skelbimą. kurs bus tinkamai įvertintas 

ATDARA KASDIEN:
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet.
SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ.

NEW YORK 2, N. Y.

Metine Lietuvių Švente-Piknikas
Darbo te^ent6ie' Rugsėjo- September 1 d.

BROCKTONO VIENUOLYNO SODYBOJE, 261 Thatcher St.
yli į sį Ir.idi-

Rėmėjai

Pakviestas atsilankyti ir lietuviams pakalbėti
ŠEN. JOHN F. KENNEDY

Misiąs aukos Prel. Pranciškus M. Juras 11 vai.
Visi rėmė j y skyriai turės savo stalus. Bus užkandžiy, gėrimų, lai
mėjimų. Gros orkestras — Gosmopolitan Band.

Po pietų I vai. šokiai, žaidimai, dainos.
Visi Naujosios Anglijos lietuviai kviečiami alsi 

cinj metinį pikniką ir paremti ses<wris lietuvaite*

Maloniai kviečia
Nukryžiuotojo Jėzaus '
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Per 20 Amerikos valstybių
Kai buvau vaikas, rudenį su 

pavydu žiūrėdavau į skrendan
čius dausosna paukščius. Svajo
jau, kaip būtų gera tenai, kur 
nuolat saulutė šildo, kur nėra 
šaltos žiemos spiegų. Likimas 
lėmė, kad po ilgų klajonės me
tų vaikystės dienų svajones iš
sipildė: apsigyvenau ten. kur 
žiemą ir vasarą žalia. Bet žmo
gaus širdis nerami; ji vis nori 
naujos vietos, bent pamatyti, 
pakeliauti. Tai ir aš, gavęs dvi 
savaites atostogų, pasileidau į 
kelionę.

Keliauti šiandien (lėktuvu yra 
greita ir nevargti, ypač kai 
trumpas kelionės laikas. Man 
teko keliauti traukiniu, autobu
su ir automobiliu, Jr taip pa
dariau 7000 mylių. Išvykau iš 
didžiojo Los Angeles miesto..

Ignas Medžiukas, 
Los Angeles, Cal.

ko ištuokos įstatymo. Čia iš vi
sos Amerikos atvyksta surištos 
poros, kad jas išrištų. Daromas 
biznis iš to, apie ką yra pasa
kyta: ką Dievas sujungė, žmo
gus teneskiria....

Nevarios valstybę pravažia
vau naktį.

Jaunas žmogau, keliauk į 
vakarus

Geležižd^eliai ir autostrados 
eina Kalifornijos slėniais. Pa
kelėmis tęsiasi ilgiausios plan
tacijos apelsinų, citrinų ir kitų 
šiltų kraštų vaišių, čia pat nu
sidriekusios gyvenvietės. Neži
nai. kur vienas miestelis bai
giasi. o kitas prasideda. Kai kur 
stūkso didžiulių pastatų krūva. 
Tai dažniausiai lėktuvų ir ra- 
kietų fabrikai. Prie jų išstaty
tos skelbimų lentos: ieško 
kvalifikuotų darbininkų, dau
giausia inžinierių. Greta stato
mi nauji namai ilgam išsimokė- 
jimui, su mažu pradiniu įmokė- 
jmu; tik eik gyventi ir mokėk 
kas mėnesį kaip nuoma.

Kalifornija augantis kraštas. 
1848 turėjo 15000 gyventoju, o 
šiuo metu turi 14,700.000. Di
džiausiam nieste. Los Angeles, 
1920 gyveno 600,000 gyvento
ju po dabar yra 2,250,000. Pro
jektuojami ir statomi dykumo-
se nauji miestai: Hesperia. 
Salton City. Califomia City. 
Slėnių žemė derlinga, tik rei
kia drėgmės. Toliau matėsi 
kalnuotos dykumos, o už jų

Kalnai ant kalnų....

Rytui švintant jau buvau 
Utah valstybėje. Pravažiavau 
Salt Lake City. To miesto na
mai, tartum vaikų žaisliukai iš
barstyti slėnyje, apsuptam auk
štų kalnų. Pašlaitės apaugu
sios žole ar krūmokšniais. Salt 
Lake City gyvena 182,000 žmo
nių. Jie sudaro vieną trečdali 
visos valstybės gyventoju. Gele
žinkeliai ir autostrados eina kal
nų tarpekliais. Tarp kalnų 
driekiasi slėniai ir lygumos, ku
riose ganosi bandos žalmargių. 
Geležies apdirbimo fabrikai ver
čia i debesis tamsius ar raus
vus dūmus.

Nepaprastas kalnų grožis, pa
traukiąs turistų akį. Vietomis 
atrodo, lyg būtų dirbtinai su
pilti, kitur tartum suarti arba 
lyg milžinas būtų pabėręs krū
vą uolų. Toliau bevažiuojant 
vaizdai keičiasi. Vėl lygumos ir 
ganyklos, o dar toliau — uoly
nai, tartum istorinių viduram
žių pilių griuvėsiai. Tarp kalnų 
spinkso ežerėliai, kai kurie dirb
tinai* užtvenkti. Jų pakrantėmis 
eina .keliai. Kitur matosi ap
trupėjusių kalnų rusvi šlaitai 
Tai vėl matosi atskilusių uolų 
išbarstyti gabalai, kaip nevyku
siai nulipyti molio gumulai. Tai 
vėl tartum prieštvaninių gyvū
nų aštriais dantimis apgraužtos 
uolos.

bilionį. Iš veido nedaug ką pasi
keitęs, tik plaukai pražilę. Jis 
mane pavežiojo po miestą. Pa
rodė mėsos apdirbimo fabri
kus Armour, Swift, Cudahy, ku
rių viename ir jis dirba. Omaha 
yra visame pasaulyje pirmau
janti jautienos gamyboje ir 
antroje vietoje kaulienos. Uži
ma pirmą vietą Amerikoje svies 
to gamyboje. Vienas iš gra
žiausių pastatų yra naujoji mies
to auditorija. Dar Omaha žymi 
tuo, kad netoliese požemiuose 
sukoncentruoti Amerikos gyny
bos karinai smegenys. Pas Pa- 
bilionis buvau labai vaišingai 
priimtas. Bet turėdamas skubė
ti, netrukus vykau atgal į sto
tį. Pabilioniai gražiai Įsikūrę. 
•Turi savo namus, kuriuos jau 
išsimokėjo. Dukrelė mokosi 
Creighton katalikų universitete 
ir labai aktyviai reiškiasi stu
dentų organizacijose. Atsisvei
kinant Pabilioniai padovanojo 
prisiminimui J. Cicėno parašy
tą Omahos miesto 100 metų 
suskakties proga knygą “Oma
hos lietuviai”.

Ir vėl leidausi tolyn Į rytus. 
Už Missouri upės jau Iowa. Rie
dėjo prekiniai vagonai ir sunk- 
vežiamiai. pakrauti galvijų ir 
kiaulių. Iowa — tai lygių lau
kų ir žalių miškelių kraštas.

Pervažiavęs Mississippi upę, 
jau esi Illinois. Sutemus artėjo
me prie Chicago miesto. Pri
siminiau čia turįs daug gerų 
prietelių, bet esant vėlam lai
kui nedrįsau nė vieno žadinti 
telefonu. Chicaga — Amerikos 
susisiekimo centras. Apie 40 ge
ležinkelio linijų kerta miestą. 
Lėktuvai nusileidžia ir pakyla 
iš aerodromo kas 2 minutės. 
Laivais atgabenama geležies rū
da ir išgabenami anglys. Chica
ga garsi plieno gamybos ir mė
sos apdirbimo fabrikais.

VAIZDAI Iš VASAROS. Kairėje — geroje žvejonėje per 5 valandas sugavo tris dideles žuvis, 
kurios drauge sveria 836 svarus. Dešinėje — jauna katytė pirmuosius žingsnius mėgina ant 
berniuko galvos. ' .

AMERIKIEČIŲ SPAUDA APIE LIETUVOS ŠILUVĄ
tė paminėti Marijos apsireiški
mo Šiluvoje jubiliejui.

Kun. Jonas Jutkevičiaus iš 
redaktoriaus yra gavęs padėkos 
laišką, kuriame tarp kit ko pa
brėžiamas didelis savaitraščio 
skaitytojų susidomėjimas straip
sniu. Spaustuvė yra paprašyta 
specialiai atspausti straipsnio 
kelis šimtus egz.. kurie bus vi
suomenei paskleisti Marijanapo- 
lyje rugsėjo 7 Šilinių atlaidų 
metu. Pr.

('—T" - j ;

IŠ VISUR

Bekraštėmis lygumomis

Toliau Wyoming valstybė. 
Vietomis aukštoki kalnai, kitur 

aukšti kalnai apaugę smulkiais tik bekraštės lygumos, kuriose
krūmokšniais ar visai pliki. Už ganosi būriai avių. Tai vėl ato

kiai pakalnėje pamatai trobeles 
ir negali suprasti, iš ko jų gy
ventojai pelnosi duoną. Protar
piais matai kalnuotų vietovių, 
o kitur — ištisas valandas va
žiuoji nuobodžiom beribėm lygu
mom. ir jokio gyvio nepamaty
si. nebent retkarčiais stirna ar 
koks laukinis žvėrelis, triukš
mo pabaidytas, nubėga šalin. 
Didžiausias tos valstybės mies
tas ir kartų sostinė yra Cheyen- 
ne, turįs 32,000. gyventojų. Tai 
Amerikos žemyno kelių susikir
timo mazgas.

jų — dar didesni kalnai, daž
niausiai plikos uolos, siekian
čios dangaus mėlynę. Viršukal
nėse. apie 11.000 pėdų aukš
tumoje, dunkso amžinas snie
gas. Tai Sierra Nevada kalnų 
birtinė. Upių vagos sausos, tik 
retkarčiais pamatysi upokšnį, 
besiveržiantį * pro akmenynus. 
Keliai išvesti kalnų pašlaitėmis. 
Neatsargiai sukdamas 
garinėti į bedugne, 
užkandinės, moteliai, 
originalūs Wigwam,
pagal indėnų Great Lakęs regi- 
jono stilių. Skelbimų lentos siū
lo žemę labai geromis išsimo- 
kėjimo sąlygomis. Kas žino, gal 
už 15 ar 20 metų tose vietose 
išaugs gražūs miestai ir sklypų 
kainos pakils keliasdešimt kar
tų. Aukso karštligės metu atsi
radęs posakis — “Jaunas žmo
gau. keliauk Į laukinius vaka
rus” —ir šiandien yra nema
žiau aktualus ir įsidėmėtinas 
jauniems žmonėms.

gali nu- 
Pakelėse 
kai kur 
pastatyti

Amerikos aruodas

Kur sprogdinamos atominės

Nebraska, lowa ir Illinois 
valstybės yra tikras Amerikos 
aruodas. Laukuose vešliai auga 
kukurūzai, kviečiai ir kiti javai. 
Ganyklose vaikštinėja riebūs 
galvijai, iš gardų tingiai landinė 
ja gerai nušertos kiaulės. Di
džiausias Nebraskos miestas yra 
Omaha, turis ketvirti milijono 
.gyventojų. Netoli yra garsūs 
Boys Town. kuriam keletas 
šimtų benamių berniukų randa 
prieglauda ir kelią į gyvenimą. 
Būdamas stoty prisiminiau, kad 
čia turi gyventi mano pažįsta
mi mokytojai Pabilioniai. Su 
jais 12 metų nebuvau susiti
kęs. Susiradęs telefonų knygo
je numerį, paskambinau ir ma
no maloniam nustebimui, abu
du radau namie. Gražiai kvie-

Savaitinis Worcesterio vysku- . WORCESTER, MASS. 
pijos laikraštis “Catholic Free ~ 
Press” Įdėjo ilgą kun. Jono Jut- 
kevičiaus stropiai parengtą 
straipsni ' apie šv. Mergelės 
Marijos apsireiškimą Šiluvoje 
antrašte “Lithuania’s Lourdes”. 
Straipsnis patalpintas savaitraš
čio viduryje per du puslapius 
t.y. toje vietoje, kur talpinami 
strapsniai ajjie Marijos švento
ves, apie jubiliejines šventes ir 
panašiai. Straipsnis gausiai i- 
liustruotas. net šešios iliustraci
jos: bendras Šiluvos miestelio 
vaizdas. Šiluvos bažnyčia ir kop
lyčia. stebuklingasis Dievo Mo
tinos paveikias, skrynios ir lie
tuvių saleziečių statomos Crovvn 
Pint. Ind.. Šiluvos Marijos gar
bei šventovės iliustracijos. Tų 
iliustracijų būtų buvę įdėta ir 
daugiau, jei straipsnio autorius 
būtų gavęs prašyląs foto ko
pijas.

Straipsnio Įžangoje paminėta, 
čio žiburiai nyko iš akių, o pa- kad 1958 Marijos metais šven- 
ryčiu jau buvau Ohio valstybė- čiamas ne tik Marijos apsireiš- 
je, kurios milijoninis miestas kimo Liude 100 metų jubiliejus. 
Clevelandos yra prie Erie eže
ro. Mieste matosi daug stambių 
fabrikų. Išvažiavus iš miesto 
pamatai daug vaisinių sodų. Iš 
vešlios augmenijos galima 
spręsti, kad lietus čia dažnas, 
svetys. Bevažiuojant ir pradėjo 
lašnoti. o Pennsyivanijoje, jau 
pylė kaip iš kibiro, smarkiai 
žaibavo ir trankėsi griaustinis. 
Kalifornijoj gyvendamas, buvau 
primiršęs, kad vasarą gali būti 
lietus. Ten nelyja ištisus 8 ar 
9 mėnesius.

Sutemus artėjome prie pasau
lio sostinės New Yorko. Dan- 
gorėžių žiburiai šviete iš tolo. 
Netrukus, jau buyau Mahattan 
centre. New Yorkas su 8 mil. 
gyventojų, dangorėžiais. kurių 
aukščiausias (Empire State Buil- viniai rodo. New Yorko gyven- 
ding) turi 102 aukštus, ir pože- tojų skaičius mažėja. Ypač iš- 
mmiij traukinių voratinkliu yra sikęlia kitur baltosios rasės 
tikras mūsų amžiaus ir žmo- žmonės. Jų vietą didžia dalimi 
gaus genijaus stebuklas. Jam užima juodieji ir portorikiečiai. 
negali prilygti joks kitas pašau- kai kur užsėdę jau ištisas mies- 
lio didmiestis. Tačiau pripratęs

krikščionybė pradėjo klestėti 
Lietuvoje. Smulkiai aprašyta Ši
luvos bažnyčios istorija. Mari
jos apsireiškimas Šiluvoje ir su 
juo susiję Įvykiai bei lietuvių 
pamaldumas Šiluvos Marijai, ca 
rinės Rusijos ir bolševikų oku
pacinės valdžios trukdymai lan
kyti šventą vietą. Pabaigoje nu
rodoma. kad rugsėjo 7 Marija- 
napolyje rengiama didelė šven-

PRIE JŪROS OŠIANČIŲ BANGŲ

Mane pasveikina lietus ir 
perkūnija

Vėl pajudėjom. Greit didmies

bet ir Marijos apsireiškimo Ši
luvoje 350 metų jubiliejus. “16- 
08 Marija apsireiškė keletai pie
menėlių maždaug panašiomis 
sąlygomis, kaip po 250 Liurde. 
todėl šiandien Šiluva vadinama 
Lietuvos Liurdu".

Toliau straipsnio autorius ra
šo. kad Lietuva buvusi apkrikš
tyta 1251 karaliaus Mindaugo, 
bet krikščionybė negalėjusi pri
gyti dėl nuolatinių karų su kry
žiuočiais. Tik po 1410 kryžiuo
čių nugalėjimo ties Žalgiriu

Nevada — dykumų kraštas. 
Gyventojų skaičiumi mažiausia 
Amerikos valstybė, turinti vos 
160.000 gyventojų. Nevados 
dykumose bandomos atominės 
bombos ir raketos. Las Vegas. 
26.000 gyventojų miestas, žino
mas vįsoje Amerikoje lošimų
namais (gamUing houses). Į tė bent trumpam aplankyti. Ne- 
čia iš visur važiuoja žmonės iš- galėjau prieštarauti, ir netru 
mėginti laimės. Reno miestą* kus prie stoties painačiau auto 
garsus divorsais dėl liberališ- mobiliu atvažiavusi Feliksą Pa

Rugpiūčio ir rugsėju mėnesiai yra pats gražiausias 
laikas vasarojimui, o

S. ir M. I.r ŠI V VASARVIETE
tinkamiausia poilsio vieta.

Erdvūs ir gražūs kambariai, arti geriausi paplūdy- 
miai. vešlių medžių a|>supta sodyba, pušynai, žalumynai

Sveikas, gerai paruoštas maistas, šeimininkai malo
niai kviečia atsilankyti visus.

Adresas: Mra. M. laišys, C<4o(iial Inu, Rrarh St.,
Mormmcnt Beach, Capr Cod, Mam.

i Telef. BUzzards Bay 3251.

Moksleiviu ateitininku stovykla 
Kennebunkport, Me.

Jau baigiasi antra savaitė, 
kaip tėvų pranciškonų sodybos 

. gamta prisipildžius jaunatviško 
klegesio ir juokų. Tenai. Maine 
valstybėje. Kennebunkporte. 
vyksta devintoji rytinio pakraš
čio moksleivių ateitininkų sto
vykla. Privažiavo čia jaunimo

gyventi erdviame Los Angeles, 
kuris kai keno lyginama su di
delių kainu. New Yorke jautie
si labai prislėgtas, suspaustas. 
Gal dėl to. kaip statistikos da-

to dalis. (B.d.l.

KELIONEI | MARSĄ pagamino satelito projektu. Pat, satelitas 
bus apie 40 pėdų diametro, svers 600 svarų, energija im, ii šau
tis. Bus paleistas iŠ dirbtinio žemės satelito. Projektą pagamino 
Seattle. Wash„ mokslininkai Richard D. White ir M. K. Hebeler. ,

virš aštuoniasdešimt. Stovyk
lauja jie nuo rugpiūčio 10-tos 
iki rugpiūčio 24-tos dienos. 
Stovyklai vadovauja dvasios va
das kun. Vaclovas Paulauskas, 
komendntas Algimantas žemai
taitis. berniukų vadovas Alfon
sas Dzikas. mergaičių vadovė 
Emilija Juravičiūtė ir jaunes
niųjų vadovė Gražina Pauliuko- 
nytė.

Šiais metais suvažiavęs jauni
mas yra daugumoje vyresnio 
amžiaus tarp 14-18 metų, kurie 
beveik visi patenkinti dienos 
programa. Keliamės 7 valandą 
ir po mankštos susitvarkę mie
gamuosius ir pakėlę vėliavą da
lyvaujame šv. Mišių aukoje. Pus 
ryčiai paruošiami 8:30. Prieš
pietis skiriamas rimtajai stovyk
los daliai — paskaitoms bei pa
šnekesiams. Programa taip su
statyta. kad visi, kiek daugiau 
"Įkryrėjantys” programos punk
tai atliekami iš ryto, o po pie
tų iki vakarienės skiriamas lai
kas pasipūškinimui vėsiose At
lanto bangose, pramogoms ar 
sĮiorlui. Po vakarienės kasdieną 
būna speciali vakarinė progra
ma. ar tai filmų rodymas, links- 
pavakaris. laužas, šokiai ir mi
nėjimai. Po vakaro maldų ruo
šiamės miegui ir šviesai užke- 

• sus pusei po dešimtos, kelia
mės sapnų karalystėn.

Jau išklausėme keliolika pa
šnekesių ponios O. Ivaškicnės

pamokyti tautinių šokių, pasišo
kome. sudeginom nevieną lau
žą. matėm lietuviškų filmų, 
maudėmės jūroje, žaidėme žai
dimus. sportavome, turėjome 
susikaupimo vakarą. Marijos va
karą ir bendrai produktyviai lai 
ką sunaudojome.

Antrąją savaitą įvyko valdžio
je pasikeitimas. Birutė Duobai
tė perėmė jaunučių vadovavimą 
Rugpiūčio 16. šeštadienį., turė
jome švento Kazimiero vakarą: 
Kadangi šiemet sportu yra di
delis susidomėjimas, net. trys 
sporto vadovai pravedė sportų 
žaidimus, varžybas, bei rung
tynes. Ponia O. Ivaškienė ruo
šia tautinių šokių montažą bai
giamajam stovyklos luažui.

Stovyklai istorijos puslapiuo
se įamžinti padeda stovyklos 
laikraštėlis. Prie to darbo dau
gelis su entuziasmu dėjosi ir 
tikimės, kad to leidinėlio lapuo
se bus istorijai užfiksuota tos 
linksmybės, vargeliai ar džiaugs
mai. kurie sklinda šioje pranciš
konų sodyboje, prie ramiai šla
mančių pušų ir jūros ošiančių 
bangų.

Gediminas Naujokaitis

• Leopoldas Grigonis, ap
lankęs Lietuvos generalinį 
konsulatą New Yorke, ten pat 
įteikė 25 dol. čekį Darbinnin- 
kui |rajemti. Dasniam aukoto
jui Darbininnko administracija 
taria nuoširdų ačiū.
• Vac. Sidzikauskas, Lietu

vos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas, su Pavergtųjų Jungti
nių Tautų delegacija, rugsėjo 
mėn. išvyksta į pietinę Ameri
ką.
• Kun. K. Patalavičius, lie

tuviškų radijo transliacijų 
Madride verėjas. rugpiūčio 5 
lankėsi Vokietijoje ir tarėsi 
su Vliku Vykd. Tarybos trans
liacijų reikalais į Lietuvą. Iš 
pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
ispanų vyriausybės sluoksniai 
ir jieršamos koegzistencijos 
laikotarpyje lieka prie savo 
aiškaus nusistatymo sovietiz
mo ~ ir komunizmo atžvilgiu. 
Lietuviškoji radijo programa 
ne tik nesiaurinama, bet 
kartojama dar iš ryto (anks
čiau programa buvo perduoda
ma tik vakarais). Madrido ra
dijo stotis siunčia 200 kw ga
lingumu. tačiau atskirais atve
jais galingumas gali būti su- . 
stiprintas iki 400 kw.
• Algirdas' A. Liepa, 22 me

tų. ir K. Klastauskas su žmo
na labai norėtų iš Europos at
vykti į JAV. Tai jie galėtų pa
daryti. jei gautų afidevitus ir 
darbo garantijas. Geros širdies 
tautiečiai prašomi padėti. 
Balfas suteiks platesnių infor
macijų parašius adresu: Li- 
thuanian Relief Fund. 105 
Grand St.. Brooklyn 11. N, Y.

• Putnumo studenčių ir tė
vų žiniai. Mergaičių pensiona
tas Putname greitai vėl pra
dės darbą. Rugsėjo 2 renkasi 
visos pirmametės akademikės. 
o rugsėjo 4 — visos kitos aka- 
dejųjkes. Studentės, studijuo
jančios Annhursto kolegijoje, 
renkasi kiek vėliau: pirmame-
tės registruojasi rugsėjo 18 
rytą, o kitos — rugsėjo 20. 
Šiemet lietuvaičių jiensionate 
bus žymiai daugiau mergai
čių. Jau yra įsiregistravusių 
40. Visos lietuvaitės.

• Montrealyje, Kanadoje. 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyrius spalio 3-4 ruošia stu
dijų dienas ir Kanados — J 
AV lietuvių studentų susiarti
nimo šventę. Kviečiami visi 
Kanados ir JAV lietuviai stu
dentai.

• Lituanus vajaus komite
tas sudarytas Los Angeles 
mieste. Komitetan įeina Da
lia Karaliūtė. Povilas Abelkis. 
Povilas Jasiukonis ir Vyt. Gi- 
lys. Lituanus žurnalo vajus

MONUMENTS
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RILEY BROS
t N C O R. P O R A T E D 

Otir 75th Yenr 
Ccrtified Barče, Vt. Granite

bus rugsėjo mėn.
• Gražina Grinienė, pulk. 

Griniaus žmona, ėjusi Balfo 
direktorės pareigas Europoje, 
atvyksta į JAV. Jos vietoje 
Balfo Centras paskyrė Aldoną 
Dambrayienę.

MONUMENTS
E«»r Ali Vatholic Ccuietcri*> 
48th St. and Laurel Hilt Blvd.

52nd St. and Oueens Blvd.

VVOODSIOE 77. N. Y.
Braneh: Gate of Heaven Ccmetery 

Bronx Pkwy„ Hawthorr»e. N. Y.

SUPERIOR PIECEGOODS €ORP
Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (rctail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. Now York 2, N. Y.
Kampas Houston St.
Telef AL 4 8319

Kas mėgsta Atlanto audrin
gas bangas, bet nemėgsta Bgv 
varginančiu kelionių, vasaroti 
vyksta į Asbury Park. N J.. j 
P. I«ani<» (1 .a n a tiško tasar- t 
namį.

Išnuomojami kambariai se
zonui. savaitei bei savaitga
liams. Vasarotojų patogumui 
kiekvienam aukšte yra virt u-
vė. šakiyluvas ir reikalingi in-

, dai. apmokamas mokestis už.
maudymąsi

Tiesioginis
tobunais ' ir

susisiekimas ati
traukimais su

delphia.
Dėl smulkesnių informacijų 

kreiptis:

515 Fvurth Am 
<cor. Enioiy St.i.

Asbnry P;;rk N. J.
Tol. PR.»sjwv( I



LOS ANGELES, .CALlF.
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Į IŠPARDAVIMAS —PROGA!

Visi I-IĖPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų n kitų

Be šen. Knowland dar da
lyvaus trys kongresmanai;

Dairiuos solistė A. Stempu- 
žienė iš Clevelando

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
graunami} 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūšies vienintelės finuos 1

S.BECKENSTEIN, Inc^
118-125-138 OBCHABD ST„ GR 5-4525 '

COR. DELANCEY, N. Y. C. . i
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukia'niškai 1 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Hfuitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambias krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Išradingas princas

. Anglijos karalienė Elzbieta 
II labai mėgsta arklių lenktynes, 
o jos vyras princas Pilypas ža
visi kroketo žaidynėm. Pasitai
kė taip, kad tuo pačiu metu 
buvo karališkosios arklių lenk
tynės ir Anglijos —Naujosios 
Zelandijos kroketo varžybos. 
Savaime suprantama, kad ka
ralienė pasirinko savo pomėgį, 
o jos vyras negalėjo viešumo
je su ja nebūti. Abu nuvyko i 
arklių lenktynės, bet princas 
Pilypas po aukšta pilka kepu
re (cilinderiu) Įsitaisė nedideli 
radijo aparatą ir klausėsi, kas 
dėjosi kroketo varžybose. Tai
gi. būti karalienės vyru dar ne
reiškia būti laisvam, tačiau ga
lima būti išradingom.

Stambi suma už juoką

Airijos artistas Joseph Tomel- 
ty buvo sužeistas automobilio 
nelaimėje. Nieko jam nepapras
to neatsitiko, tik jisai pradėjo 
nebesuvaldyti savo juoko. Nei 
iš šio nei iš to prasiveržia ne- 
besulai^omas kvatojimas. Tai 
labai geras dalykas vaidinant 
komedijas, bet niekam tikęs 
dramose ir tragedijose, jeigu 
nereikia kvatotis pamišėliui. Ar
tistas pasijuto, kad jo vaidybos 
sritis sumažėjo. Už tai per teis
mą gavo 50,000 dolerių iš ap- 
draudos bendrovės.

Svetimšalių niekas nemėgsta

Anglų ornitologui (paukščių 
tyrinėtojui) Mr. Moss Į Bristo
lį buvo atsiųsta apie 2000 
paukščių iš šiltųjų kraštų, dau
giausiai pietinės Amerikos. 
Paukštukai buvo gražūs. Įvai
riausių spalvų ir rūšių, kokius 
čia galime tik zoologijos so
duose matyti. Mr. Moss džiaug
damasis juos apžiūrėjo, suskir
stė grupėmis i narvelius, palie
pė gerai prižiūrėti ir nuėjo. Bet 
prižiūrėtojas nebuvo apdairus, 
ir gerai narvelių neuždarė. Po 
kurio laiko Bristolio miesto pak- 
kraštys sumirgėjo įvairiausiom 
spalvom: dausų paukščiai išskri
do į padanges, bet neilgai besi
džiaugė savo laisve. Juos už- 
uolė vietiniai Anglijos paukš
čiai. Visi dausų paukščiai buvo 
iškapoti iki vieno. Vadinasi, ne- 
sišvaistyk po svetimą žemę!

Velnią varo per Belzebubą

Brazilijos mieste Pelveste bu
vo paskelbta savaitė kovos su 
triukšmu. Kad žmonės žinotų, 
koks čia reikalas. — o reikalas 
buvo sumažinti visokį gatvėje 
triukšmą, — pirmiausia pradė
ta skambinti visais bažnyčių var 
pais. paskui rėkta per garsintu
vus visa gerkle, pagaliau pasipy 
lė minia vaikėzų su visokiau
siais tarškalais.

KALBAS SENATORIUS KNOWLAND

Kalifomijos lietuvių diena, 
kuri įvyks rugsėjo 7. sekmadie
ni, Los Angeles Breakfast klu
bo patalpose. 3201 Los Feliz 
Blvd., bus didžiulė vakaru A- 
merikos lietuvių šventė. Liet, 
diena, kaip ir visos praeityje, 
yra rengiama šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos, kuriai suma
niai ir energingai vadovauja 
kleb. kun. J. Kučingis. Papras
tai Į Kalifornijos lietuvių dieną 
suplaukia masės lietuvių iš vi
sos Kalifornijos ir aplinkinių 
valstybių. Kleb. kun. J. Kučin
gis tikisi šiais metais turėti iki

ŠEN. WM. F. KNOWLAND

3.000 lietuvių Kalifornijos tie-, 
tuvų dienoje.

Į KalifomijQs lietuvių dierfą 
atvyks ir pagrindinę kalbą pa
sakys Lietuvos ir lietuvių reika
lų gynėjas senatorius William 
F. Knowland. Šioje šventėj daly
vaus ir senatoriaus žmona He-’ 
len Knovvland. Be senatoriaus 
Knovvland, dalyvaus kongres
manai Ljpscomb, McDonough 
ir Hiestand ir tars po trumpą 
žodį. Be išvardintųjų, dar daly
vaus šventėje visa eilė žymių 
amerikiečių.

Kalifornijos lietuvių dienos 
meninę programą atliks solistė 
A. Stempužienė iš Clevelando, 
komp. Broniaus Budriūno va
dovaujamas šv. Kazimiero para
pijos choras ir S. Fledzinskie- 
nės vadovaujama tautinių šo
kių grupė. Nėra jokios abejo
nės — menine programa bus vi
si tikrai sužavėti.

Pirmajai daliai vadovaus tei
sėjas Joseph Peters — Petraitis, 
gi meninės dalies vedėja bus 
filmų ir televizijos aktorė Rūta 
Kilmonytė.

Po programos bus duodami 
pietūs bei užkandžiai; bus par
davinėjami gėrimai. Tuoj po 
programos erdvioje Los Ange
les Breakfast klubo salėje prasi
dės šokiai. Šokiams gros lietu
vio M. Krafto orkestras.

Program prasidės 2 vai. po 
pietų.

ISTORINJ RADIN| — mamuto iltį — surado Geauga County, 
Ohio. Apžiūri Clevelando gamtos muziejaus atstovas ir ūkinin
kas. Iltis yra 11 pėdu ilgio.

L. Vlk

3ALTIMORFS ŽINIOS
Piknikas

Rugpiūčio 10 liet karių Ra
movė turėjo smagią ir malonią 
išvyką į Gelažėlienės vasarvie
tę prie Chesapeake Bay. Tarp 
gardžiai pagamintų patiekalų 
buvo Marylando vastybės šio 
metu populiarus valgis — ap- 
garinti vėžiai. Svečių buvo ir iš 
kitų miestų.

Atostogos
Nemažas Baltimorės lietuvių 

skaičius paliko miesto karščius 
ir išvyko į kalnus arba prie 
jūros. Vieni išvažiavo į Kana
dą, kiti į Connecticut, Massa- 
chusetts ir Maine. Kiti nuskri
do Į Floridą. Daug kas grižo, 
praleidę linksmas atostogas.

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
kę ir kitas seseles, kurios pir- i > 
mą kartą darbuosis mūsų tar- !! 
Pe- , U

Seserys slaugės i >
(Medical sisters), kurios pa- j t 

sišventusiai dirba misijų kraš- j [ 
tuose, prižiūrėdamos ligonius, ]} 
našlaičius ir kitus vargstančius, j J 
klebonui leidus, per Žolinę rin- ; J 
ko pinigus bažnyčios prieangy- ! |

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CI G M A N, I N C.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

Telet GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

j e kad jos galėtu toliau tęsti 
savo gailestingumo darbus toli- -------------------------- --
muose misijos kraštuose.

į?

Balfas tebesiunčia vaistus ir 
kitokius siuntinius kurių infor
maciją prisius pareikalavusiems 
(Atsak. pridėtinaš pašto ženk
lelis) Balfo Centras

(per Balfą)

NR. 237 
kaip ir siun-

Balfo siuntiniai į Lietuvą ir Sov. Sąjungą
Balfo vadovybei pavyko susi

tarti Šveicarijoj su viena agen
tūra ir gauti maksimalines nuo
laidas rūbų siuntoms į Lietuvą 
ir SSRS. Nua šiol lietuviai per 
Balfą gali užsakyti sekančias 
rūbu siuntas:

SIUNTINYS "X"
3, 5 jard. grynos vilnos, pa

tvarios ir šiltos medžiagos vyr. 
eilutei 4, 4 jard. šviesios med
vilninės medž.'moteriškam dra
bužiui. x

Siuntos kaina 
$30.50

SIUNTINYS
Viskas tas pat

tinyje “X” (dviems kostiumams 
—eilutėms medžiaga) ir 3 ka
muoliai siūlų, šilti kučkailiniai 
pantapli’ai, dėžutė lecitino (nuo 
bendro nusilpimo) vaistų, bei 
pakelis vitaminų (30 tabl..) 
Polivit.

Siuntos kaina su tais visais 
priedais 36.50.

Tai pranešdamas Balfas ne
daro jokios prekybos, o tik no
ri patarnaut visiems. Tad 
užsakant siuntinius, Balfas lau
kia ne tik pinigo už juos bet 
ir kokios aukos ir paramos 
Balfo akcijai. Juk reikia išlai
kyti Įstaigas ir vesti kontrolę. 
Visi siuntiniai apdrausti ir siun-

NORWOOD, MASS.

Vykime į dvi šventes
Rugsėjo 1 yra darbininkų 

šventė. Tą dieną tinkamai švęs
kime ir vykime į Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų vienuolyno 
pikniką Brocktone. Ta proga 
Lietuvių R.K. Darbininkų Są
jungos Centro Valdyba užprašė 
mišias už gyvuosius ir mirusius 
L.D.S. narius. Mišios bus auko
jamos seserų vienuolyne. Visi 
prašomi iš anksto užsisakyti 
vietą autobuse. Kaina tik vie
nas dol.
Daug ruošiasi vykti į Šilinės 

šventę,
kuri Įvyks- sekmadienį, rug

sėjo 7, pas tėvus marijonus,
Thompson, Coim. Ten bus pa- dės antradienį, rugsėjo 2. Prcl. 
minėta iškilmingai Marijos ap- L. Mendelis ir kiti kunigai ra- 
sireiškimo Šiluvoje 350 metų gino tėvus, kad jie leistų vai- 
sukaktis. Prisimindami, kaip kus į šią vienintelę katalikišką, 
Lietuvoje žmonės keliavo Į Ši- lietuvišką mokyklą Baltimorė- 
luvą nuvykime, kas tik galime, je. Mokykloje labai uoliai mo- 
Autobuse vietą prašome išanks- kytojauja seselės kazimierietės. 
to užsisakyti pas Federacijos kurios išmoko ir lietuvių kai

tėjas gaus visas garantijas. Ap- 10 skyriaus komisiją ar klebo- bos, supažindina su Lietuvos 
mokėtas ir muitas. nijoje. Taip pat registruojasi ir istorija, jos papročiais ir daino-

Užsakymus'ir pinigus siųsti: pavieniai automobiliai. Kaina mis.
United Lith. Relief Fund, 105 tik du doleriai į abi puses.
Grand St. Brooklyn 11, N.Y. Žvalgas

Juozas ir Berta Mičiuliai
su savo dukra Mary Linda 

grižo iš Bennudos, kur links
mai praleido savo atstogas. Jie 
gerai žinomi lietuvių tarpe, ne
tik dalyvauja lietuvių parengi
muose, bet ir patys .savo dar
bu prisideda, ypač prie para
pijos veiklos.

Mirė
Jonas Malinauskas, senos kar

tos lietuvis, sulaukęs gražios 
senatvės, 75 metų, mirė šv. 
Agnietės ligoninėje rugpjūčio 
10. Velionis kadaise turėjo 
maisto krautuvę .lietuvių rajo
ne Lombard gatv. Po gedulin
gų pamaldų šv. Alfonso bažny
čioje rugpiūčio 13 palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse. Liko liū
dinti žmona Veronika, ir duk- 
tra Ona, sunūs Petras ir Jonas.

Jonas Obelinis

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h švarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

<wholesale) kainomis.

K and K FABBICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. L
PRIE CITY SAVTNGS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūšy kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Svečiai kunigai
Šią vasarą šv. Alfonso bažny

čioje liepos mėn. gražiai patar
navo marijonai kun. Jurgis Ma
linauskas ir Juozas Petraitis, 
rugpiūčio mėn. —kun. And
rius Naudžiūnas ir neseniai iš 
Romos grįžęs kun. Kazimieras 
Kuckelis.

Kazys ir Kazytė Bradūnai
susilaukė dukrelės. Abu jie 

gerai žinomi mūsų kolonijoje, 
plačiai reiškiasi lietuvių orga
nizacijose, žmona Kazytė 
mokytojauja šeštadienėje 
kykloje.

Mokslo metai
šv. Alfonso mokykloje prasi-

dar 
mo-

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIETŲ RUSIJĄ —
UKRAINĄ, LIETUVĄ. BALTGUDIJĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Fxsinaud«>k patikimu, kru »pščiu ir greitu m(wu firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRANKI, CO.. INC.
Illli Sln-rt. Xrw York Ii. N. V.

M CSV S

135 liest Tel. OfrlM-a 3-25X3

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JCS NESATE PATENKINTI

I 16 Ea.it 7th St.
New York City 
Tel. YU 2-0380

332 Kllmorė Avė. 
Buffalo 6. N. Y. 

Tel. MOh'wk 2674

3OX W. Fmirth St. 
Boston 27, Mass.

‘ Tel. ANdrew 8-5040

Nauja viršininkė
Šiomis dienomis seselėms ka- 

zimėrietėms Baltimorėje paskir
ta nauja viršininkė Sesuo Mari
ja. Ji užims tas pareigas, kurias 
ilgus metus energingai, pasi
šventusiai ėjo sesuo Annuciata. 
Jos iniciatyva buvo nuveikta 
daug gražių darbi) šv. Alfonso 
mokykloje. Atsisveikindami su 
Sesele Anminciata. linkime jai 
sekėms naujose pareigose. Taip 
pat sveikiname naują viršinin-

IMKI Iatmr> |{<l. 
Clevclantl 13. Ohio 
Tol. T0wcr 1-1461

11339 Jos. C:imp;i’i 
Dctroit ' ', Mieli. 

Tel TOvvnsrnrf 4-3980

632 W. Girard Avr. 
PhiladHpbia 23. Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

<-i-> U siuntini giminėm.- ar dcKug.'irn.*. kr« j :»?itvru.--ią. malda* o ir efektingą mūsų 
-J ut,i vi iminėtuose_ tufe kuri .Inu;, m; !<•:>’u >!u s r< lknT!ni-U informacifu

Mūsų /luieie ir patik ma firma yra j u pat« n';|un.ū trtk.'tlnnCiusi klljmtų
|Mi\, garantuoja, kari k rkvirna:-. siuntiny.'. hu.<- įteiktai
Itus iĄsiurk'iatn. .s 1S mlarvfcj Jnikrfnrpyie

■ ; Pasieks «avo pnskyrinuj 6-7 ssvait'itj laikotarpyje, <>rn 7-12 <fienu
Jftnj yiunttnV.H Jt»o8 gali dar fi'si*kt: Ik; ITCTTES LAIKOTARPIO.

Mūš i ijtCdgoje m ite did) jiaMrląktnnj pirmos rfiš e, d dyku, kaip aviesto, a bakav^s
'» / *>■# t. kumpa, it 1.1 T itp p.it hudžatgtĮ: vilnoniu, sintetinio Šilko, vi okios riyi e- odos, nosi

nukę. trvvfiniij, la krn>h;ę Ir kit. pigiaa-ioniili kainomis.
Afminklto. knd mes esame aperinNslni visuos* siuntiniu reikstuoas

B

• Care šal’m«« nrgan*™ 
pažadėjo per Balfą parūpinti 
angliškųjų knygų Romos šv. 
Kazimiero kolegijai ir salezie
čių gimnazijai Italijoje; Vaka
rio 16 gimnazijai žada parū
pinti fizikos ir chemijos kabi
netus.
• Miunchene Ba’fo įstaigo

je padidėjus siuntiniam j Lie
tuvą ir Sibirą, Balfo samdo
mas dar vienas tarnautojas.

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami šunti- 
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietą Sąjungos dalis

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu. atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius 
mes pakv:t:iojame ir pasiun
čiamo sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite i bet kurį mūsų 
skyrių ir pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kopijų šp
ili audos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūši) 
puikių katalogij.

GLOBF. PARCEL 
SERVICE, INC 

*1« Ualnut Strrrt. 
Philadeiphia 6, Pa. 

IVAInut 5-34.>5
1991 Broadvvay 

NEW YORK 23, N. Y. 
Telephone; LYceum 5-0900

390 West Broadway 
SO. BOSTON 27. MASS. 

Telephone: ANdrew 8-8764
263 Market Street 
NEWARK 2, N. J. 

Tel.: MArket 3-1968
4102 Archer Avenue 

CHICAGO 32. ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399
6446 Mlchlgan Avenue 

DETROIT 10, MICHIGAN 
TeL: TAshmoo 5-7560

1313* Addison Road
Cor. Superior Avė. A E. Tįsi St.

CLEVELAND 3, OHIO 
Telephone: UTah 1-0807

683 Hudson Avenue 
ROCHESTER, N. Y.

Telephone: BAker 5-5923
Reikalaukite telefonu arta nitu 

mūsų paskutinę informacijų 
knygute

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Nevvarke bus atidara ir sekmadieniais nuo
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC. s

1530 BEDFOKD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Tel. INgersol 7-6465, INgersoI 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6, o šeštadieniais 
nuo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST., NEĮTARK, N. J. Tel. Mltchel 2-2452

M u s ii s k v r i a i :
78 Second Avenue 
NBW YORK 3, N. 
ORegon 4-1540 
Atidaryta kasdien 

sekmad. 9- -O.
832 N. 7th Street 
Philadeiphia 23, Pa. 
WAInut 3-1747

11601 JosCampau Av.
Y. DETROIT 12. MICH. 

TOvvnsend 8-0298

121 S. Vermont St. 
LOS ANGELES. CAL. 
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DARBININKAS

SPORTAS
Futbolo sezonui artėjant

New Yorko Lietuvių Sporto 
Klubas, pereitą futbolo sezoną 
gana liūdnai pabaigęs, jeigu ne
skaityti šviesesnio pasirodymo 
lietuvių žaidynėse, ateinčiame 
1958-59 metų laikotarpyje tu
rės ypač sunkų bandymą. An
troji lyga, kurioje teks žaisti, 
tikrai stipri. Tinkamai paruoš
tos ekipos pasirodymas kelia di
delio rūpesčio. Sudaryti koman
dą jau patsai laikas, nes kiti 
klubai, atrodo, bus jau apsirū
pinę didikais ir tinkamai pasi
ruošę. Mūsų LSK kol kas dar 
savo sumanymų neskelbia. Nors 
senos valdybos buvo pareikšta, 
kad naujam sezonui bus verčia
masi tik savais, lietuviais žadi- 
kais, bet galime tvirtinti, kad 
ir šį kartą be svetimšalių ne- 
apseisime. žinoma, per dide
lis perkrovimas nereikalingas.

LSK išsirinko ir naują val
dybą. Vakseliui atsisakius, pir- 

• mininko pareigoms išrinktas 
Steponavičius, kuris 1950 me
tais su Atkočiumi ir Simonavi- 
čium šį klubą ir įkūrė. Naujai 
perrinkti Kynastas, Giedrys, Ki- 
dolis, Juodis, A. Remeza ir Du
bauskas. Vicepirmininku išrink
tas Vakselis, beje, jau atsis
tatydino. Delegatas lygoje — 
Beleckis. Taip pat perrinkta to 
paties sąstato ir revizijos komi
sija. Naujoji klubo valdyba tu
rės eilę sunkų uždavinių — eki- 

- pos sudarymas, jaunių bei jau
nučių išlaikymas, finansų reika
lai ir k. Valdybos narių apsi
imtas darbas tikrai nepavydėti
nas, reikalaująs nemaža idealiz
mo.

Pereitą sezoną ir vėl geriau
siai iš visų LSKekipų baigė jau
niai. iš kurių ateitį sezoną dar 
daugiau tikimasi. Jauniai ne
tenka tiktai Krušinsko, kuris 
atrodo, tikrai ras vietą pirmoje 
komandoje.

P.L. Bendruomenės seimo me
tu LSK atrodo, žais draugiškas

DRAUGYSTĖJE ATSITINKA IR TAIP. Papūgo uždarė Siamo 
katę savo narve, nors yra geri draugai.

Apie uodų žalą ir naudą politikoje
(HUMORAS) * BANGA TELEVISION

futbolo rungtynes su Rytų Apy- A ė
gardos rinktine. Apygardos rink- ŠACHMATAI 
tinė sudaryta is Bostono, Water- 
būrio ir Hartfordo žaidikų, gal 
pagaliau pralauž nevvyorkiečių 
vyravimą futbolo lauke, nes at
skiru provincijos klubus New 
Yorko LSK dar šiaip taip su
tvarkydavo.

Sekmadienį futbolas
ŠĮ sekmadienį Lietuvių Spor

to Klubo pirmoji futbolo vie
nuolikė žaidžia pirmąsias 1958 
-59 mėtį sezono rungtynes. New' Silpnai rodosi JAV atstovas 
Fanners Ovai Nr 2, 4 vai. Drau
giškame susitikime priešininku 
yra GAAC komanda. Įdomu ko
kiu sąstatu mūsiškiai šį kar
tą pasirodys.

Veda K. Merkis

15-metis Bobby Fischer iš 
Brooklyno, N. Y., pradeda ste
binti tarpzoninių p-bių daly
vius Jugoslavijoje. Jis sulo
šė lygiom su Sovietų didmeis- 
teriais: garsiuoju Brenšteinu 
ir Averbachu, o 8 rate įveikė 
Danijos didmeisterį Larseną.

Atletas

BR1DGEPORT, CONN.

Rugpjūčio 2 mūsų parapijos 
bažnyčioje buvo Nemiros Lem- 
bergartės sutuoktuvės. Ji buvo’ 
uoli choristė, mėgo lietuvišką 
giesmę ir dainą, dažnai dalyva
vo Įvairiuose parengimuose, pa
ti šoko tautinius šokius ir kitus 
mdkė šokti. Choras per jos su
tuoktuves giedėjo. Atsisveikinu
si su choro vedėju .ir visais 
choristais, ji išvyko į kitą vals
tybę.

Argi AmerikaiKlierikas Juozas Juškevičius 
išvyksta į seminariją paskuti- 
niems metams. Kitą metą bir
želio mėn. jis bus įšventintas 
į kunigus.

Mūsų parapijoje mirė: Julė 
Norkuvienė, kuri paliko didelę 
ir gražią katalikišką lietuvišką 
šeimą, ir Rapolas šerslis, kuris 
daug dirbo jaunų vyrų draugi
joje. O.

(Atkelta iš 3 psl.)
siūlom pagerbti arabuose na

cionalinį judėjimą, o ar tokio 
nacionalinio judėjimo nėra ry
ty Europos tautose, kurios yra 
pavergtos Soviety? Kodėl tyli
ma ir nereikalaujama, kad ten 
nebūty trukdomas nacionalinis 
apsisprendimas?

Atkreipus akis į rytų Europą, 
paralelę galima ir toliau tęsti:

jeigu siūloma pripažinti Mask
vai teisę dalyvauti arabę tautp 
likimo sprendime, tai kodėl ty
lima, kad Amerikai priklauso 

. nemažesnė teisė dalyvauti ryty 
Europos tauty likimo sprendi-

jeigu vidurinius rytos siūlo
ma padaryti neutralius, tai ko
dėl gi nesiūloma rytu Europos 
pavergtus kraštus padaryti taip 
pat neutralius?

ERNEST KIM, 5 metų, rusas, 
jau pasižymėjo Šachmatuose.

Maskvai 1939 ir paskiau ap
gauti JAV padėjo Hopkins. His- 
sas ir kiti raudoni 
Roosevelto
padeda nukreipti akis nuoMask- 
vos tikrojo veido viešosios opi
nijos sudarinėtojai tokios rū
šies. kaip W. Uppmann.

f i Alum, apvadai Insuliacija Stogo dengimas
Alum, durys Izoliacija Stogo langai
Alum, langai K įtarimas Stucco darbai
A ntlangės Laiptai šaligatviai
A pmušalai langai šaldymas
Atnaujinimai Mūrijimas šildymas
Atsarginiai laiptai Namo apmušimai Takai
A tspara vandeniui Nitavimas Turėklai
Atspara vėjui Pagražinimas Tvoros
Cemento darbai Pakopos Vaizdiniai langai
Celotcx lubos Palėpės Vamzdžiai
Pažymas Pamatai Valymas garu
Dekoravimas Pastogės Verandos
Elektros laidai Perkeitimai Virtuvės
Gaisro apsauga Plytelių darbai Vonios
Garažas Prakasimai Venec. užuolaidos
Grindys Prieangiai Žibalo krosnis
jakmenijimas Priestatai

Tetraukite* nemokamo darbų įvertinimo!
iw

Sherwin, nuvažiavęs vieton 
didmeisterio Reshevskio ir Ka
nados atstovas Gezą Fuster, 
nuvykęs vieton Kanados mei
sterio Povilo Vaitonio. Po 8 
ratų p-bių padėtis: Petrosian 
6-2, P. Benko (vengras iš Cle- 
velanndo) 5J4-1&, Olafsson 
554-2^4, Tai, Averbach, Mata- 
novič po 5, Gligorič, Larsen, 
Sanųuinetti po 4’4, Fischer, 
Bronnštein, Pachman po 4-3, 
Filip, Pannno po 4-4, Szabo, 
Cardoso, Neikirch po 3, Ros- 
setto ir Fuster po 2, Shervvin 
1’4 ir de Greiff 1 tš. Benko 
asmeny JAV gavo didelę šach
matų jėgą.

JAV “Open” p-bes laimėjo 
Gobo - Arteaga iš Havannos 
su 10-2 tš., Larry Evans, D. 
Byrane ir Steinmeyer po 914, 
Bisguier, Kauffman po 9, R. 
Byrnne 8*4 tš. Viso 139 daly
viai.

Kanados “Open” prasideda 
rugpiūčio 23 ir truks iki rug
sėjo 1 d., Winnipeg, Mariitoba. 
Pirmos vietos laimėtojui pas
kirta $1000. Dalyvių bus iš 
JAV, Kanados, Pietų Ameri
kos ir Europos. Tūkstantine 
— patraukli priemonė.

Kazys Merkis iš Bostono, 
Mass. tebėra ketvirtuoju iš 
3500 Amerikos korespondenci- 
nių žaidėjų, skelbia N. Yor
ko šachmatų žurnalas “Chess 
Review”, rugpiūčio mėn. lai
doje. Pirmuoju įvardintas 
Reuben Klugman, N. Y. su 
1900 tš., 2.1. Sigmon, Virginia 
1894, 3. John Boren, Conn. 
1872, 4. Kazys Merkis, Mass. 
1852, 5. A. Suchobeck, Calif. 
1828 tš.

17-tas Jonas Stonkus 1702 
tš., latvis dr. V. Berzarinš

. 1708 tš. 15 vietoj. Iš garbės 
sąrašo pranyko Ignas Žalys, 
kurio “ratingas” krito iki 
1598 tš. K. Škėma turi 1534, 
Kontautas, Petras • 1478. J. 
P. Karalaitis 1316, kiti lietu
viai mažiau.

Naujos Anglijos p-bės bus 
nuo rugp. 29 iki nigs. 1 d. 
Bostone, Touraine viešbuty. 
Varžybos vyks A ir B klasė
se. Dalyvaus buv. N. Angli
jos meisteriai: Popovych, Cur- 
do, Suesman. Bolton, Siff, 
Daly ir kiti N. Anglijos žaidė
jai. Iš lietuvių dalyvaus: K. 
Merkis. Ged. Šveikauskas ir 
Ged. Kuodis. I £

Leonas Abramavičius, Kau- 
nas, senas Lietuvos rinktinės 
žaidėjas, gynęs Lietuvos spal-1 

r vas šachmatų olimpiadose 
J* 1930 - 1936 m. tebėra aktyvus 

ir dabar, _
J* sėkmės. 1957 m. T. Lietuvos 

p-bėse jis 14-tas (iš 17). Čia

f
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Dirbu aš gan sąžiningai ir tus pro bato kiaununą. Ir čia dar
gan sunkiai netoli New Yorko, didesniam savo pasbaisėjimui
Long Įsland pusiausalyje, bet 
užtai po darbo turiu gerą ape
titą, turiu progos pasimaudyti 
jūroje ir po to miegu gerai ir 
ramiai Vis dėlto kartais aš lan
kau didmiestį, štai atvykstu 
aną dieną į mestą paįvairinti 
savo kasdieninį gyvenimą, išsi
blaškyti. Aplankiau keletą pa
žįstamų ir galų gale atsidūriau 
pas gimines nakvoti, čia, val
gydami vakarienę su šaltu ar
būzu, pašnekėjome, — kaip ir 
kitur, užėjęs, apie gerus ir pras
tus žmones,—apie biznį, politi
ką, o ypač apie sovietų avantiū
ras arabų šalyse.

Tos avantiūros sutrukdė va
saros atostogas vakarų valstybių 
politikams ir privertė net siųs
ti amerikiečių karius į Libano 
valstybę. Padejavome, kad kai 
kurie amerikiečiai ne politikai, 
bet vienšališki sporto mėgėjai 
painioja Libaną su Lietuva. Mat seserimi apsiėmėme veltui de- 
abu vardai prasideda ta pačia 
raide, abu kraštai yra prie jūros 
ir netoli Sovietų Sąjungos (koks 
kraštas dabar yra toli?) ir, be. 
to, Libano užsienių reikalų mi- 
nisteris ir neseniai Jungtinėse 
Tautose atstovavęs “brolišką 
Sovietų Lietuvos Respubliką” 
rusų atstovas yra bendravar
džiai: Malik. Taigi, daug sutapi
mų ir daug painiavos!

Galų gale, atvėsinę karštą po
litinę atmosferą šaltu arbūzu, 
sugulėme miegoti. Prieš gulda
mas dar atidariau plačiai langą 
iš pripratimo, tikėdamas gerai 
atsilsėti po savaitės darbo, juo 
labiau, kad sekanti diena buvo 
man irgi laisva. Bet atsitiko ki
taip. Kaip patarlė sako: “Kaip 
pasiklosi, taip išsimiegosi”. Lan
go atidarymas buvo mano klai
da ir apsileidimas. Kas gi atsi
tiko’? Pasibisėtinas sapnas!

Sapnuoju aš atliekąs kaž ko
kią neįprastą akrobatiką. Tenka

* man gulėti nugara ant grindų, 
’ o mano sesuo (senstelėjusi da

bar gydytoja Vokietijoje), lyg 
’ jauna mergytė, atsistoja man 

kojomis ant krūtinės. Tai dar 
nebūtų baisu. Priešingai, net 
malonu yra bent sapne pamaty
ti seserį ir pasijusti esant vėl 
vaikais. Deja, savo nustebimui 
matau netikėdamas, kad mano 
sesers bato viršus yra atvėpęs 
nuo pado ir aš, griebdamas jos 
koją laisvai prakišu tris pirš-

juntu, kad ji neturi kojinių, i 
“Vargšelė, manau, kaip tai ga- į 
Ii būti, kad ji, būdama jau da- { 
bar pražilusi ir besiverčinti 
gydytojavimu Vokietijoje, ne
turi nei gerų batų, nei koji- . 
nių”. Kas čia kaltas? Kas čia 
verčia mus vartytis ir prakai
tuoti ant gindu?

O gi žiūriu: mes esame erd
vioje saleje ir mano pažistar 
mas skautas, virtęs sapne kom
jaunuoliu, su atsiprašančia vei
do išraiška mums diriguoja, 
o jam įsakymus savo ruožtu 
duoda paniurusiu veidu stam
bus, kažkur ir každada maty
tas bolševikų komisaras. Jis 
stovi pusiau atsilošęs ir atsirė
męs šonu į sieną, sekdamas 
kreiva akimi ir nepatenkintu 
veidu mūsų nevykusius cirki
nius judesius.

čia man paaiškėja, kad su

3423 FULTON STREET
- BROOKLYN 8, N. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
' ■ TELEVIZIJOS APARATAI,

i ■ HI - FI FONOGRAFAI,
i1 ■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders), ’

■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

/ LANGAM VENTILIATORIAI

i Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
i, Darbas garantuotas, atliekamas

TELEFONAS:

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

partijų tik pirmenybėse prieš 
M. Kozlovą, Klaipėda. Baltais 
lošė Abramavičius, juodais — 
Kozlovas.

1. d4 du 2. e3 Zf6 3. Rd3 e6 
4. Žd2 c5 5. c3 Žc6 6. f4 Rd6 
7. Vf3 h5 8. Žh3 Žg4 9. Žg5 
f5 10. Re2 Re7 11. h3 Žf6 12. 
b3 g:d 13. e:d Rd7 14. g4 Že4 
15. Žd:e4 f:e4 16. Ve3 h4 17. 
0—0 Vc7 18. Kg2 a6 19. Rb2 
g6 20. Bacl Bf8 21. c4 0-0-0 
22. c:d e:d 23. 2:e4 Bde8! 24. 
Žc3 Rb4 25. Vd3 R:c3 26. R: 
c3 B:f4 27. B:f4 V:f4 28. Rd2 
Be8:e2+! 29. V:e2 Vg3+ 30. 
Kfl V:h3+ 31. Kel Kb8 (čia 
reikėjo 31... V:g4 su lygiųjų 
galimybėmis). 32. Rf4+ Ka7 
33. g5 Rf5 34. B:c6! it jei da
bar b:c baltieji po Ve7-t- ma
tuotų, todėl juodieji žaidė 
34’.... Rd3. 35. Ve5! Vfl+ 36. 
Kd2 Ve2+ 37. V:e2 R:e2 38. 
K:e2 b:c 39.Kf3 juodieji pasi
davė.

Diagramoje padėtis }k> 
28. Rd2

M. Kozlovas

monstruoti akrobatišką meną' 
labdaringame vakare, suruošta
me neturtingų žydų vaikų nau
dai. Bet savo nusivylimui ma
tome, kad salėje nėra nei vie
no žiūrovo, išskyrus • anuos du 
mūsų mokovus.

Tai ko čia mes vargstame 
kaip arkliai!? — nustebęs klau
siu.

Komisaras atsako man 
dantis:

— Jūs vaidinote labai 
gai. Todėl niekas neatėjo 
rėti. Nėra nei vieno parduoto 
bilieto. Jūs esate kalti ir pri
valote padengti numatytas pa
jamas. Įsakau sumokėti tuojau 
400 dolerių.

čia jau neišlaikau po tiek 
padėtų pastangų meno ir filan- ( 
tropijos labui. Pašokstu ir iš
drožiu jam ultimatumą:

—Arba jūs abu išnykite 
tuojaus, arba aš pakviesiu tuoj 
savo draugų Efbyai iš gretimo 
buto. Jis suras jums tinkamą 
vietą. Aš nepakęsiu jūsų kan
kynių Amerikoje.

Nudžiugęs skautas su links
mu veidu išnyksta iš karto, 
bet komisaras, nenorom ir pik
tai žiūrėdamas, nyko sapno 
migloje iš lėto. Aš tuoj pabu
dau, nesuspėjęs su seserimi pa
sidžiaugti savo paskutiniu cir
kiniu gudrumu. Magiškas Efb
yai vardas veikė lyg stebuklin
ga lazdelė.

Pabudus su nemaloniu jaus
mu, pajutau niežėjimą kūne ir 
išgirdau uodų zirzimą, “štai, 
kas mano košmarų kaltininkas, 
— pagalvojau, — uodai gėlė ir 
čiulpė kraują, zirzėdami į au
sis”.

Nesuspėjau išsikeikti, dras
kydamas niežamas vietas, kai 
staiga blykštelėjo man nepap
rastai šviesi mintis, lyg stebuk
lingas atradimas, vertas Nobe
lio premijos ir ypatingo dėme
sio mūsų didelių politikų. At
radau nepaprastą uodo ir bol
ševiko akcijos panašumą, bū
tent: skverbtis neprašytam pro 
atvirus langus ir dūris, laksty
ti aplink auką, gelti ją neju
čiom, iš pasalų, tamsa prisiden
gus ir čiulpiant svetimą krau
ją klastingai ir monotonišai 
lyg liūliuojant miegančią auką, 
kartoti iki įkyrumo ta pačią 
melodiją: “zir-zir-ar...: duok sa
vo kraują, man—valia, o tau 
nevalia.... rir-zir-zir”....

Žinoma, aš esu nepolitikas ir 
palieku savo atradimą įvertin
ti žinovams. Bet jei kuris pro
tingas politikas šį atradimą jau 
užpatentavo, tai tegul jis tar
naus jo garbei kartu su Nobe
lio premija.

Klasta, veidmanystė, įžūlu
mas ir įkyrumas yra perdėm 
ryškūs bruožai jų abiejų — 
uodo ir bolševiko.

Dr. P. Legeckis

38O-MAPLEAVĖNUE, _ HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

pro

bio- 
žiū-

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089 

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei
* kitoms progoms

f——— 

EVergreen 8-9794

M. and Z. Cbllision Works
JULIUS MALDUTIS *

savin inkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

\Y~ "7" ■ ~ "ii i

Perkant - parduodant namus, ar iš-
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals-
tybinių taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo-

■

ney Orders),
Kreiptis —t

- :

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVE^ W00DHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

? •

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL valu, 
sekmadieniais — 1 vaL p.p. Hgi 5 vaL vak.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. rį

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susinu

vienok be didesnės i A L?

S W M mėnesių

v pateikiame vieną jo laimėtų

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
I Praš0Tnas skambinti

I _ W Į G Lenmore 2 — 4916


