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Lietuviai išgelbėjo vokiečius
Visi vokiečių laikraščiai pla

čiai rašo, kad iš Lietuvos 
grįžta nemažas skaičius buvu
sių Karaliaučiaus gyventojų. 
Tik paskutiniais mėnesiais iš
vyko iš Lietuvos apie 4.000 
vokiečių. Jie jaučiasi, tartum 
būtų išgriebti iš mažos salos 
raudoname okeane. Ta sala 
jiems buvo Lietuva. Kai bol
ševikai, perėję Lietuvą, užėmė 
Prūsiją ir Karaliaučių, tai 
atnešė baisų badą ir šiltinę, 
kuri tūkstančius išguldė. Kas 
dar liko gyvas po baisiųjų 
1945 ir 1946 metų, stengėsi 
patekti į Lietuvą. Žmonės ėjo 
pėsti arba važiavo ant trau
kinių užkopę.

/

Lietuvoje vokiečiai buvo ū- 
kininkų priglobti ir 
dinti. Vasarą jiems

pavalgy- 
padėdavo

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Kunigų Vienybės Seimas su

sirenka Nevv Yorke liepos 18 
d. Posėdžiai bus Hotel Statler 
(Keystone Room), prie 7 Avė. 
ir 32 gatvės. Posėdžių pradžia 
10 valandą ryto. Darbotvarkė
je — veikimo apyskaitos ir į- 
vairūs aktualieji klausimai.

įtariami du auškti

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas atleido iš pa
reigų John Paton Davies ir 
Oliver Edmund Clubb. Abu 
jei ilgą laiką buvo Kinijoje, o 
paskui buvo pakviesti j vals
tybės departamentą. Davies 
buvo valstybės sekretoriaus 
Acheson patarėjas, o Clubb 
tvarkė Kinijos reikalus. Jie į- 
tariami buvę neištikimybėje. 
Senato komisija bandys tai 
išaiškinti.

KOMUNISTINIAI STREI
KAI INDONEZIJOJ

Jakarta.— Indonezijoj pra
sidėjo stipri streikų banga. 
Kaip pranešama, juos organi
zuoja komunistinė “Proletarų 
partija”, kurios nariai turi at
sakingas vietas darbo ministe
rijoj ir koalicinėj Soekiman 
vyriausybėj.

JAPONIJA GREIT SUSILAUKS 
TAIKOS

Washingtonas. — Yra pa
skelbtas tekstas sutarties, ku
ri numatoma pasirašyti su 
Japonija š. m. rugsėjo mėn. 4 
d. San Francisco mieste. Tai
kos sąlygos Japonijai numaty
tos gana paalnkios. Japonijai 
duodama laisvė turėti tokią 
kariumeoę, kokią ji pajėgs iš
laikyti. Pramonė taip pat ne
bus suvaržyta; galės kalti ir 
ginklus. Reparacijų niekam 
nemokės. Kai kurios Pacifiko 
valstybės, ypač Filipinai, kurie 
jaučiasi Japonijos nuskriausti, 
galės pasinaudoti japonų fab
rikais ir darbu: japonams 
duos žaliavą, o tie pagamins 
prekes. Japonija nustoja tiktai 
kai kurių salų, kaip Kurilų 
(dabar bolševikų rankose), 
Formozos, Kardinu. Marianų, 
Bonino, Marshalo, ir Riu-Kiu. 
Daugumą tų salų valdys JAV 
kaip Jungtinių Tautų įgalioti
nė.

Sutartį pasirašius, okupaci
nė kariuomenė per 90 dienų 
turės iš Japonijos išvykti. Ta

per 
Vė-

dirbti, o žiemą eidavo 
žmones duonos ieškodami, 
liau vokiečiai pradėta regis
truoti ir repatrijuoti j Vokie
tiją. Atsisveikinimas su lietu
viais buvo labai širdingas ir 
graudus. Vokiečiai pasakoja, 
kad lietuviai daug jų išgelbėjo 
nuo mirties.

LIETUVIAI NUGALĖJO 
KINIJĄ

Sovietų spauda giriasi, kad 
rusų krepšininkų komanda lai
mėjo rungtynes su kinais. 
Rungtynės įvyko Pekinge. Pa
sirodo, kad toje rusų koman
doje žaidė patys geriausi lie
tuvių krepšininkai, kaip Bu
tautas, Lagunavičius, Sabaitis 
ir Petkevičius. Jie kinus ir į- 
veikė “rusų vardu”.

Paskaitą skaitys Kan. F. Ka
počius.

Kunigų Vienybės pirminin
ku jau treji metai yra kun. K. 
Vasys, Aušros Vartų lietuvių 
parapijos klebonas Worcester, 
Mass.

LIETUVIS — CHICA
GOS MEISTERIS

Nežinia, ar visi atkreipė dė
mesį į paskelbtą praėjusio 
“Darbininko” sporto skyriuje 
žinią, kad P. Tautvaiša lai
mėjo šachmatų pirmenybes 
Chicagoje. Tai yra žymus ir 
džiugus įvykis mūsų sporto 
gyvenime. P. Tautvaiša pir
menybes laimėjo be pralošimo. 
Tokio stpiraus laimėjimo nei 
vienas iš dalyvių Chicagoj ne
pamena.

KAM PAŠTAS TARNAUJA?
Washingtonas. — Senato

rius Herbert R. O’Conor, de
mokratais iš Marylando, Se
nato vidaus saugumo narys, 
pareiškė, kad su JAV paštu 
yra netvarka. Juo naudojasi 
Kremliaus agentai, kurie iš 
anapus geležinės sienos siunti
nėja j JAV propagandinę lite
ratūrą. Amerikos mokesčių 
mokėtojai taip pat prisideda

čiau Japonija galės kitoms 
valstybėms leisti savo terito
rijoje turėti karines bazes. To
kią sutartį Japonija ir JAV 
pasirašys kartu su taikos su
tartimi. Tai yra apasauga nuo 
Sovietų Rusijos invazijos.

Sovietų Rusija pareiškė pro
testą dėl tokios sutarties, bet 
JAV jį atmetė, kaip nepagrįs
tą. Buvo nurodyta, kad Mask- 

- va mažai prisidėjo prie karo 
su japonais.

Antroii tankų divizija 
keliasi j Vokietiją

Bremerhaveoas. — Lienos 
13 d. iš New Orleano į Bre- 
merhavenn uostą. Vokietiioie. 
atvyko 1100 vyrų pagarsėju
sios Antrosios tankų divizijos, 
kuriai vadovauja gen. Wiliston 
Palmer. Praėjusio karo metu 
ji kovojo Maroke, dabar ke
lias į Vokietiją, kad “neleistų 
rusams žygiuoti į vakarus”. 
Divizijoje yra 15000 vyrų.

Komunistus privertė nusileisti
Pasitarimai dėl karo paliau

bų, kaip žinome, buvo pradėti 
liepos 10 Kaesong miestelyje, 
kuris yra už devynių mylių 
nuo amerikiečių fronto lini
jos. Komunistai taip pat dar 
nebuvo to miestelio užėmę, 
kai pasiūlė ten delegacijoms 
susitikti. Buvo manoma, kad 
ta vieta ir liks neitrali, nie
kieno neužimta, kaip derybos 
to reikalavo. Tačiau jau per 
pirmąjį posėdį pastebėta, kad 
miestelis yra raudonųjų ran
kose ir jų ginkluotos sargybos 
supa Jungtinių Tautų delega
ciją. Aviacija dar pranešė, kad 
ir daugiau komuinstų kariuo- 
nės koncentruojama Kaesong 
apylinkėje, o jų sargybos kon
troliuoja visus kelius.

Kai liepos 12 vakariečių ko- 
respondetnai drauge su dele
gacijos pagelbiniu personalu 
panorėjo nuvykti į derybų vie
tą, tai jie buvo pakeliui sulai
kyti. Tada delegacijos pirmi
ninkas admirolas Tumer Joy

DIDELIS POTVYNIS HANSAS SRITY
Kansas City. — Kansas a- 

pylinkes yra užliejęs toks di
delis potvynis, kokio žmonės 
nepamena nuo 1903 metų. Ne
paprastai lietingas gegužis ir 
birželis išvedė iš vagos upes 
ir pragraužė pylimus. Vanduo 
didelėmis srovėmis pasiliejo 
laukais, keliais ir miestais 400 
mylių ruože. Aptvindinti abu 
Kansas miestai (Kan. ir Mo.) 
ir daug gretimų miestelių. Kai 
kur vanduo pakilo iki 20 pė
dų ir prasiveržė į antruosius 

prie šois literatūros platinimo, 
nes ji siuntniėjama sumažintu 
tarifu (second class). Tam 
turėtų būti užkirstas kelias. 
“Jei iš užsienio j JAV negali
ma siųsti nešvarios literatū
ros, — pareiškė senatorius, — 
nereikia to leisti nei Krem
liaus agentams.”

Pennsylvanijos veteranai 
iškelti į kurią nors Paci- 
salą visus tuos, kuriems 

gyveni-

siūlo 
fiko 
patinka komunistinis 
mas, o nepatinka JAV demo
kratinė santvarka.

• •

LITHUANICA VIRtUM NEW YORKO 
(ii P. Jurgitos knygos).

pranešė komunistams, kad jis 
posėdžiauti tol neatvyks, kol 
nebus laisvo kelio j Kaesong 
ir nebus įsileisti jo korespon
dentai. Šis jo pareiškimas ko
munistų buvo atmestas. Tai 
iššaukė griežtą reakciją gen. 
Ridgvvay. Jis, liepos 13 griež
tai pareikalavo iš komunistų 
arba pasitraukti nuo Koe- 
song bent už 5 mylių ir pa
likti laisvą kelią arba perkelti 
derybas kiton neitralion vie
ton. Kitą dieną komunistai 
pranešė, kad gen. Ridgvvay są
lygas priima. Taigi buvo pri
versti nusileisti.

Šis incidentas yra tuo reikš
mingas, kad jis parodo, jog 
komuinstai derėtis nori, bet 
nori taip pat parodyti savie
siems, kad taikos ieško “pra
laimėję” vakariečiai, kurie at
eina derėtis į jų pozicijas ir 
prie ginkluotų sargybų. Ko
respondentai buvo tik prie
danga išaiškinti padėtį ir pri- 

namų aukštus. Apsemtos įmo
nės, fabrikai ir gyvulių sker
dyklos. Nūs elektros vielų su
sijungimo kilo gaisrų, kurie 
apėmė 11 naftos sandėlių su 
800,000 galionų žibalo. Dau
giau kaip pusė milijono žmo
nių yra vandens atkirsti, o 
75,000 evakuoti ir palikę be 
pastogės.

yra nutrūkęs susisieki- 
geelžinkeliais ir autobu- 
žmonės gelbėjami laive- 
ir helikopteriais. Iš vals-

Missouri ir Kansas valsty
bėse paskelbta pavo;' ius padė
tis. Sudartyos gelbėjimo ko
mandos kariuomenės ir civilių 
žmonių. Pagalba teikiama iš 
Los Angeles, Nevv Yorko, De
troito, Chicagos. Per potvynio 
sritį 
mas 
sais. 
liais 
tybės fondų paskirta 15 mili
jonų dolerių pagalbai teikti, 
bet nuostolių bus daugiau kaip 
už 500.000 milijonų. Ligi šiol 
17 žmonių yra žuvusių. Tas 
skaičius dar gali padidėti. Po
tvynis pamažu jau slūgsta, bet 
jis sudaro pavojų apylinkėms 
prie Missouri upės, kuria teka 
didelės masės vandens ir pur
vo.

versti komunistus tartis nei- 
tralioje juostoje.

Ar tolimesnės derybos bus 
sėkmingos, sur.ku pasakyti. J- 
tarimą kelia du dalykai: ko
munistų koncentruojama ka
riuomenė visu pafrončių ir da
rybų delsimas. Jau praėjo visa 
savaitė, o dar nesusitarta, apie 
ką bus tariamasi. Komunistai 
buvo paskelbę per radiją, kad 
jie siūlys abiems pusėms su
stoti prie 38 paralelės ir grįž
ti į tokią padėtį, kaip buvo 
prieš Korėjos karą. Vakarie
čiai savo nusistatymo dar 
nepranešė. Tiktai valstybės 
sekretorius Achesonas pareiš
kė korespondentams, kad 38 
paralelė nepriimtina. Jei bus 
to griežtai laikomasi, derybos 
klius. Kai kas mano, kad rau
donieji tiktai delsia ir rengiasi 
naujai ofenzyvai .Net toks Ju
goslavijos Tito pareiškė, kad 
Kaesonge pradėti posėdžiai 
dėl taikos yra paprastas Sta
lino triukas.

Sekmadienį ir pirmadienį į- 
vykę du pasitarimai lietė 
tiktai zonos neitralizavimo 
klausimus. Pasitarimų vietoje 
dalyvavo jau ir koresponden
tai. Jis praneša apie labai šal
tas nuotaikas. Admirolo Joy 
automobilis dar buvo komu
nistų ginkluotos sargybos su
laikytas. Jis reikalavo, kad 
daugiau to nepasikartotų.

DARBO UNITOS UŽ 
KAINŲ KONTROLĘ
VVashingtonas. — Amerikos 

Darbo Federacijos (AIT) 
pirmininkas AViiliam Green, 
pareiškė Kongresui, kad dar
bininkai ir toliau reikalaus p a
kelti atlyginimą, jei Kongre
sas nesiims priemonių nusta
tyti pastovias kainas. William 
Green pareiškimą parėmę ir 
CIO bei kitos unijos. Tuo tar
pu Kongrese yra susidariusi 
grupė respublikonų ir demok
ratų, kurie nori kainų kilimo 
visai nevaržyti.

• Wanda Wasilewska, len
kų rašytoja komunsitė, padė
jusi bolševikams savo tėvynę 
okupuoti, pateko į nemalonę. 
Sovietų spauda piktai puola 
jos veikalus, kurie yra per
daug patriotiški ir buržuazi
niai.

DARIUS IR GIRĖNAS

PALŪŽĘ SPARNAI
18 metų mus skiria nuo tos 

dienos, kai visi lietuviai nulen
kė galvas savo drąsiesiems vy
rams — DARIUI IR GIRĖ
NU. Jie skrido iš Nevv Yorko, 
Lietuvai aukodami savo žygį 
ir nešdami jai garbę. Skrido 
kaip sakalėliai tais laikais, 
kada Atlantas buvo sunkiai 
nugalimas. Tik keletas lakū
nų buvo jį perskridę. Darius 
ir Girėnas savo žygiu norėjo 
įsijungti į tas Atlanto nuga
lėtojų eiles ir ten įrašyti Lie
tuvos vardą, šis įrašas sim
bolizuoja, kad naujuose civi
lizacijos laimėjimuose jau pa
sirodo ir lietuvių tauta, at
nešdama savo dalią. Rūstusis 
Atlantas buvo jiems taikus ir 
neapgavo Lituanicos sparnų, 
bet ten, arti Lietuvos palau
kių, jie atmušė sparnelius į 
sausą eglelę. Savo žygio viršū

Šalnos ŽINIOS
• Fred Vinson, vyriausias JAV teisėjas, kaip kalbama, pre

zidento Trumano numatomas demokratų kandidatu į preziden
tus, jei pats nekandidatuotų.

• Vlikas yra paruošęs išsamų memorandumą apie Lietu
voje vykdomą genocidą, kuris bus įteiktas Jungtinių Tautų at
stovams bei demokratiškųjų valstybių vyriausybėms.

• JAV ir Saudi Arabija pasirašė penkerių metų sutartį, pa
gal kurią JAV galės steigti Arabijoje karines bazes.

• JAV aviacijos bazės Maroke, šiaurės Afrikoje, jau pra
dėjo veikti, šiomis dienomis į Nouaceur bazę atskrido 19 oro 
tvirtovių ir 6 sprausminiai lėktuvai.

• Valstybės departamentas pareikalavo iš Vengrijos komu
nistinės vyriausybės, kad iš Vašingtono atsiimtų du savo tar
nautojus, nes du amerikiečiai ištremiami iš Budapešto.

• Admirolas Sherman, vyriausiojo kariuomenės štabo na
rys, išvyko į Europą ir Ispaniją. Ispanijoje jam pavesta tartis 
su gen. Franco dėl karinės sutarties.

• Anglija pasiuntė karo laivus į Raudonąją jūrą ir Suezo 
kanalą dėl to, kad eigptiečiai pradėjo kliudyti kanalu susisieki
mą.

• Teherane, Persijoje, sukeltos komunistų demonstracijos, 
kai čia atvyko prez. Trumano pasiuntinys Averell Harriman. 
Devyni žmonės užmušti ir 100 sužeista. Demonstrantai buvo 
sklaidomi tankų.

• Bolševikų karinė policija Rytų Vokietijoje iš 83.000 vyrų 
padidinama iki pusantro šimto tūkstančių.

• Dr. S. Bačkis pirmininkavo lietuviams ir baltams Pary
žiuje įvykusiame tarptautinio komiteto krikščioniškai civilizaci
jai ginti posėdyje.

• Sovietų spauda stipriai užsipuola kai kuriuos ukrainie
čių veikėjus komunistus, kurie skelbiami nukrypime nuo Stali
no linijos. Labai aštriai puolamas ukrainiečių poetas Sosiuri. Jis 
lyginamas su baltagvardiečių vadu Petliūra ir partizanų vadu 
Bandūra. Laukiama didelio valymo.

nėje, prie pat tėvynės, kuriai 
nešė visos Amerikos lietuvių 
pasveikinimus, jie — margi 
sakalėliai — suglaudė sparne
lius. Ir jų tragiška mirtis at
nešė tėvynei garbę ir juos pa
čius įrašė kaip didvyrius tau
tos istorijon.

Kai mūsų mintys dabar 
skrenda Lietuvon, kenčiančion 
tėvynėn, jų žygis dar giliau 
simbolizuoja mus. gyvenančius 
Amerikoje. Čia rengtis ir sta
tyti naują Lituanicą — mūsų 
tautos prisikėlimą, viską jam 
atiduoti ir paskui veržtis į 
tenai, į Lietuvą, veržtis net 
ir tokiu atveju, jei reiktų 
sparnelius atmušti į sausą eg
lelę. Šių didvyrių žygis sim
bolizuoja, kad mes visada bū
tume vieningi, visada viena 
tauta ir Lietuvai aukotume 
visa. *
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PER JALT4 I KORĖJĄ AR BOS 
ATGAL?

• Rooseveltas pats norėjo atitaisyti klaidą
• Stalinas ir Ciiurciiill nuramino, o Roosevelt mirė
• Sovietai užėmė Japonijos vietą Azijoje

Derybos dėi karo paliaubų Korėjoje jau prasidėjo. Tad 
jei jos netikėtai nenutrūks, reuua tiKetis, bus prieita ir prie 
pastovios laikos deryoų. Koma aus ta taika? Ne svarbu, Kas su 
kuo iormaiiai ten ka±oes ar derėsis. Aišku, kad visus reikalus 
ten nulems Amerika, Anglija ir Sovietai lai yra tie patys, ku
rie darė sprendimus Tenerane ir J ai toje ir Potsdame. Tada jie 
labai “gerai” susitarė. Vėliau pradėjo kariauti Korėjoje. Dabar 
šiai vėl nori susitarti ir baigti katą. Kodėl taip? Kur- čia yra,
kaip sakoma, “šuva paKastas”?

Gerokai prieš pirmąjį pasaulinį karą dėl viešpatavimo Azi
joje rantai varžėsi tik avi valstybes: Rusijos caras ir Anglijos 
'karalius. Japonija tada buvo dar kūdikystės stadijoje. Amerika 
..augiausia įdomavosi bizniu Azijoje. Kariškų pavojų jai ten ne
buvo. Truputį nuotaiką drumste vokiečių kaizeriai, Jie pradėjo 
spaustis į Pacifiko vandenyno salas. Bet tikro pavojaus dar 
gerai nesimatė ir iš vokiečių pusės.

Padėtis gerokai pasikeitė, kada Japonija pradėjo subręsti 
ir perdaug stiprėti. Japonai sumušė rusus. Po pirmojo karo ga
vo daug salų Pacifike. Kai griuvo carai Rusijoje, tai jau svar
biausi varžovai Azijoje pasidarė anglai ir japonai. Pirmutinis 
varžymosi objektas buvo Kinija. Tokia padėtis Amerikai pradė
jo “nebepatikti”. Mat, Anglijos silpnėjimas, ar tai Azijoj ar Eu
ropoje silpnina ir Amerikos gynimosi padėtį. Japonija, visa tai 
žinodama, nedrįso perdaug skubėti. Laukė tinkamos progos. Ta 
proga atėjo, kai Hitleris pradėjo kurti “Naują Europą”. Angli
jai ir daugeliui kitų valstybių grėsė mirtinas pavojus. Nebebuvo 
nei laiko nei jėgų rūpintis Azija. Tada Japonija pradėjo kurti 
“Naują Aziją”. Panašiai, kaip Hitleris Europoje. Ir iš pradžių 
labai sekėsi. Dėlto Amerika ir Anglija norėjo nugalėti Japoniją 
ne mažiau kaip Hitlerį.

Dabar Amerika ir Anglija pasikvietė į taiką prieš Japoniją 
• ir Sovietų Rusiją. Norėjo karą galimai greičiau baigti ir kuo 
mažiau savo kraujo pralieti. Kvietė Sovietus ir siūlė jiems vi- 

*sokių gerų dalykų, gi Sovietai delsė, dėjosi, it Azija ir Japonija 
jiems nerūpi. Tuo būdu Sovietai gavo pažadus, kurie juos įga- 

< no užimti stipresnes pozicijas Azijoje. Sovietai faktiškai užėmė 
„Azijoje Japonijos vietą, tik dar platesnę. Kinija jau Sovietų ran

kose. Vėliau ar anksčiau ir Anglijos kolonijoms ten pasidrytų 
karšta. Aišku, Amerikai tokia padėtis nebegali* “patikti”. Juo 
labiau, kad tie patys Sovietai (vietoje Hitlerio) gerokai “kaiti- 

, j#' Anglija Europoje.
Jaa y™ Peikimai- žin®gja, Rooseveltas- prieš- mirtį gal- 

^vojo, kad Sovietai pertoli įleisti į Aziją. Siuntė savo atstovą mė
ginti atitaisyti klaidas. Stalinas tą atstovą suramino. Taip pat 
ir Churchillis. Apie tą laiką mirė Rooseveltas. Taip ir paliko. 
Dabar padėtis truputį panaši į aną padėtį.

Karas Korė .joje visiems jau atsibodo. Vakarai jį nori kuo- 
greičiausia baigti. Tai gi sunku manyti, kad per būsiančias tai- 

•* kos derybas būtų atitaisytos Jaltos “klaidos”. Piisibijcma. kad 
jos nebūtų padidintos. O jei taip būtų, tai nereikėjo visai ir 

• - pradėti kariauti.

INFLIACIJOS TENDENCIJA 
ŠVEDIJOJE

K. RAUKLAUKIS

korėjos frontas laikina yra stabilizavęsis. Sąjungininkai yra užėmę 
pF/ogias gynimosi pozicijas i šiaurę nuo 38 paralelės. Komunistai 
derybose reikalauja iš jų pasitraukti.

švedų kronai vis menkėjant, 
kainoms kasdien kylant, žo
džiu, pakrikus kainų ir finan
sų politikai, imama nuogąstau
ti visuose visuomenės sluogs- 
niuose. Švedų opozicinės par
tijos (dešinieji, liberalai ir ū- 
kininkai), norėdamos laiku su
laikyti artėjantį infliacijos 
siaubą ir sureguliuoti finansų 
politiką, nutarė sukviesti vi
sas tuo suinteresuotas organi
zacijas rimtai konferencijai. 
Tarp kitko buvo kreiptasi ir 
į dvi didžiąsias profesines or
ganizacijas LO (Landsorgani- 
sation — Profesinės Sąjungos) 
ir TCO (Tjanstemannens Cen
trai Organisation —- Tarnau
ti jų Centrinė Sąjunga), ir kas 
keisčiausia, kad LO atsisakė 
tuose pasitarimuose dalyvauti, 
motyvuodama, kad jų, nuomo
ne.... “tokia konferencija ne
pasitarnaus infliacijos tenden
cijoms sulaikyti arba sudaryti 
sąlygas normalei kainų ir fi
nansų politikai, nes. kaip jau 
žinoma, pasitarimai jau vyks
ta tarp sąjungų sekretoriato 
ir vyriausybės. Pasitarimai 
dar nebaigti, nei vyriausybė, 
nei profesinės organizacijos sa
vo nuomonių dar nepareiškė. 
Todėl sekretoriatas, tokioms 
sąlygoms esant, neranda rei
kalo dalyvauti Tamstų konfe
rencijoje ekonominei politikai 
diskutuoti”. Šis LO atsisaky
mas dalyvauti opozicijos kon
ferencijoje sukėlė baisų kartė
lį visoje opozicinėje spaudoje. 
LO vadinama sunolitinta orga
nizacija .kuri nedrįsta imtis 
kitos linijos .kaip socialdemo
kratų.

Dešiniųjų partijos lyderis 
Hjalmarson apgailestauja toki 
IO bendradarbiavimo bazę 
infliacijai sulaikyti. “...Ar ta
tai nedomintų LO narių. Ne
noriu tuo tikėti. Sekretoriato

nariai pasielgė kaip siaurų so
cialdemokratų partijos intere
sų atstovai, o ne kaip atstovai 
profesinio sąjūdžio, kuriam 
priklauso įvairių nusistatymų 
piliečiai. Tikrai, ne tokioje 
dvasioje mes galime spręsti o- 
pias ekonomines problemas”...

Liberalų partijos vadui prof. 
prof. Ohlin taip pat nesupran
tama, kad profesinė organiza
cija negalėtų kartu tartis ir 
su vyriausybe ir su opozici
ja. "... Kai vyriausybė pagei
dauja iš opozicijos patiekti al
ternatyvą, tai savaime aišku, 
kad opozicijai, kaip ir vyriau
sybei, reikia sueiti į kontaktą 
su organizacijomis, ir gauti ži
nių. kaip problemos šiuo 
momentu susiklostę... Sunku 
susilaikyti nepareiškus, politi
nius interesus stato aukščiau, 
negu grynai profesinius”.

Toje opozicijos ruošiamoje 
konferencijoje sutiko dalyvau
ti Darbdavių Sąjunga, Pramo
nininkų Sąjunga ir Tarnauto
jų Centrinė Sąjunga.

Pro čia mus
Tirpizo emigracinė stovykla 

prie Bremeno - Groepelingen 
birželio 30 d. buvo uždaryta. 
Visi emigrantai ir stovyklos 
administracija persikėlė į nau
ją stovyklą — Bremen Lesum. 
Ją pastatė vokiečiai savo ir 
IRO pinigais. Kai pasibaigs e- 
migracija, ji tarnaus sari '- 
siems pabėgėliams ir darbinin
kams. Stovyklas statė skubiai, 
dirbdami dieną ir naktį. Iš jos 
emigruoja DP ir vokiečiai į 
visus pasaulio kraštus, dau
giausia į Kanadą. Ameriką ir 
Australiją. Stovyklą tvarko 
nuoširdus norvegas.

Gaila, kad ir šią naują sto
vyklą suspėjo užvaldyti len-

KINIJAI GRESIA 
BADAS

Honkongas. — Kun. Robert 
Kennely, Maryknoll ordino 
vienuolis misionierius, kilęs iš 
Norvvalk, Conn., buvo 14 sa
vaičių išlaikytas raudonųjų ki
nų arešte. Paleistas ir atvykęs 
į Hongkongą, jis pareiškė, kad 
Kinijai gresia badas, jei Korė
joje nebus sustabdytas karas. 
Taip jam kalbėjo patys komu
nistų. pareigūnai, su kuriais 
jis susidurdavo kalėjime.

Šis faktas nurodo vieną 
priežastį, dėl ko Maskva pa
norėjo “taikos” Korėjoje.

IŠVYKO PAS 
"TĖTUŠĮ"

Kai prasidėjo derybos dėl 
taikos paliaubų Korėjoje, tai 
Sovietų Sąjungos vieta Jung. 
Tautose liko tuščia. Pas “tėtu
šį” j Maskvą išvyko ne tiktai 
Jokūbas Malikas, bolševikų 
vyriausias bosas Jungtinėms 
Tautoms, bet ir generalinio 
sekretoriaus Trvgve Lie padė
jėjas Zinčenko. Iš Jungtinių 
Tautų tarnautojų bolševikų jis 
turi pačią aukščiausią vietą. 
Abu jie išvyko “atostogų”, kai 
būtų reikalingi pasitarimams.

Komunistinė “Laisvė” rašo, 
kad Jobūbas Malikas labai 
sunkiai dirbo ir atostogų užsi
pelnė. Girdi, jo kalba dar su
teikė ir pagrindą taikos dery
boms. Jdomu, kodėl jis tos 
kalbos nepasakė pernai, kai 
trukdė Jungtinių Tautų posė
džius? Geriau jis būtų tada 
paatostogavęs. Geriau, kad da
bartinės .jo atostogos Maskvo
je ir nesibaigtų. Kam grįžti į 
keikiamą kapitalistinį pasaulį 
ir ištaigingus Nevv Yorko a- 
partamentus? Geriau į kokį 
nors kolchozą...

Suėmė popiežiaus 
atstovą

Hongkongas. — Nankine, 
raudonoje Kinijoje, buvo likęs 
tik vienas iš daugelio užsienio 
diplomatų — tai popiežiaus 
nuncijus arkivysk. Antonius 
Riberi. Kinijoje jis yra nuo 
1946 metų. š. m. birželio 26 
d. jis buvo uždarytas namų a- 
rešte. Prie jo nieko neprilei
do net iš artimiausių jo tar
nų.

Suimtas, kaip spėjama, dėl 
to, kad rėmė katalikus, kurių 
priešinimasis komunistiniam 
režimui vis didėja.

veža... lenkai
kai. Tarnautojai susidarė dau
gumoje lenkai. Kas yra len
kas arba moka lenkiškai kal
bėti, tas turi pirmenybę. Tar
nautojai pirmą kiekvieną «- 
migrantą užkalbina lenkiškai, 
o tik vėliau vokiškai arba ang
liškai.

CARO TURTŲ ŪKIMAS
Paskutinio Rusijos caro 

brangenybių vertė siekė kele
tą milijonų aukso rublių. Tai 
buvo auksiniai pinigai, sidabri- 
nia indai, meno kūriniai, bri
liantai ir įvairūs papuošalai, 
kurie priklausė caro šeimai. 
Kilus revoliucijai, baronas Pe
ter van Vrangel visas tas 
brangenybes supakavo j 400 
dėžių ir ,kad nepatektų rau
doniesiems, išvežė į pietų Ru
siją. Dalį turtų baronas Vran
gel tuojau išmainė į ginklus. 
Jie buvo reikalingi kovai su 
bolševikais. Bolševikams lai
mėjus, Vrangel su likusiomis 
brangenybėmis išbėgo į Tur
kiją, o iš čia į Belgradą. Bran
genybės rusų emigrantų buvo 
saugojamos dar 30 metų. Da
lį brangenybių emigrantai par
davė ir už gautus pinigus šelp
davo į vargą patekusius tau
tiečius.

1944 metais vokiečių ka
riuomenė konfiskavo likusias 
brangenybes. Iš 400 dėžių be
buvo likę vos 40. Susitvėrus 
Vlasovo armijai, tuos turtus 
vokiečiai perdavė genorolo 
Vlasovo žiniai. Jis juos perga
beno į Bavariją. Pakelyje iš 
40 dėžių beliko tik 20. Po Vo
kietijos kapituliacijos brange- 
bės pateko Amerikos okupa
cinei kariuomenei.

1946 metais Amerikos kari
nė valdžia brangenybių lieka
nas perdavė Dr. Jurjev, kuris 
tuomet vadovavo rusų emig
rantu centraliniam komitetui. 
1949 m. Jurjev emigravo į A- 
meriką. Jo įpėdiniu liko Pet
ras von Glasenapp, buvęs carų 
laikų generolas ir antrame pa
sauliniame kare priklausė Vla
sovo armijai. Likusias dar ca
ro brangenybes jis paslėpė s->- 
vo viloje prie Muencheno.

- Neilgai trukus, rusų emig

rantų tarpe prasidėjo organi
zaciniai ir ideologiniai nesuti
kimai. Jie privedė net prie 
kruvinų susidūrimų. Kaip vie
na taip ir antra pusė laikė sa
ve tikrąja savininke likusių 
caro turtų, brangenybių. Vieną 
naktį į vilą, kurioje buvo pa
slėptos brangenybės, įsiveržė 
ginkluoti plėšikai. Sargas Ser
gėjus, senas kazokas, stojo 
prieš įsilaužikus kovon Jam į 
pagalbą atėjo namų prižiūrė
tojas Semenjov, kuris viena i- 
silaužėlį nušovė. Kitas pabėgo.

Vėliau rusų emigrantų ko
mitetas gavo žinių, kad sovie
tų štabas Vokietijoje, Karls- 
horste ,susirūpino caro bran
genybių likimu ir žada imtis 
priemonių pergabenti į Mask
vą. Rusų emigrantu komitetas 
Muenchene taip pat susirūpi
no brangenybėmis ir nutarė 
pagaliau padaryti visoms kal
boms galą. Buvo sutarta bran
genybių liekanas parduoti ir 
už gautus pinigus įsteigti an
tikomunistinį fondą. Vieną die
ną visos brangenybės bu* o 
parduotos už 40.000 markių 
(maždaug 10.000 dolerių). At
skaičius įvairias išlaidas, su
mokėjus skolas, liko 31,911 
markių, kurios ir buvo įneš
tos į rusų patriotų fondą 
kovai prieš komunizmą.

Dabar rusų emigrantai pra
dėjo naują kovos fazę prieš 
bolševizmą, įsteigiami laik
raštį “Nabet”. kuris leidžia
mas trimis kalbomis. Jau kiek 
anksčiau išėjo “Nabat” rusų 
kalba, vėliau atskira laida an
glų kalba ir dabar vienas nu
meris išėjo vokiečių kalba. 
Redaktorius Vsevolod Kudi- 
nov. Laikraštis yra leidžiamas 
Muenchene. Turi 20,000 egz. 
tiražo. I*
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Argentinos prezidentas gen. 
J. D. Peron š. m. vasario 16 
d. paskelbė, kad šiame krašte 
atomo tyrimo srityje yra pa
siekta naujų išdavų. Tų išra
dimų autorius esąs austras 
prof .dr. Ronald Rinchter. Ki
tų kraštu atomo specialistai 
žinią sutiko abejingai. Dauge
lio nuomonė buvo, kad tai y- 
ra tik Argentinos manevras 
gauti daugiau įtakos Amerikos 
valstybių užsienių reikalų mi
nisterių konferencijoj. kuri 
įvyko kovo 26 d. AVashingto- 
nc. Po to ta žinia vėl buvo 
aptilusi.

Birželio 25 ir 26 d. Buenos 
Ai rėš laikraščiai vėl buvo pil
ni sensacingų pranešimų apie 
tolimesnius darbus bei pa

siektus rezultatus. J'' Huemul 
salą prie San Carlos de Bari- 
loche, kuri yra į Pietus nuo 
Buenos Aires apie 1.800 km, 
buvo pakviesti laikraščių ir ži
nių agentūrų atstovai (tarp 
jų vienas užsienietis — Kubos 
dienraščio “EI Mundo” atsto
vas), kuriems buvo aprodyti 
statomų laboratorijų darbai, o 
pats Dr. R. Richter papasako
jo apie savo pasiektus laimė
jimus. Prie tyrimų dirba trys 
užsieniečiai, o kiti argentinie- 
čiai. Jie dirbą, aiškino Dr. R. 
Richter. ne karo, bet taikos 
reikalams. Pasiekti rezultatai 
greitu laiku būsią pritaikyti 
aliuminijaus. plieno ir kitų 
metalų apdirbimui. Už dviejų 
mėnesių atominiai izotopai bus

Stovyklos administracija 
taip pat uždraudė emigran- . 
tams įsivežti maistą. Leidžia- ? 
ma turėti tik vaisių, kuriuos įf 
reikia pirkti stovyklos kanti- J 
noje. Žinoma, ir čia biznieriai ® 
išnaudoja emigrantus, kurie § 
neturi pinigų, čia vaisiai ir j 
visos kitos prekės yra žymiai v 
brangesnės, negu už stovyklos g 
ribų. □IPaskutiniu laiku iš parengtų ; 
transportų dažnai sulaiko ne- ? 
mažą žmonių, nes .jų plaučių g 
nuotraukos kažkur dingo. Bre- J 
mene jie turi laukti, kol pada- * 
rys naujas nuotraukas. Jdomu, g 
kur dingsta tos plaučių nuo- Ū 
traukos, kurios buvo padarv- ® 
tos Resettlement Centruose? Š

pritaikyti kovai prieš vėžio li
gą. Ateinančių metų pradžioje 
būsianti paskelbta tokia staig
mena. kad ji sukrėsianti 
pasaulį.

Iš laikraščių duodamų 
nešimų ir jiems skiriamos 
tos bei komentarų,
spręsti, kad laboratorijos tik
rai yra statomos ir atomo ty
rimo srityje dirbama, bet ar 
tyrimų išdavos yra tokios di
delės, kaip kai kurie praneši
mai sako, kol kas sunku būtų 
pasakyti.

visą

pra- 
vie- 

galima
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KAD ŽODIS BŪTŲ GERAS
Žmogaus gyvenimo keliai tiesiasi žeme, bet nuveda ana

pus žemės. Vieni tam tiki, kiti nenori tikėti. Nėra ir lengva ti
kėti tam, ko negalima pačiupinėti. Tačiau žmonės tiki labai 
daug dalykų, ką kiti pasako. Nelabai nori tikėti tik tam, ką 
Dievas sako, nes ką Jis taria, reikalauja, kad būtų vykdoma. O 
kai reikia vykdyti, pasirodo, kad reikia šį tą savo gyvenime 
taisyti. Čia ir prasiskleidžia pati pagrindinė netikėjimo prie
žastis. Žmonės dažniausia netiki tik dėlto, kad jie tiki tik šios 
žemės gyvenimu ir pačiu savimi. Čia jiems atrodo yra pradžia ir 
galas. Tuo tarpu Kristus yra aiškiai pasakęs “Aš esu pradžia ir 
galas.” Iš Dievo rankų visi išeina ir pas Jį ateisime. Jis tars 
ir paskutinį žodį. Kad tas žodis mums būtų tikrai geras, paliko 
ir Save aPtį, ir Savo Mokslą, ir Savo Kunigus. “Jų klausysi
te”..

Daugelio nustebimui šiemet 
per rinkimus j Niedersach- 
sen’o landtagą (parlamentą) 
naujoji partija — Sozialistis- 
che Reichs-Partei (Socialistinė 
Reicho Partija) surinko 366.- 
790 balsų ir laimėjo 16 vietų. 
Anglų žurnalistai rimtai žiūri 
j šj reiškinį ir, pav., Robert 
Kee savo straipsnį “ Xre the 
Nazis Coming Bark” (žurn. 
“Picture Post” (š. m. VI. 16 
d. Nr. 11) baigia žodžiais: 
“Mums gresia pavojus ne tik 
pralaimėti šaltąjį karą, 1x4 
taip pat ir 1939 45 meti; ka
rą.” Jo manymu, pavojus glū
di ne šitame SRP laimėjime, 
bet fakte, jog daug vokiečių 
galvoja, kad per 6 metus nuo 
karo pabaigos alijantai ir 
Bonn’os vyriausybe nieko kito 
vokiečių neišmokė, kaip tik 
to, ką Goebbels skelbė, būtent, 
kad bolševikas yni pavojin
gas.

SRP “vidaus kabinetą” su
daro keturi vyrai:

1. Dr. Fritz Dorls, 10 me
tų, nuo 1929 lig 1945 m. bu
vęs nacių partijos narys. Po 
karo jis kurį laiką rėmė 
krikšč. demokratus, vėliau vo
kiečių dešiniųjų partija, įkur
tą grafo von Westarp’o. Jis 
yra jausmingas ir ambicingas, 
netekps parlamentarin. imuni
teto už tai, kad smarkiai už- 
atakavo Bavarijos teisingumo 
ministerį, kam jis buvo liudi
ninku Nuernberg’o byloje.

Kunigo gyvenimas ir darbas iš tikrųjų yra nelengvas. Jis 
parenkamas iš žemės ir iš žmonių, bet turi atstovauti ne žemei 
ir paklusti ne žmogui. Jo pareigos jį pastato tarp žemės ir 
dangaus. Tai sunkios pareigos. Vieni nori, kad jis ir būtų lyg 
iš dangaus, o jis yra žmogus. iKti norėtų jį laikyti tik prie 
žemės, palenkti savo reikalui, kai kunigo pareiga kitus lenkti 
Dievo reikalui. Kai jis tą pasako, tai nekartą išgirsta pastabą: 
“Būki bažnyčioje, ten mes tave rasime, kai reikės.”

O kunigui reikia ir įsakyta ieškoti žmonių Dievui. Taip jis 
eina į visuomenę, ir į viešą veikimą. Bet čia kai kieno nėra 
mėgiamas ir kai neturikoprikišti, tai meta jam kaltinimą, kad 
yra dvasiškis. Tuo būdu mano, kad yra suniekinę ir visą jo 
darbą bei pastangas. Taip buvo ir taip bus. “Jie jus užmušinės 
akmenimis.” O kai akmens nenugriebs, tai mes piktą žodį, ne
pagrįstą kaltinimą ir šmeižtą. Visa tai daroma dėl to, kad per 
kunigą pataikytų tikėjimui.

Kas netiki arba nori tikėti taip, kaip jam geriau atrodo, 
tas nemato ir didelio lietuvių kunigų atlikto darbo savo kraštui 
ir tautai. Jie vis atranda ką nors prikišti. aPskiriems kunigams 
pasitaiko ir teisingų priekaištų, bet jie neužtemdo viso šviesaus 
ir didelio kunigų darbo. Be jo Amerikos lietuvių gyvenimas bū
tų nuėjęs visai kitu keliu. Apie lietuvybę Amerikoje šiandien 
jau nekalbėtume. Be parapijų ir katalikiškų draugijų ji nebūtų 
nė tiek išsilaikiusi, kiek daba rišliko. Gal kam ir nemaloni ta 
tiesa, bet ji nepaneigiama. Pakanka tik prisiminti, kur yra nu
vesti ir vedami visi tie. kuriuos sutelkė ateistinės idėjos ir su
grupavo apie Stalino liniją.

Kunigų Vienybės Seimui susirenkant į metinį posėdį, mes 
nuoširdžiai linkim kuogeriausios pasekmės ir tikime, kad daugu
mai opių klausimų bus rastas geras žodis.

Dorls yra formalus SRP va
das kartu su generolu Otto 
Ernst Remer./

2. O. E. Remer, 38 metų, 
generolu tapo 1944 m. Jis. 
tuomet būdamas tik majoro 
laipsnyje, likvidavo liepos m. 
sąmokslą prieš Hitlerį ir už 
tai buvo pakeltas į generolus. 
Jis laikomas padoriu profesi
onaliniu kariu. Laikydamasis 
tradicinio vokiečių kario klus
numo. jis sulaužė sąmokslą 
prieš Hitlerį 1944 m. liepos 
m. 20 d. Savo nepadoriu pasi
tyčiojimu iš kanclerio Dr. A- 
denaur’io jis užsitraukė teis
mą ir yra nuteistas 4 mėn. 
kalėti. Byla praskambėjo viso
je Vokietijoje ir išpopuliarino 
Remer’į ir jo partiją.

3. Grafas von AVestam, 40 
m., buvo SS vyras 1933-1937 
metais. Rytų fronte jis yra 
netekęs vienos rankos. Britų 
žurnalistai jį laiko prityrusiu 
ir gudriausiu politiniu takti
kų. Jo namas yra Hannover’y- 
je greta britų militarinės po
licijos būstynės. Nesenai jo 
namuose įvyko visos Vak. Vo
kietijos SRP vadų konferenci
ja. Po karo jis buvo įkūręs

NACIAI ATGYJA
ja, kurioje Amerika ir Rusijavokiečių dešiniųjų partiją.

4. Gerhard Krueger, 52 m., 
NSDAP (nacių) nariu buvo 
nuo 1928 lig 1945 m. ir turi 
auksinį tos partijos medalį. Jis 
yra mokytas istorikas. Yra 
naciams parašęs knygą “Ges- 
chiehte voelkisch gesehen” 
(Istorija tautišku požiūriu”). 
Jis stovi lyg ir už partijos sce
nos, bet daro jai didelės įta
kos.

Visoje Vokietijoj yra vieno
das SRP uždavinių suprati
mas, kuris matyt, yra iš jo 
galvosenos kilęs. “NSDAP bu
vo revoliucine nacionalsocia- 
lizmo forma: naciai iš būtiny
bes turėjo vartoti šiurkščius 
ir diktatoriškus revoliucionie
rių metodus, kaip tatai darė 
Didžioji Prancūzų revoliucija, 
o mes, SRP nariai, laikomės 
demokratiškos evoliucinės for
mos; mes diktatoriškus meto
dus laikome pasenusiais da
lykais.”

5. August Finke, 54 m., ka
ro metu Gestapo pavedimu or
ganizavo vokiečių špionažą 
Švedijoj. Jis laikomas kandida
tu į būsimus Reicho vidaus 
reikalų ministerius. Visi šitie 
SRP vadai skelbia, kad nacių 
politikoje ne viskas buvo blo
ga, kad reikia imti jų teigia
mybes ir vengti jų klaidų. Dar 
vienas iš jų antraeilių vadų, 
Freiher von Roffmer, pasakė, 
kad jis negalįs atleisti Hitle
riui tik vienos klaidos, kam jis 
neturėjo kantrybės palaukti, 
kol Anglija. Prancūzija ir A-

KORĖJOJE MŪŠIAI
Visu Korėjos frontu, išsky

rus siaurą ruožą prieš Kae- 
song, kur vyksta derybos, 
kautynės nėra sustojusios. 
Smarkesnės kovos vyksta 
prie Chorvvon ir Kumsong — 
apie 20 mylių už 38 parale
lės. Jaučiamos raudonųjų pa
stangos šioje vietoie prakirsti 
vakariečių pozicijas, apsupti ir 
atstumti iki 38 paralelės, kol 
dar deramasi. Jų bandymai 
ligi šiol sudužo į kietą sąjun
gininkų laikyseną.

Nors lietus ir trukdo veik
ti aviacijai, bet ji naudojasi 
radaro apartais ir toliau bom
barduoja komunistų pozicijas 
fronte ir pramonės centrus. 
Paskutiniąją saavitę JAV avi
aciją beveik kasdien susidur-

J. G O B 1 S

merika pribręs prie jo linijos 
ii- prisidės prie bendro švento 
karo prieš Sovietų Sąjungą.

Gen. Remer pasakė: “Mes 
nesame jokie ideologai; mes 
kovojame už darbą ir duo
ną.” Jis. Dorls, \Vestarp, 
Krueger ir k. yra pasisakę už 
valstybinį socializmą, už vals
tybės intervenciją sprendžiant 
butų ir darbo trūkumo klau
simus. Žemės ūkio klausimus 
jie nori spręsti lygiai taip, kaip 
sprendė naciai. Jie visai pri
taria Schachto 1933 metų sis
temai, kuri finansavo produk
ciją. VVestarp pareiškė, kad 
SRP turi “sukurti tautinę, 
bendrai vokišką opoziciją A- 
denaur’iui”, panaudodama tam 
“didelį vokiečių įpykimo jaus
mą.” Ši partija smerkia an
tisemitizmą ir konclagerius, 
bet manoma, jog ji tai daro 
ne iš moralinio įsitikinimo, o 
vien taktikos sumetimais.

SRP dabartinėmis aplinky
bėmis priešinasi bet kokiam 
Vokietijos apginklavimui: vi
sų pirma turi būti atitrauktos 
visos okupacinės kariuomenės 
ir tik po to svarstomas remi- 
litarizacijos klausimas, šis rei
kalavimas sudaro stipriausią 
kortą šios partijos rankose.

Visiems užsieniečiams aišku, 
kad SRP yra militaristų parti
ja. kuri šiuo metu nenori, kad 
Vokietija virstų antrąja Kore-

TEBEVYKSTA
davo su rusiškais sprausmi- 
niais lėktuvais, kurie atskris
davo iš anapus Mandžiurijos 
sienos.

Aviacija yra pastebėjusi, 
kad abiems pamario keliais, 
rytų ir vakarų, traukia nuo
latinės vežimų virtinės ir mo
torizuoti daliniai. Jie yra blaš
komi aviacijos ir laivų artile
rijos. Prieš kelias dienas JAV 
karo laivai stipriai apšaudė 
Wonsan uostą.

Be to, kaip pranešama, Ko
rėjos fronto vadas gen. Van 
Fleet. pristatytas pakelti į ke
turių žvaigždžių generolus, i- 
masi visų priemonių, kad de
ryboms nepavykus, raudonieji 
nesidžiaugtų, jog vakariečius 
prigavo. 

grumtųsi iki mirties. Tačiau 
ši partija skelbia, kad vokie
čiai, kaipo pilnai nepriklauso
ma tauta, užimtų savo vietą 
Europos tautų bendruomenėje. 
“Vokiečių kareivis yra geriau
sias pasaulyje, bet jis negali 
kovoti, jei kovoje nėra jo šir
dies. Vokietis kovos tik už sa
vo tėvynę.”

Vokietijoj vyrauja nuomo
nė, kad tik griežta laikysena ir 
griežtomis kalbomis galima 
laimėti koncesiją iš vakarų 
valstybių. Londono katalikų 
“The Tablet” (š. m. V. 5 d.) 
mano, kad vokiečių ekstremis
tai yra Otto Strasse’io, tebe
gyvenančio Kanadoje, įtakoje, 
kuris moko, kad Vokietija tu
ri būt valdoma “elito” ir kad 
ji turi būt vien žiūrovu Rytų 
ir Vakarų kovoje. To paties 
“The Tablet” (V. 19 d.) ben
dradarbis Michael Derrick tu
ri žinių, kad nemaža karinin
kų ir nacių vak. Vokieti joje 
(tik ne vak. Berlyne) nieko 
kita nenori, kaip tik Sovietų 
okupacijos, nes jie mano, kad 
per 10 metų vokiečiai perimtų 
į savo kontrolę okupuojančius 
rusus ir vokiečių įtaka išsi
plėstų ne tik į Europos rytus, 
bet ir į Tolimuosius Rytus ir 
pagaliau į visą pasaulį. Jie ti
kisi užimti pagrindines pozici
jas Maskvoje, kaip kad vokie
čiai turėjo jas prie Ekaterinos

Prezidentas Trumanas pristatė Korėjos karo vadą Lt. Gen. Jame* 
Fleet (kairėje) pakelti j keturių žvaigždžių generolus.

Didžiosios, ir tada vokiečių 
laimėjimas būtų didesnis, negu 
kad Hitleris svajojo.

Bonn’o vyriausybės infor
macijos ministeris Twardows- 
ki nesvyruodamas sako, kad 
neo - nacai subsidijuojami iš 
Sovietu zonos ir kad Nieder- 
sachhsen’e komunistai balsavę 
už SRP kandidatus. Bonn’o 
vyriausybė grąsina SRP užda- 
rvti. Formaliai negalima saky
ti. kad ši partija būtų nekon- 
stitucionali. Federalinė vyriau
sybė teturi vieną priekabę, 
kad šios partijos vadai kalba 
įžeidžiančiais žodžiais. Bet 
šios partijos vadai ir daug na
rių yra buvę S. A. S.S. ir Ges
tapo žmonės. Vargu laikysis 
demokratijos metodų kovoje 
dėl valdžios ir vadovybės.

Robert Kee mano, kad SRP 
uždarymas sudarytų dar pavo
jingesnę situaciją, nes pažeis
tų demokratijos principus. Jis 
mano, kad alijantai 1945 me
tais padarę klaidą, leisdami 
veikti senosioms partijoms; 
kad reikėję skatinti naujų par
tijų kūrimą, kurios būtų galė
jusios geriau atstovauti vokie
čių tautai.

Mūsų manymu, gireždėii- 
mas vokiečių demokratijos 
vežime atsirado ne dėl to, kad 
alijantai leido veikti seno- 
sioms krikšč. demokratų, soc. 
demokratų ir liberalų parti
joms, bet dėl to, kad Jaltoje 
ir Potsdame alijantai padarė 
klaidų, kurios pakirto didžio
sios demokratijos autoritetą ir 
vokiečių, pabaltiečių, lenkų ir 
Balkanų tautu pasitikėjimą 
tarptautiniu teisingumu.

KALNUOSE
IEŠKOME LIETUVIŲ

«
$u Balfo įgaliotiniu pas lietuvius 
tremtinius Schwarzvaldo 
kalnuose

BALF Įgaliotinis Prancūzų Zonai pasikvietė mane 
nepapraston'talkon: pasileisti į 10-ties dienų kelionę po 
visą prancūzų zoną, pradedant Konstancos miestu, pri
siglaudusiu prie Bodeno ežero, ir baigiant Koblenzu ant 
Reino krantų. Kelionės tikslas aplankyti kiekvieną lie
tuvio šeimą, susipažinti su jais, surinkti tikslius davi
nius apie jų ekonominę ir kultūrinę padėtį, jau nekal- 

. bant apie pagalbą emigracijoj. Turint galvoj, kad visoj 
zonoj tėra viena stovykla, ir ta pati emigruojantiems, 
o visi kiti tremtiniai išbarstyti po miestelius ir kaimus, 
per šimtus kilometrų vieni nuo kitų, — šitas planas at
rodė truputį fantastiškas. Tačiau BALF įstaigose buvo 
toks įkarštis ir užsidegimas žūt būt surašinėjimą įvyk
dyti, kad šitas įkarštis sutirpdė visus mūsų abejojimus. 
Antra vertus, pats vidurvasaris, kai saulė žeme riti
nėjas, kai vyšnios pačiam įnokime... Ėmiau ir sutikau 
šiam darbui talkinti.

Birželoi 10 d. apsiginklavę jeep’u, benzino atsar
gom. anketų lapais, prisidėję kišenes saldainių vaikams, 
o cigarečių suaugusiems, pasileidom į kelionę. Pradė
jom nuo vietovių apie Bodeno ežerą, o vakare jau pa
siekėm didesnę lietuvių koloniją Biberache. Ten vokie
čių prieglaudose sutelkti daugiausia seneliai ir ligoniai. 
Patalpos švarutės, langai šviesūs ir dideli, tik vakarie
nė, kurią ir mums teko paragauti, buvo tikrai skurdi. 
Seneliai gali beveik viis emigruoti, jei tik atsiranda gi
minių ar geradarių, garantuojančių už juos 1000 dole
rių. Bet štai čia mes pirmu kart buvom nustebinti:

— Ką aš ponuliai važiuosiu, — sako senutė. — 

Man jau 65 metai, nenoriu sūnui su šeima ant sprando 
sėsti...

Jokio skundo, jokių nepasitenkinimų ar priekaištų. 
Tik paskutinis — visų bendras prašymas: neužmirškit 
mūsų, nors atlankyti kada...

Ir tik netyčia iš senutės sužinojom, kad jos sūnus 
jau yra mobilizuotas į Amerikos armiją. Tada, ir netu
rėdami filosofinių palinkimų, susimąstom. Kaip nuo
stabiai sukas gyvenimo. ratas: tautiečiai iš Amerikos 
per metų metus aukojo centą šiai senutei šelpti; dabar 
jinai atidavė savo sūnų Amerikos idealams ginti.

Kitą vakarą ištikimasis jeep’as užneša mus į klai
pėdiečio šeflerio šeimą. Pavardė vokiška — taip ir nu
sprendė anais laikais visagalis IRO, kad jie yra vo
kiečiai. Susilekia keturi vaikai, kaip žvirbliai (tėvai iki 
sutemų dirba). Prašnekinam juos, pasisakom, kad e- 
sam iš BALF organizacijos, šitas žodis stebuklus da
ro: vaikai atsiveria, nelyginant žiedai prieš saulę, ir 
mes išgirstam tyriausią lietuviški kalbą... Grįžta tė
vai. Neįkyri jokiais pašalpų prašymais. Tik vieną sva
jonę ir viltį puoselėja, kad patektų į projektuojamas 
lietuvių sodybas. Ne tam. kad už dyką duoną valgytų. 
Kad tik savųjų tarpe būtų. Kad tik vaikus lietuviais į 
savo žemę parvežtų....

Milžiniškų kalnų papėdėj prisiglaudęs mažas ti
pingas Schwarzwaldo namelis, kuriame randam našlės 
Cypienės (Ziepa) šeimą. Kambarėlis mažas, bet blizga 
švara, lyg lietuviška seklyčia. Moteris prasilavinus— 
buvusio Klaipėdos policininko žmona. Parodo ji mums 
antklodę, mažytį pagalvėlį ir vaiko batus.

— Tai vis turtas įgytas už BALF cigaretes, —pa
sakoja ji. — Išsimainiau. O kai ateina nors ir maža 
piniginė pašalpta, tai visą mėnesį šventė, nes skolas 
išsimokam.

Pasibeldžiam į K. Grintalio duris Zwiefalten-Bach 
kaimely. Randam tik žmoną, jis pats dirbtuvėj pluša. 
Kai pasakom labas rytas, moteris apstulbsta, po to 
prapliumpa ašarom — tokiom smaugiančiom džiaugs
mo ašarom, kurios neleidžia jai ištarti žodžio.

Iš pradžių ir mums užlūžta kalba. Po to įsibėgė
jam. Atsigabenam vyrą iš dirbtuvės (jis minkštų baldų 

dirbėjas). Ištisais mėnesiais jis negirdėjo lietuviško žo
džio. Nežinojo, kad yra Vokietijoj lietuviškas laikraš
tis. lietuviškos mokyklos, kad yra organizacijos, čia ir 
anapus Atlanto, kurios jais Dievo užmirštam kampely 
rūpinasi, kad yra žmonių, kurie savo noru atsisakė 
emigracijos, kad tik jie — išblaškyti po visus kampe
lius—neliktų be globos...

Moteriškei visa tai atrodo kaip sapnas?“
— Aš sutinku sausos duonos plutą valgyti. — sako 

ji kukčiodama, — tik nepalikit mūsų čia vienų, neleis
kit mano vaikui nutausti vokiškoj mokykloj. Bet kur, 
bet kokiom sąlygom, tik perkelkit mus, kur yra sa
vųjų...

Tėvas atneša vaiko dokumentus ir, nesvarstyda
mas ir neabejodamas, prašo rekomendacijos, kad vaiką 
priimtų į lietuvišką gimnaziją.

— Gerai apsigalvokit, — bandom perspėti, —nuo 
jūsų ligi Diepholzo 18 vai. keloi. Nepasiilgsit, nesibai- 
minsit?

— Kaip nepasiilgsi. — įsikiša motina. — Bet jeigu 
vaikas gali sava kalba mokytis, tegul man širdis plyšta, 
tik tegul jis važiuoja!

Jeigu mes jau buvom mirtinai pavargę, prieš pasi- 
belsdami į šios šeimos duris, tai su jais atsisveikinę 
pajutom, kaip į mus įsroveno nauja jėga — iš to nepa
liesto. tyro tautiškumo, iš tos didžiosios ištikimybės 
savajai kalbai ir kultūrai, kuriai paaukojama viskas, 
neišskiriant net motinos širdies sentimentų.

Mažlietuvio Pažėros šeima Wickenrodt kaimely 
Reinlando provincijoj. Apylinkės nykios, negyvos, lyg 
neseniai pro jas būtų prasiautęs maras. Ištisais kilomet
rais nei trobesio, nei žmogaus. Kaip tik gera vieta 
tremtiniams nukišti...

Pažėrų moterys apsipila džiaugsmo ašarom. Jų 7 
metų anūkė ilgai klauso mūsų pasikalbėjimo, nedrįs
dama pratarti žodžio. Po‘to atsargiai prieina prie po
nios B. ir klausia:

— Ar jūs turit vaikų ?
— Turiu, vaikei. Maždaug tokią mergytę, kaip ir 

tu.
— Ar jinai turi lėlę?...

Mes visi tą akimirką pritylam — prieš tylią, bet 
gilią tragediją vaiko, kuris auga be žaislų...

Mes buvom prisigėrę įspūdžių, nelyginant kempi
nės, ir negalėjom tylėti net ir tada, kai jeep’as skam
bėjo ir braškėjo, besirisdamas akmenuotais keliais, 
taip, kad mes beveik negirdėjom savo žodžių. Mes 
svarstom, kodėl paprasti, nemokyti žmonės daug stip
riau prisirišę prie gimtosios žemės ir sunkiau išsižada 
tautinės kultūros, negu inteligentai. Taip besvarstyda
mi mes pasiekėm Mainzą — prancūzų okupacinės val
džios kultūrinį centrą, kuriame šiuo metu gyvena ži
nomas lietuvių grafikas dail. K. Jonynas su šeima. 
Praviešėjom ten ilgiau, negu kitur. Praviešėjom, nes 
įsitikinom, kad ne tik prasčoikėliai yra ištikimi sava
jai žemei. Dail. Jonynas sutiko perleisti Liet. Bendruo
menei Vokietijoj visą savo audimo dirbtuvės invento
rių — be jokio atlyginimo — kad tose dirbtuvėse bū
tų galima duoti darbo tiems, kurie negali išemigruoti. 
O kai mus išvažiuojančius ponia Jonynienė apkaišė 
lietuviškom rūtom, kurių kerus ji rūpestingai augina, 
mums nebeliko abejonių, jog lietuviška dvasia tremty 
išliko spinduliuoti ne vien prastų, nemokytų žmonių 
sielose.

Ir taip slinko pro mūsų akis galerijos vaizdų ir ti
pų. Nenorėjom, kad jie nueitų į užmarštį. Norim juos 
parodyti mūsų tautiečiams užjūry, nelyginant stikli
niam karste miegančiąją karalaitę. Ji nebuvo mirus 
stikliniam karste; ir mūsų tautinė sąmonė nėra mirus 
nei po vokiškom pavardėm, nei po žiauriais screenin- 
gų paragrafais. Tai jie — lietuviai anapus Atlanto— 
išlaikė šią miegančiąją karalaitę gyvą, tai jie neleido 
užgesti lietuviškumo kibirkštėlei, bet kurstė ją savo 
pavyzdžiu su kiekvienu maisto paketu, kiekvienu dole
riu, kiekviena drabužių siunta.

Mes grįžom po 10 dienų—dulkini ir suvargę, alka
ni ir neišsimiegoję, bet mes nejutom nuovargio, nes ži
nojom, kad į visus tolimiausius užkampius nuvežėm po 
šviesios vilties kibirkštėlę, kad išlaikėm lietuviško soli
darumo egzaminą. Mes matėm trykštančias džiaugsmo 
ašaras, ir patys pasijutom laimingi, nes argi tai nėra 
vienintelis mums pasilikęs džiaugsmas niūriose trem
ties dienose — padaryti kitus laimingus.
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DR. PETRAS MAČIULIS

KITUS GELBĖJO
PATYS ŽUVO

DEŠIMTS METŲ PANEVĖŽIO TRAGEDIJAI
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Didžiulio pasikalbėjimą apie 
Panevėžio gydytojų "pamoky
mą.”

: LIETUVOS • LENKIJOS SANTYKIAI AMŽIŲ BEGYJE

Panevėžio gydytojų tragedi
ja buvo įvairiai aškinama: vie
na jos versija buvo ta, kad 
neva birželio 26 d. ties apskri
ties ligonine buvę pasirodę 
partizanai, tad bolševikai ga
lėję įtarti ligoninės personalą 
partizanus slepiant. Kita 
sija ,esą bolševikai norėję 
vesti sąskaitas” su d-ru 
Mačiuliu, kuris jų buvo 
šauktas Rokiškin operuoti 
šautą tenai enkavedistą,
operuoti atsisakęs, nes anas 
pacientas buvęs sunkiai sužei
stas ir pats raštiškai buvo at
sisakęs būti operuojamas te
nai, reikalaudamas, kad jį 
vežtų į Maskvą operuoti. Iš
kviestas orlaiviu iš Kauno 
prof. Kanauka pacientą ope
ravo, tačiau sužeistasis opera
cijos neišlaikė ir mirė. Trečia 
versija: sesuo Kanevičiene bu
vus enkavedistų priversta teik
ti jiems žinias iš ligoninės gy
venimo (šnipinėti). Birželio 
22 d., karui tarp vokiečių ir 
bolševikų prasidėjus, minima 
sesuo kažkam prasitarus, kad 
ji nebetamausianti jiems. At
rodo, kad ir enkavedistų pasi
rodymas ligoninėje buvo susi
jęs su gail. sesers Kanevičie- 
nės suėmimu, bent taip pasi
rodė tiems žmonėms, kurie sa
vo ausimis girdėjo enkavedis
tą. klausiantį, ar operacinėje 
reikalinga sesuo. Antru kart 
atėję ir gail. sesers heradę o- 
peracinėje, enkavedistai suėmė 
ir išsivedė visus tris ligoninės 
chirurgus. Taip žmonės kalbė
jo .liudijo ir darė iš tos tra
gedijos įvairias išvadas.

Iš aukščiau suminėtų versi
jų vieną galima laikyti pati
kimiausia: tai gail. sesers Ka- 
nevičienės įtartinas vaidmuo 
ligoninėje. Kitas reikalas, ar 
ji priverstinai ‘informavo”
kavedistus apie ligoninės per
sonalą. tačiau faktas lieka 
faktu, kad ji buvo apie tą pra
sitarusi “toliau ^ems nebetar
nausianti”. Tokiais atvejais 
enkavedistai turi geras 
sis, todėl labai galimas 
kas. kad buvo nutarę ją 
duoti, bet jiems trūko
preteksto už ją pakaltinti chi
rurgus. Ar ji buvo iš anksto 
“pamokyta”, kaip suvaidinti 
pasislėpusios vaidmenį, spręs
ti sunku, nors, žinant bolševi
kų metodus, toks dalykas la
bai galėjo būti. Visas klausi
mas kyla, kodėl gi bolševikai 
suėmė ne vien tuos gydytojus, 
kurie tuo metu buvo operaci
nėje, ir neva buvo atsakingi 
už tariamą sesers slėpimą, nes 
į rėmus nebetelpa klausimas, 
už ką gi buvo suimtas ir taip 
pat žiauriausiu būdu nukan
kintas d-ras J. Žemgulis? Jis 
prie Kanevičienės reikalo nie
kuo buvo dėtas. D-ro S. Ma
čiulio klausimas atpuola, nes 
tebegyvi Rūdininkai patvirti
no, kad anas enkavedistas Ro
kišky pats raštiškai buvo atsi
sakęs. kad jį ten operuotų. 
Pagaliau d-ro S. Mačiulio ir 
kitų nuomonė pasitvirtino, nes 
ir prof. Kanauka peršautojo 
nebegalėjo išgelbėti.

J. Racevičius ir kiti jo pažįsta
mi su neslepiamu nustebimu 
klausėsi d-ro Didžiulio pasi
pasakojimų, kaip jis “pamoki
nęs” tris jaunus Panevėžio 
gydytojus. Kadangi tuo metu 
jau ir Tauragę žinios apie 
klaikią Panevėžio daktarų tra
gediją buvusios pasiekusios, 
todėl jie Didžiulio nė nebeno
rėję toliau kamantinėti. J. 
Racevičiui ir kitiems tas d-ro 
Didžiulio pasakojimas padaręs 

Ir
va čia, net nežinodamas, kad 
aš esu vieno tų nukankintųjų 
Panevėžyje gydytojų brolis, J. 
Racevičius klausė manęs, 
aš

Rudeniop (1941 m.) Kaune 
susitikau gen. d-rą Nagevičių, 
kuris, be kitko man pasakė, 
kad greitu laiku jis suruošiąs 
Panevėžio daktarams atminti 
akademiją, kad juos pagerbtų 
kaip Fratemitas Lituanica na
rius. Iš savo pusės, aš iš anks
to padėkojau, bet... taip po 
šiai dienai akademijos niekas 
ir nesuruošė. ‘
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Atkrinta ir trečioji versija 
dėl tariamų partizanų slėpimo 
ligoninėje, nes d-ro Didžiulio 
sūnaus atvesti į ligoninę en
kavedistai suimti chirurgus ne 
partizanų jieškojo, bet veik 
kartu įsiveržė į operacinę su 
gail. sesele Kanevičiene. 
įtikinamai atrodo
faktas, kad bolševikai, 
partizanų jieškodami, būtų at
ėję' septyniese su komjaunuo
liu Didžiuliuku priešaky. A-
nuos spėliojimus atmetus, be- , labai nejaukaus įspūdžio, 
lieka viena išvada: ligoninės 
personalas enkavedistų buvo 
sekamas visą laiką ir žinias jie 
rinko gal ne per vieną seserį 
Kanevičiene, bet ir per kitus 
savo agentus, nes bolševikai 
paprastai pastato ir savo a- 
gentams sekti agentus toj pa
čioj įstaigoje. Tad “kaltinamo
sios” medžiagos jiems nestigo. 
Bolševikams užgrobus Lietu
vą, Panevėžys pakeitė savo 
veidą, nes be vieno kito lie
tuvio visas atsakingas vietas 
pasidalino kitataučiai. Besi- 
pJėsdama apskrities ligoninė 
labai palietė buv. žydų ligoni
nės reikalus. Tokiam d-rui 
Gutmanui, bolševikmečiu ėju
siam Panevėžio 
skyriaus viršininko 
visas lietuviškojo

ar 
negalėčiau ką papasakoti

Nors šiandie sueina jau de
šimts metų nuo anos klaikios 
tragedijos Panevėžyje, nors 
šiuo metu bolševikai Panevė
žyje gal jau bus nugriovę 
skulptoriaus Bučo pagamintą 
nukankintiems chirurgams at
minti paminklinį akmenį, bet 
to paminklo įrašas ir dabar 
tebėra žmonių širdyse: —“Ki
tus gelbėjo — patys žuvo.”
Birželio 25 d. 1951 
Chicago, III.

sanitarijos 
pareigas, 
sambūrio 

veikimas buvo gerai žinomas,
ir, kaip sakoma, nebuvo jam 
prie širdies. D-ras Didžiulis, 
kaip savo laiku atleistas iš ap
skrities ligoninės direktoriaus 
pareigu už revizijas rastus 
trūkumus atskaitomybėje, vi
są laiką to nepamiršo, kaip 
mūsų žmonės nepamiršo ir to 
fakto, kad tas pats d-ras Di
džiulis 1919 m. (pirmą kartą 
bolševikams užėmus Panevė
žį) dirbo bolševikų sanitarinia
me skyriuje. Ir kitas pašalinis 
faktas turi čia savo reikšmės: 
d-ro Didžiulio žmona bolševik- 
mečiu dirbusi Panevėžio gim
nazijoje ir josios jaunesnysis 
sūnus buvo aiškiai pro-komu- 
nistiškai pasireiškę ,0 jo sesuo, 
Albrechtienė, buv. Kapsuko- 
Mickevičiaus žmona, žinoma 
komunistė. D-ro Didžiulio vi
zitai ligoninėje birželio 26 d. 
prieš piet. nekalba už tai, kad 
pašalinus tą didelį klaustuką, 
kuriuo gi tikslu? Tad visai ne
stebėtina, kad. pasiekę Pane
vėžį, vokiečiai veik visą Di
džiulių šeimą uždarė į kalėji
mą, nes žmonės juos visus sie
ja su Panevėžio chirurgų tra
gedija.

PANEVĖŽIO

Š. m. Brooklyno “Amerikos” 
nr. 8-15 ir "Darbininko” nr. 
1-10 pakartotas iš Uchtės 
(Vokeitijoje), 1946 m. “Va
gų” nr. 4-6 rašinys “Lietuvos 
Lenkijos santykiai amžių bė
gy7 je” yra parengtas dar žiemą 
1945-46 met. Iš šalies užsaky
tas, jis buvo numatomas vers
ti svetimon kalbon, tad ir bu
vo rašomas į tai atsižvelgiant, 
taip nustatant ir turinį ir for
mą. Todėl yra jame dalykų— 
perdaug jau žinomų bet ku
riam lietuviui, tačiau primfriti- 
nų pašaliečiams. Yra žodžių ir 
net sakinių, kurie lietuvių kal
boje lengvai galėtų būti kitais 
pakeisti, laisviau ir lietuviš
kiau pasakyti, bet čia buvo 
draudžiamasi prieš galimą 

* tuomet perdaug laisvą ir ne
tikslų vertimą. Išspausdinta, 
kaip buvo parengta.

Vis dėlto pačioje straipsnio 
pabaigoje (“Darbininko” 10/ 
37 nr.) norėčiau kai ką pa
pildomai pridurti, nes per pen- 
keris (po str. parašymo) me
tus vienas kitas netolimos pra
eities dalykas labiau išryškėjo 
arba naujų faktų žinioje rei
kalingas patikslinti.

Visų pirma “mažmožis’ 
Pirčiupiu kaimo likimo, 
vokiečiai sudegino beveik 
sus gyventojus, pradedant 
nos valandos kūdikiu ir 
giant 90 metų seniu. Nežinau 
dėl ko bolševikinė 
“Tiesa” visu šimtu 
sudegintųjų skaičių, 
ma. bet neįvardindama, 
97. Tuo tarpu mano nurodo
mi 200 (tikriau 197) sudegin
tųjų pirciupiškių yra paremti 
vardiniu (vardais ir pavardė
mis) sąrašu, kurį dar Vilniuje 
1944 m. esu gavęs, sudarytą 
Pirčiupiu tragedijos metu ten 
pasitaikiusio mūsų saugumo 
valdininko, kuriam dar pasise
kė kelis žmones išgelbėti iš 
vokiečių. Tą sąrašą turėjau 
dviejuose nuorašuose, kurių 
vieną Lietuvoje esu neatsime
nu kam davęs — bene kuriam 
Kauno tarėjui, o kitą pasiė
miau su savim išvykdamas iš 
Lietuvos ir jau tremtyje per
daviau poltiniams musę veiks-

PATIKSLINIMAI

Sausio menesį 1949 m. Lud- 
uigsburgo pereinamoje sto
vykloje man teko gyventi vie
name kambaryje su simpatin
ga Racevičių šeima. J. Racevi- 
čius per 12 metų išbuvo Tau
ragės gelžkelio stoties virši
ninku. Kartą J. Racevičius 
pradėjo pasakoti savo išgyve
nimus iš pirmo bolševikmečio 
laikų, o taip pat iš vokiečių o- 
kupacijos meto. Vieną dieną 
jis su kitais važiavęs trauki
niu. kuriame buvo ir iš Pane
vėžio atbėgęs d-ras Didžiulis. 
Tauragėje d-ro Didžiulio ank
sčiau niekas nepažinojęs, todėl

plačiau apie tą šiurpią trage
diją. šiuo metu p. J. Racevi
čius gyvena Clevelande, JAV.

Panevėžio apskr. ligoninės 
gydytojų tragedija įvyko bir
želio 26 d. tarp 12 ir 13,30 
vai., gi vokiečių pirmieji dali
niai Panevėžį pasekė tą pat 
vakarą apie 21-22 vai. Jau ry
tojaus dieną, kai žuvusiųjų la
vonai buvo surasti Moigio na
mų rūsyje, vokiečiai tuojau 
buvo suėmę d-rą Didžiulį, jo 
žmoną ir seserį, Albrachtienę, 
dantų gydytoją, o jų sūnus 
komjaunuolis buvo su bolševi
kais pabėgęs. Tai tas pats
komjaunuolis, kuris atlydėjo
enkavedistus į apskrities 
gonine gydytojus suimti.

Didžiulių šeimos draugai pa
siekė Kauną, o čia rado kitus 
savo užtarėjus, kurie per vo
kiečių generolą Justą padėjo 
visas pastangas, kad Didžiu
liai būtų iš kalėjimo paleisti.

D-ro Didžiulio žentas, inž. 
Mošinskis. iš Kauno pasiuntė 
sunkvežimį. kuriuo Didžiulis 
pasinaudojo, iš Panevėžio pa
sišalindamas net į Tauragę, 
kur jį pirmą kartą susitiko J. 
Racevičius, Ludvvigsburge at
pasakojęs aną, būdingą d-ro
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niams. Visos aukos sąraše bu
vo sunumeruotos; jų tarpe 
prisimenu keletą Uždavinių.

Toliaus — mano priminta, 
jog 1944 metais siautusi Vil
niaus krašte Lenkų Armija 
Krajova iš ten pasitraukusi, 
liepos mėn. raudonąja! armijai 
vėliau užėmus Rytų Lietuvą. 
Tokią bendrą žinią Uchtėje 
buvau gavęs 1945 met., rude
nį iš buvusių tuo metu Vokie
tijoje, Anglų zonoje, lenkų ka
rių, tarpininkaujant a.a. Vyt. 
Druskiui. Tačiau vėliau paaiš
kėjo, jog toji žinia reikalinga 
didesnio patikslinimo. Armija 
Krajova drauge su Raudonąja 
Armija paėmė Vilnių, bet la
bai greit po to rusai suėmė 
lenkų karininkus ir nuginkla
vo lenkų kareivius, išveždami 
juos nežinoma kryptimi (į ry
tus). Tiktai kai kam iš Ar
mijos Krajovos pavyko iš Vil
niaus krašto ištrūkti Lenkijon, 
kur kiti jųjų dar šią žiemą bu
vo teisiami, kaip anos armijos 
žygių dalyviai.

Kalbant apie tai, jog naujo
sios Lenkijos vyriausybė, pir
moji iš ligšiolinių Varšuvos 
vyriausybių, 1945 met. pripa
žino Lietuvai Vilniaus kraštą, 
neprošalį bus atžymėti, jog tos 
1945 met. vyriausybės vice
pirmininkas buvo Stanislavv 
Mikolajczyk, kuris dabar vei
kia JAV lenkų tarpe.

Be šių trijų patikslinimų, 
tąja pat proga čia išlyginami 
keli svarbesnieji spaudos rik
iai.

“Amerikos” nr. 10 str. 
pradžioje, kur sakoma
Lenkijos įtaką Lietuvai, toji į- 
taka ne “pasibaigusi”, tik “ne
sibaigusi su jų dviejų nepri
klausomybės praradimu.” Ta
me pat numery str. antroje 
skiltyje devintoje eilutėje nuo 
apačios “lietuviai... gavo la
biau ar mažiau “ne “prisirink
ti”, tik “prisiimti sau slaviš
kosios... įtakos”, o ketvirtos 
skilties apie vidurį, kalbant a- 
pie vokiečių įtaką lenkams ap- 
sidraudžiama prieš tendencin
gą nacistinį tos 
“konstatymo” tik 
vimo” išpūtimą.

“Amerikos” 
skilt. apie vidurį viet. “MBaa

pat 
apie

Rcnim Novarum — kapitalizmo 
pasmerkimas!

turi būti “XIX amž.” (gar
siausią Lietuvos poetą A. Mic
kevičių).

"Amerikos” nr. 13 str. 2 
sklt. apie vidurį ne “lenkiškai 
nusistaausios pono priklau
sančios”, bet “lenkiškai nusis- 
tačiusio pono priklausančios 
parapijos.

“Amerikos” nr. 14 str. 3 
sklt. 21 eil. nuo apačios ne 
“neregacija” tik “renegacija.” 
“Amerikos” nr. 15 str. pirmos 
skilties vidurį “tarp “lenkų 
politikų” ir “tarptautiniuose 
žygiuose” išbrauktina nereika
lingai įsispraudusios dvi eilu
tės: “tarptautiniams dalykams 
gauti, lenkų politikų.”

“Darbininko” nr. 1 str. 3 
sklt. apie vidurį viet. du kartu 
išspausdintos eilutės “fotogra
favo lenkų pašauti”, turi būti 
“fotografavo lenkų pašaukti 
fotografai, o į pabaigą tiesiog” 
(iš ParyžiaiE atvyko... karinė 
misija).

“Darbininko” nr. 2 str. an
tros skilties pirmo posmo pa
baigoje “Lenkija atmetė (Hy- 
manso projektą “ne kaiką pa
siėmusi”, bet “kai ką pasiė
mus} (projektą)”, 
kio federalistinių 
mų”.

“Darb.” nr. 3 str. paskutinis 
sakinys (“Pilsudskis leido 
sau...”) nereikalingas, nes nr. 
4 tuo pat sakiniu pradedama.

“Darb.” nr. 5 str. 3 sklt. 
pradžioje ne “atliekamus, bet 
“atliekančius savo pareigas... 
lietuvių policininkus.”

“Darb.” nr. 9 str. pirmos 
skilties apie vidurį turi būti 
"varšuvinė administracija, pa
remta Bažnyčia, mokyklomis ir 
t.t.”, o 3 skilt. apie vidurį ne 
“dvarininkas Komas”, bet 
“dvarininkas Komaras.”

Tokių rikteliu, kaip “salvai” 
viet. “slavai”, “nusikatė” viet. 
“nusikratė”, “slavinimas” viet. 
“slavinamas”, “perkeldinėda- 
mi” viet. “perkelcfinėjami” ir 
kt., čia neatžymiu, nes. kiek
vienas pats lengvai gali juos 
sau atitaisyti.

M. BIRŽIŠKA

iš Pilsuds- 
svaičioji-

KUN. KAZYS MAŽUTIS

Reram novarum enciklikos 
įžangoje visų pirma kalbama 
apie liberalizmą (ž. “Darb.” 
Nr. 24). Antroji tos įžangos 
dalis tokiu pat aiškumu kalba 
apie kapitalizmą, kaip libera
lizmo padarinį, jo paskelbtų i- 
dėjų ir siekimų vaisių.

Paul Jostock (Die sozialen 
Enzykliken, 1948 psl. 3) tvir
tina, kad enciklika Rerum no
varum yra pagrindinis Baž
nyčios pasisakymas socialiniu 
kapitalizmo klausimu.

“Kad ir kaip ten bebūtų,— 
sako pop. Ikonas XIII, —ta
čiau visiems yra aišku, kad 
žemesniems sluoksniams rei
kia suteikti skubi ir tinkama 
pagalba, nes dauguma jų atsi
dūrė apverktinoje ir neteisin
goje būklėje. Panaikinus pas
kutiniame šimtmetyje senąsias 
profesines korporacijas ir jų 
vieton nedavus jokios kitos 
apsaugos, atpalaidavus 
viešąjį gyvenimą ir įstatymhei-

gobšu-

dybą nuo paveldėtosios religi
jos, pamažu prieita tai, kad 
darbininkai, palike vieni ir be 
apsaugos, buvo išduoti turtin
gųjų savanaudiškumui ir ne
pažabotam darbdavių
mui. Blogį dar padidino rajus 
lupikavimas, kurį Bažnyčia ne 
kartą yra pasmerkusi, bet tai 
gobšųjų bei pelno išalkusių ki
tu būdu vykdoma toliau. Prie 
to priklauso tiek gamybos, 
tiek visos prekybos eiga, kuri 
yra atitekusi mažumai. Tokiu 
būdu maža turtuolių ir pasi
turinčiųjų saujelė yra uždėju
si plačiosioms vargingųjų ma
sėms beveik vergijos pan
čius.”

Kalbėdamas apie šią encik
likos vietą. Paul Jostock sako: 
"ši enciklikos vieta nurodo 
blogąsias kapitalistinio ūkio 
puses tokiu aiškumu, kad aiš
kiau pasakyti neįmanoma. Di
desnė proletarinės darbininki
jos dalis gyvena, anot encik-

nr.

įtakos ne 
“konstata-

11 str. 3

likos”, apverktinoje ir netei
singoje būklėje”; jos gyveni
mas yra nežmoniškas, ji neša 
“beveik vergijos pančius.” En
ciklika be jokio pridengimo ir 
pasigailėjimo kalba apie gau
sų kapitalo ir ūkinės galybės 
sutelkimą neparastai turtingos 
mažumos rankose..; lupikavi
mu. savanaudiškumu ir nepa
žabotu gobšumu. Tvirtinimas, 
kad jau panaikintos “senosios 
profesinės korporacijos” (t. y., 
kadaise egzistavusios amati
ninkų bendrovės, brolijos, gil- 
dos ir t.t.), kad darbininkai li
ko “vieni ir be apsaugos”, nu
rodo pačią pagrindinę libera- 
listinio ūkio sistemos klaidą, 
būtent, kad šioje sistemoje nė
ra vieningos visuomeninės san
tvarkos, kuri teiktų globą ir 
apsaugą visiems, kuri derintų 
ūkinius atskirų grupių intere
sus.”

(Enciklikų Rinkinys, psl. 
166). (Die Sožialen Enzykli
ken, psl. 12).

SOVIETINES PREMIJOS
Praeitais metais Sovietų A- 

kademija paskyrė visą eilę 
premijų už geriausius meno 
kūrinius. Pirmoji skulptūros 
premija už "Stalinas mąstyto
jas; pirmoji kamerinės muzi
kos — “Simfonija Stalinui”; 
pirmoji literatūros — “Stali
no vyrai”; pirmoji Almos — 
“Priesaika Stalinui” ir pirmoji 
vaikų literatūros — “Tėvelis 
Stalinas pionieriams”.
ŠŪVIAI KONCERTO SALfiJ

Londone didžiojo Britanijos 
festivalio proga buvo atidary
ta nauja koncertų salė. Kai 
buvo bandoma jos akustiką, po 
Mocarto koncerto staiga salė
je pasipylė šeši pistoleto šū
viai. Niekas ten nesižudė ir 
niekas netaikė į muzikantus 
ar dirigentą. Tai buvo naujas 
būdas kitom priemonėm išban
dyti salės akustiką.

UŽ ŠOKIUS PATRAUKĖ 
I TEISMĄ

Albany, N. Y., valstybinės 
mokytojų seminarijos studen
tė Oswego Janet Holleran pa
traukė valstybę į teismą ir pa
reikalavo 10,000 dol. ieškinį, 
nes mokykloje yra privalomos 
šokių pamokos, ir ji bešokda
ma ant slidžių grindų susižei
dė koją.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ PIKNIKAS
LIEPOS 29 DIEN4. PUTNAM, CONN. Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno Sodyboje

Švehtes programa: 11:00 vai. Mišios, Pamokslas, Procesija
------ 1:00 vai. Pietūs ir Pramogos

5:00 vai. Mergaičių ir Berniukų stovyklų 
pasirodymai



JAUNUJUs
VASAROS SAULE IR VEJAS

Iš didmeisčių, kur gatvės to
kios dulkinos ir karštos, mūsų 
jaunimas iškeliavo stovyklau
ti. Apsupo juos gamta, saulė 
ir vėjas pasidarė jų draugai. 
Užmirštos mokyklos knygos, 
kietos formulės ir kalimas. 
Šiandien vasara pas jaunuo
sius, ir jaunieji su ja!

Tad iš gamtos semkitės vi
sa, ką ji duoda. Ji turi daug 
grožio, kurio nesutiksite did
miesčio gatvėse. įsižiūrėkite 
ne tik į linksmus paukščius, 
bet ir į rasos lašelį, kuris 
pakimba po lietaus medžio ša
kelėje. Kaip jis spindi, kaip jis 
žaidžia saulės šviesa. O kiek 
džiaugsmo slepia rasoti rytai!..

Vasaros laukai ir vandenys 
liete lieja sveikatą į jauną kū
ną. Tai kodėl jos nepasisemti, 
kodėl giliai neatsikvėpti, neiš- 
simaudyti, nesportuoti? Juk 
per metus dirbta, netinginiau
ta.

Šalia gamtos, sporto ir žai
dimo nereikia užmiršti ir tų 
dalykų, kuriuos seniau duoda
vo lietuviškoji mokykla. Tegu 
tie vandenys ir saulė primins 
jums Lietuvos laukus, gražius 
Paežerius, jūrą, miškelius, kur 
seniau iškylaudavo Lietuvos 
jaunimas. Paryčiais ir vakaro 
valandose tegu prasiskleidžia 
senos legendos, istorija, mūsų 
tautos vyrų darbai ir tegu už
dega jaunas širdis lietuviškoji 
daina.

Šiuo metu vyksta šios sto
vyklos: Putnam pas N. Prasi
dėjimo seseris mergaičių sto
vykla, Tompson, pas TT. ma
rijonus — berniukų, Kenne- 
bunk Port pas TT. pranciško
nus — berniukų, Chicagoje — 
mišri vaikų stovykla. Dar ren
gia studentai savo stovyklą, 
dar bus moksleivių ateitininkų 
stovykla Tompsone. Lietuviš
kojo jaunimo Amerikoje tai

Koks gardus amerikoniškas 
šokoladas

Kai gyvename sotūs, kai prie 
kiekvieno gatvės kampo už 
kelis centus perkame šokolado 
ir saldainių, visai užmirštame 
tuos, kurie pasiliko Vokietijoje 
ir yra uždaryti vokiečių ūky
je. Ten taip pat gyvena mūsų 
broliai ir sesės lietuviai, taip-

pat ten yar jaunimo. Jų padė
tis sunki. Iš tų pinigų, ku
riuos gauna iš valdžios, galima 
tik skursti. O jaunieji juk vi
sada nori žaisti, ir krautuvėse 
sudėti saldainiai juos nuosta
biai vilioja. Tiems jauniems 
vaikams ir sviedinys ar maža 
šokolado plytelė — didžiausia 
dovana.

■

AIDAI
Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo 

MĖNESINIS ŽURNALAS 
Redaguoja ANT. VAIČIULAITIS

Prenumerata metams: $5.00; Kanadoje — $5.50; Kitur — $6.00; 
atskiras numeris — 50c.

Susipažinimui vienas numeris siunčiamas nemokamai.

Užsisakyti galima pas vietos platintojus, arba —

AIDAI
680 Bushwick Avė.
Brooklyn 21, N. Y#

ŽYGIAI

yra gražiausios dienos. Tegu 
jos ir atneša kuo daugiausia 
džiaugsmo!

O tie, kurie pasiliko mies
tuose ir neturėjo progos to
liau išvykti į gamtą, tegu nors 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
išsiveržia iš miesto, kur pučia 
laisvi vėjai, kur šypsosi vasa
ros laukai. R.

*
Rengiama jaunimo iškyla
New Yorko ateitininkai lie

pos 22 d. laivu rengia jaunimo 
iškylą į Bear Mountainą.

Studentų stovykla
Studentų ateitininkų sąjun

ga rengia stovyklą prie Pow 
Pow ežero, Michigane. Stovyk
la prasidės rugpiūčio 3d. ir 
eventualiai gali tęstis 7 die
nas.

Žaidžiam ir dainuojam
Chicagos vaikai išsikėlė iš 

miesto stovyklauti į Gavėnų 
Mt. Vemon Lodge vilą (Be- 
verly Shores Ind.) Stovyklai 
vadovauja prityrusi pedagogė* 
Ona Nakienė, jai talkininkau
ja O. Kasakaitytė ir J. Kalvai- 
tienė, o šeštadieniais atvyksta 
Aldona Valešakitė ir mažuo
sius moko tautinių šokių bei 
žaidimų. Visi stovyklautojai 
per dieną sportuoja, žaidžia, 
dainuoja, maudosi. šeštadie
niais rengiami laužai, prie ku
rių vaikai pasirodo su savo 
programa. Stovyklauja 30 vai
kų. Vasarojimas užsitęs iki 
rugsėjo 1 d.

Ekskursija j Prancūziją
Vokietijoje gyveną ateitinin

kai moksleiviai ir studentai 
rengia ekskursiją per Šveica
riją j Pamcūziją, kur aplankys 
Liurdą ir kitas žymiausias vie
tas. Ekskursijai vadovauja dr. 
K. Pemkus.

Heidenheimo stovykloje gy
vena keliasdešimt vaikų. Jų 
tėvams yra visai užkelti emi
graciniai vartai. Barakuose, 
susispaudę sunkiai leidžia be- 
dalias dienas.

Motinos Dienos proga Hei- 
denheimo stovyklą aplankė T.

Alf. Bernatonis, vyriausias sie
lovados tvarkytojas lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje. Jis 
atvažiavo netuščias. Amerikos 
lietuvių duosni'- širdis per 
BALFą prisiuntė jam ne tik 
drabužių, bet ir saldainių, šo
kolado. Ir šiems nuskriaus
tiems vaikams buvo didžiausia 
šventė. Amerikoniškas šokola
das tirpo jų burnose.

AIDAI
Kennehunk Port, Maine

PAS SKAUTUS
Skautų jamboree

Liepos 29 d. Austrijoje pra
sideda skautų jamboree, kuri 
truks iki rugpiūčio 13 d. Lie
tuviams skautams vadovauja 
skautininkas Vyt. Skrinskas ir 
pskt. 0. Gešventas.

Lietuvos diplomatai remia 
skautus

Lietuvos skautai šiemet sa
vo atstovus į 7-ją pasaulinę 
skautų jamboree Austrijoje, 
prie Bad IschI, Salzkammer- 
gut srityje. Buvo sudarytas 
jamborree fondas, kuriam 
renkamos aukos visuose kraš
tuose, kur tik esama lietuvių 
skautų. Akcija puikiai pavy
ko. Aukų surinkta per pusde- 
vinto šimto dol. Ypač pabrėž
tinos Lietuvos diplomatų au
kos: min. St. Lozoraitis paau
kojo — $30; min. P. Žadeikis 
$50; min. St. Girdvainis —$30 
ir min. dr. F. Meieris — $5. 
LSB Vadija ir jamborre fondo 
valdyba reiškia jiems nuošir
džią padėką.

Clevelando skautai 
pirmauja

Lietuvos skautų jamborees 
fondo aukų rinkimo akcijoje 
pirmauja Clevelando vietinin- 
kija. Vyresn. skatn. Vincas 
Kizlaitis atsiuntė jamborees 
fondui — $121. Anglijos rajo
ne šiam fondui yra surinkta— 
24.15.6 anglų svarai. Venecu- 
ek>s rajone apie $90. Vokieti
jos rajone apie 100 DM. Iš to
limosios 
skatn.
dviejų dienų uždarbį — 5 sva
rus. Aukų rinkimas dar tebe
vyksta daugely skautų viene
tų.

Lietuvos skautus Austrijos 
jamboree atstovaus 14 skautų

Laiškas Redakcij ai

Australijos vyresn. 
A. Krausas atsiuntė

DŽIAUGIASI NAUJUOJU 
“DARBININKU”

Mielieji Bičiuliai, “Darbininko” leidėjai, parodę
Žinia, kad į vieną laikraštį 

“Darbininko” vardu susijungė 
“Amerika”, “Lietuvių žinios” 
ir Bostono “Darbininkas”, ma
ne tikrai nudžiugino. Dar la
biau džiaugiausi, kai gavau 
jau Brooklyne einančio naujo
jo “Darbininko” pluoštą, nes 
dabartinis laikraštis yra gra
žios išvaizdos ir gero turinio. 
Todėl savo džiaugsmą noriu 
išreikšti jums atskiru laišku, 
nors ir bus šiek tiek pavėluo
tas.

Man atrodo, kad trijų laik
raščių sujungimas į vieną ge
resnį yra didelis žingsnis į A- 
merikos lietuvių spaudos page
rinimą. Juk kai yra 15 ar 20 
vietinio pobūdžio lietuvių laik
raščių, jie visi negali būti stip
rūs turinio atžvilgiu ir iš lei
dėjų pareikalauja nemaža aukų 
pinigais ir pastangomis. Tai 
matė ir suprato nevienas, ta
čiau nebuvo ryžtasi iš to pa
daryti išvadų. Tik Tėvams 
Pranciškonams su nenuilsta
mu jų provinciolu T. Vaškiu 
pavyko laimingai išlyginti į- 
vairius vietinius interesus, nu
galėti daug kliūčų, kad trys 
laikraščiai, sujungti į vieną ir 
praplėtė savo horizontą, galė
tų sėkmingiau tarnauti visuo
menei, negu kiekvienas jų pa
jėgė atskirai, šitas buvusių ir 
naujų leidėjų gražus pavyzdys 
turi paskatinti kitus laikraštė
lius jungtis į didesnius ir pajė
gesnius.

Taip pat norėčiau linkėti, 
kad buvusių laikraščių skaity
tojai, bendradarbiai ir rėmėjai 
su visu uolumu remhj naująjį 
“Darbininką”, suprasdami, 
kad laikraščio gerumas parei
na ne vien nuo leidėjų ir re
daktorių. bet taip pat nuo 
skaitytojų ir bendradarbių. 
Taip pat reikia atsiminti, kad 
Amerikos lietuvių laikraščiai 
leidžiami ne kokiam nors biz
niui, bet idėjinei ir moralinei 
tarnybai lietuviškoje visuome
nėje.

Senųjų laikraščių ir naujojo

iš Aušros tunto, Diepholze, 
Vokietijoje.

BALFo parama
BALFo direktoriaus Vokie

tijoje Pr. Zundės rūpesčiu 
skautai bus Balfo mašina nu
gabenti iš Diepholzo iki Aus
trijos sienos, o po jamboree 
parvežti atgal. Šios paslaugos 
dėka skautams bus sutaupyta 
apie 900 DM kelionės išlaidų. 
Lietuviai skautai ir jų vadai 
yra labai dėkingi Balfui ir jo 
dir. Vokietijoje— Pr. Zundei.

Sąskrydis Clevelande
Rugsėjo 1 ir 2 d. Clevelan

de yra šaukiamas JAV rajoon 
lietuvių skautų vadų sąskry

IŠKYLAUJAME!...

žiausių vienetų,

dis. Jame laukiama atvykstant 
atstovų iš visų, kad ir ma

nės norima 
Sustatyti ateičiai šio rajono 
skautiškojo veikimo gaires, 
aptarti organizacinę schemą ir 
pn. Sąskrydį priims ir jo šei
mininkais bus Clevelando vie- 
tininkijos skautai. G. J.

daug geros valios ir tikrą rei
kalo supratimą, tikiuosi, nenu
leis rankų ir nepasitenkins pa
siektais laimėjimais. Jie, ma
no nuomone, turėtų sušaukti 
visų Amerikos lietuvių laik
raštininkų suvažiavimą spau
dos gerinimo ir stiprinimo 
klausimams aptarti. Jei dėl 
kokių nors priežasčių negalėtų 
suvažiuoti visų pakraipų lie
tuviškų laikraščių leidėjai ir 
redaktoriai, tai gal šitokį 
žingsnį galėtų padaryti nors 
katalikų laikraštininkai. Ta
me suvažiavime vienas svarbių 
klausimų būtų, kaip prieiti 
prie pastovių ir apmokamų 
bendradarbių, nes tik šitaip te- 
įmanoma laikraščių turinį su
stiprinti ir paįvairinti.

Turėdami ribotą visuomenę, 
lietuvių laikraščiai niekada ne
galės išsilaikyti skelbimais ir 
reklama, kaip išsilaiko grynai 
amerikoniška didžioji spauda. 
Lietuvių laikraščiai turėtų 
skaitytojus patraukti savo įdo
miu įvairiu turiniu ir gražia 
išvaizda. Jie turėtų tapti to
kie mieli ir brangūs, kad skai
tytojai nesigailėtų pridėti vieną 
ar du dolerius į metus dau
giau, negu lig šiol. Iš šitaip 
padidėjusios prenumeratos pa
jamų jie galėtų apmokėti tuos 
bendradarbius, kurių raštų 
laikraščių redaktoriai ir skai
tytojai pageidautų. Todėl ir 
norėčiau linkėti, kad susijun - 
gūsių laikraščių ir naujojo 
“Darbininko” leidėjai ir redak
toriai eitų toliau lietuviškos 
spaudos jungimo, gerinimo ir 
gražinimo prasme.

Jūsų Ji Grinius
Vokietija,
1951. VI. 23

•

Vaiku diena
Hiinois Lietuvių Tremtinių 

Bendruomenė, mokytojai, tė- 
vų komitetai ir kitos organi
zacijos rugpiūčio 26 d. Chica
goje rengia vaikų dieną.

“MŪSŲ ŠVENTAS LIETUVIŠKAS
ŽODI!”

Joninių naktį Lietuvos jau
nuomenė miškuos ieškodavo 
pražydusio paparčio — laimės 
simbolio. Būdami toli nuo tė
vynės miškų, toli nuo tik lie
tuviškoj pasakoj tepražystan- 
čio paparčio, Vasario 16 Lie
tuvių Gimnazijos mokiniai 
Diepholze sumanė kitokiu bū
du atžymėti Joninių vakarą: 
jie pasikvietė dar Vokietijoje 
pasilikusius rašytojus — Dr. 
Vydūną, Vladą Prosčiūnaitę ir 
A. Giedrių, kad betarpiškai iš 

jų lūpų galėtų išgirsti apie 
karžygišką partizanų dvasią, 
pajusti tėvynės miškų ošimą 
ir pasisemti jėgos srovenan
čios iš gimtojo žodžio.

Neseniai džiova mirusio ra
šytojo J. Krūmino eilėraščius 
ir ištrauką iš nebaigto romano 
skaitė p. Venclauskast Vaka
ro dalyviai trumpu atsistojimu 
pagerbė mirusio rašytojo at
minimą. Po to, beveik per iš
tisas tris valandas, jaunieji 
Diepholzo gimnazijos tremti- 
nukai klausė nekasdieniškai 
gilių dr. Vydūno žodžių, — 
klausė tylūs ir susikaupę, į- 
elektrizuoti ano tipingai vydū
niško žvilgsnio, kuriame, ro
dos atsišviečia ne tik vieno 
žmogaus siela, bet ištisi neribo
ti pasauliai; klausė jaudinan
čių; savo paprastumu ir nuo
širdumu Giedriaus pasakų ar 
pasakėčių ir ekspresyvių Pro- 
sčiūnaitės elėraščių.

Pertraukos metu svečiai tu
rėjo progos pasigerėti vėlia
vos nuleidimo iškilmėm, ku
rios būna kiekvieną šventa
dienį, ir pasiklausyti, kaip 
skamba Lietuvos Himnas iš 
kelių dešimčių jaunų širdžių, 
susibūrusių į šią didžiausią lie
tuvybės tvirtovę — į vienin
telę pasauly tremties lietuviš
ką gimnaziją. Tiems, kurie į 
šią šventę buvo atkeliavę iš 
toliau, kur jau seniai nebėra 
lietuviškų stovyklų, nei kolo
nijų, pvz., iš Prancūzų zonos, 
matant išsirikiavusią skautų 
uniformoj jaunuomenę, lėtai 
besisupančią svetimam danguj 
trispalvę, girdint skardžiai ir 
tvirtai giedamą Himną, sunku 
buvo sulaikyti ašaras. Norėjo
si tik užmerkti akis ir duoti 
laisvę vaizduotėj, kad pasi
justume vėl Karo Muzejaus 
sodely per vakarines invalidų 
apeigas prie Nežinomojo Ka
reivio kapo...

Nenuostabu, kad ir sveti
mieji — britų kariai, kurie 
gyvena kaimynystėj — nere
tai ateina pasiklausyti vėlia
vos nuleidimo iškilmių.

Po literatūrinės programos 
Gimnazijos vadovybė su vieti
nių lietuvių komitetu sve
čiams surengė kuklias vaišes. 
Visi grynai lietuviški patieka
lai mums vėl dvelktelėjo ana

Neseniai amerikiečių teis
mas Bremene (Vokietijoje) 
pradėjo svarstyti šmugelio by
lą. kurioje kaltinamas IRO 
tarnautojas Gromo stovykloje, 
Arthur Gershon, 27 metų am
žiaus, Amerikos pilietis, kari
niu paštu iš Amerikos pasiun 
tė j Vokietiją per 40 svarų 
aukso, 25000 dolerių.

senąja tradicine lietuviškų vai
šių dvasia. Prie stalo skambė
jo lieutviškos dainos, nuo sie
nų žvelgė lietuviška ornamen
tika, ir mes pasijutom tą a- 
kimirką, lyg būtume vaišingo
je tėvų seklyčioj kur nors Su
valkijos širdy ar prie skaidrių 
Aukštaičių ežerų.

Gimnazijoj veikia visos 8 
klasės. Mokiniai gyvena labai 
pavyzdingai ir švariai sutvar
kytam bendrabuty. Nei moks
las, nei išlaikymas nieko ne

kaštuoja. Už visa tai mokiniai 
ir jų tėvai yra neužmirštamai 
dėkingi Vokietijos Krašto Val
dybai už organizacinius rū
pesčius, už faktinį gimnazijos 
įkūrimą, kuris pareikalavo ne- 
įtikėtinių pastangų, drąsos ir 
valios; taip pat ir BALFui, 
kuris šį leituvybės židinėlį re
mia, kuo gali, pirmoje eilėje 
maistu ir drabužiais. Nors 
gimnazija yra Britų zonoj, bet 
ir kitų dviejų zonų BALF į- 
staigos į šį rūmą stengiasi į- 
mūryti ir po savo plytelę.

Užjūrio lietuviams, savai
me suprantama, priklauso di
džiausia ir širdingiausia pa
dėka. šitai uždaromoj kalboj 
ir pabrėžė Gimnazijos Direk
torius Dr. A. Palaitis. Jie, ku
rie yra nuo mūsų už vandeny
nų, kurie neturi progos pajus
ti nei mūsų sunkių valandų, 
nei mūsų iškilmingų akimirkų, 
jie parodo tiek daug palanku
mo ir supratimo šiam vienin
teliam jaunuomenės židiniui, 
jie pasiryžta aukotis ir atsi
žadėti, kad toji vėliava, kuri 
šiandien plazda svetimoj pa
dangėj, tų pačių rankų būtų 
parnešta prie Nežinomo Ka
reivio kapo.

NAUJAS “ATEITIES” 
NUMERIS

Ateities 5 nr. jau atspaus
dintas ir tuoj bus ekspedijuo- 
jamas. Turinyje talpina: T. 
Žiūračio, J. Šeškevičiaus, A. 
Bendoriaus, P. Jurkaus, kun. 
dr. J. Gutausko, V. Kleizos 
.straipsnius, C. Grincevičiaus ir 
D. Brazytės noveles. Alės Rū
tos, O. B. Audronės, A. Šato, 
lėraščius, Pr. Naujokaičio re
cenziją naujos V. Ramono 
knygos “Dulkės raudonam 
saulėleidy”, be to, kreivas šyp
senas ir platų korespondenci
jos skyrių.

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
Tai knyga, kurią kiekvienas 

skaitys su džiaugsmu. Jos au
torius, Nello Vian, įdomiai 
vaizduoja šventąjį, kurio dar
bai ir žodis žavi visus. Šią kny
gą iš prancūzų kalbos išvertė 
rašytojas Antanas Vaičiulai
tis. Jo vertimai savo stiliumi, 
gražia kalba visada tisus ža
vėjo. Viršelį ir vinjetes darė 
dail. Telesforas Valius. Knyga 
turi 140 psl. ir jos kaina tik 
1 dol.

Visus užsakymus siųsti šiuo 
adresu:
FRANCISCAN MONASTERY 

Kennebunk Port, Maine

Lietuviai pasaulyje
VOKIETIJA

• Paskutiniu laiku vokiečių 
spauda plačiai rašo apie Lietu
vą, nepriklausomą gyvenimą, 
dabartines kovas. Didelę dalį 
užima pasakojimai apie parti
zanų veiklą, kurią paliudija 
vokiečiai, grįžę iš Lietuvos ir 
Prūsų.

• Birželio 24 Diepholze įvy
ko anglų zonoje gyvenančių 
lietuvių kunigų susirinkimas. 
Suvažiavimui vadovavo T. Alf. 
Bernatonis.

• Wentorfo pereinamoje sto
vykloje kapeliono pareigas ei
na kun. dek. S. Kaunas.

• Lietuvą liečiančių archy
vų dalis su kitais vokiečių užs. 
reikalų ministerijos archyvais 
yra Anglijoje, Orforde, kita 
dalis gražinta V. Vokietijos 
vyriausybei, o dalis pateko ru
sams. Apie Lietuvos vokiečius 
ir repatriantus dokumentai su
krauti dokumentų centrinėje 
Berlyne ir Heidelberge.

• Augsburgo stovykla buvo 
numatyta likviduoti. Dabar i 
ją sutelkiami iš kitų stovyklų 
ir tremtinių skaičius pakilo iki 
CJJJ.

• Iš Romos i Freiburgą atva
žiavo prof. Z. Ivinskis.

ŠVEICARIJA
• Į Šveicariją priimti nuola- 

tinėn globon keletas mūsų li
gonius M. Milvydienė, B. Bra
zaitis, dail. J. Mackevičius ir 
jo duktė dr. Augevičienė, ku
rios vyras taip pat gydosi Švei
carijoje. Sanatorijosse iš anks
čiau guli A. Koniukovds. J. 
Kunickaitė, Ponelis. Dail. J. 
Mackevičius šiuo metu yra be
veik apakęs.

ITALIJA

• Lietuvis jėzuitas Krištapo- 
nis veikia italų apleistuose 
kaimuose, steigdamas mokyk
las, vaikų darželius, aprūpin
damas sanitariniais Įrengimais.

ANGLIJA
• Kun. J. Kuzmickis atšven

tė 15 metų kunigystės jubilie- 
jtį-

• Lietuviai dailininkai dato 
projektus lietuvių bažnyčiai 
atremontuoti Londone.

• Baltų Taryba Lcmdone su
rengė baisiojo birželio minėji
mą.

KANADA
• Toronte liepos 28-29 die

nomis rengiamas Kanados Lie
tuvių Katalikų suvažiavimas, 
kuriame bus apsvarstyti aktu
alieji reikalai.

URUGVAJUS
• Montevideo gatvėse per 

procesiją gražiai pasirodė lie
tuviai su tautiniais drabužiais 
ir vėliavomis. Lietuviškas vė
liavas pašventinti pasisiūlė 
pats arkiv. Barbieri ir ta pro
ga pasakė gražią kalbą. Visas 
iškilmes gražiai apraąė “EI 
Bien Publico”.

AUSTRALIJA
• Australijos sostinėje Can- 

beroje Įsteigtas lietuvių spau
dos kioskas.

• Liepos 1 d. įvyko kultūros 
darbuotojų suvažiavimas.

• A. Baužės iniciatyva stei
giama ir antroji spaustuvė 
Australijoje.

KELLO VIA V
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PITTSBURGH, PA.

Dėl lietuvių kalbos mokyk-

ROCHESTER, N.Y. KAS GALĖTŲ PADĖTI?

• LIETUVĖ ADVOKATĖ SU- 
SAN SHALNA yra pirmininkė 
ekonominių, politinių ir socia'i- 
nių studijų komisijos, kurios 
tikslas veikti taikos labui san 
tykiuose su JTO ir Amerikos 
vyriausybe. Šiomis dienomis 
Chicagoje posėdžiavo Federa- 
tion of Business and Professio- 
nal Womens Clubs taryba nu
tarė ir toliau palaikyti minimą 
komisiją.

• KOMP. B. BUDRIŪNAS 
laimėjo antrąją premiją ALRK 
vargonininkų Sąjungos dainos 
ir giesmės konkurse už dainą 
“O, Nemune”.

• ŠOKĖJA ALDONA ŠLEPE- 
TYTE dėsto baletą Detroito 
Marcy kolegijoje. Taip pat ji 
turi savo privačią baleto studi
ją

• T. MALAKAUSKAS, pir
masis iš lietuvių, tarnavusių 
lenkų generolo Anderso dali
niuose, atvyko į Ameriką.

• DR. B. MATULIONIS dir
ba valstybinėje sanatorijoje 
Wallum Lake, R. I.

• LIETUVIŲ PREKYBOS 
Rūmai Chicagoje rugpiūčio 
mėn. 22 d. Gleneagles goljo

aikštėje ruošia lietuvių golfo 
dieną.

• DARIAUS IR GIRĖNO 
AMERIKOS LEG1JONO POS
TAS, transatlantinių lakūnų 
tragiško žuvimo metinėms su
rengė paminėjimą liepos 15 d.,

prie lakūnų paminklo Mar- 
ąuette Parke, Chicagoje.

• MYKOLAS VENCLAUS- 
KAS, dabar gyv. Clevelande, 
parašė baladžių rinkinį mūsų 
tautosakos motyvais.

• SGT. R. BERNOTAS, pasi
žymėjęs Korėjos kare, gavo ato
stogų ir atvyko pas tėvus į Gi- 
rardville. Pa. Jo grįžimo proga 
visas miestas buvo pasipuošęs 
vėliavomis. Suruoštame parade 
jo tėvai buvo vežami, ka'p gar
bės svečiai. Dar vienas jo bro
lis tarnauja kariuomenėje Ko
rėjoje, o kitas Chicagoje.

• JURGIS GRISK A. buvęs 
vieans iš ELTOS redaktorių 
Lietuvoje prieš porą metų atvy
kęs su žmona Amerikon, jau de
vyni mėnesiai guli Statė Sana- 
torium Tutland, Mass.

tose. Jau keli metai JAV lietu
viškos visuomenės plačiai dis
kutuojamas lietuviškojo švie
timo klausimas- Tačiau Pitts
burghe jis nerado platesnio at
garsio, nors čia lietuvių ranko
se yra bent dvi gimnazijos ir 
bent trys pradžios mokyklos ir 
nė vienoje iš šių švietimo įstai
gų lietuvių kalbos negirdėti nė 
žodžio. Bandymų tačiau lietu
viškai lietuviukus auklėti bū
ta. Kurį laiką Espiene veikė 
lituanistinė šeštadienio mokyk
la, kurią įkūrė ir jai vadovavo 
Stasienė. Tačiau mokykla ‘su
bankrutavo”, nes neliko... mo
kinių. Tokio pat likimo susi
laukė ir kun. Sušinsko įsteigti 
ir vadovauti lietuvių kalbos 
kursai jaunimui. Palikęs su 
dviem klausytojais, kun. Su- 
šinskas sukapituliavo.

Po to, teko patirti, jog ke
li Pittsburgho tremtinių drau
gijos nariai pradėjo tartis su 
įtakingesniais Pittsburgho lie
tuvių veikėjais. Atitinkamų žy
gių tuo reikalu turėtų imtis ir 
lietuviai tėvai, kurie nori, kad 
jų vaikai išaugtų lietuviais. 
Vasaros metas tam yra labai 
patogus, nes visos mokyklos 
atostogauja. Padaryti vienoki 
ar kitokį nutarimai galėtų 
būti pradėti vykdyti mokslo 
metams prasidėjus. Pittsbur
gho lietuviai turėtų tuo klau
simu rimtai susirūpinti.

Ignas Kračius — kunigas. 
Pittsburgho lietuviai vėl išgy
vena nemažą džiaugsmą, iš sa
vo tarpo susilaukę naujo kuni
go. Tai Ignas Kinčius, Julijos 
Kinčienės sūnus, kuris liepos 
22 d. bus įšvęstas kunigu. 
Naujasis kunigas mokėsi šv. 
Kazimiero mokykloje, vėliau 
Knoxville gimnazijoje. 1940-41 
m. pastudijavęs Maryhurst 
Normai kolegijoje, tolimesnes 
studijas tęsė Daytono u-te, ku
rį 1943 m. baigė filosofijos ba
kalauro laipsniu. Penkeris me
tus mokytojavęs šv- Jono ir 
Švč. Trejybės gimnazijoje, Fi
ladelfijoje ir Siuox City, Ignas 
Kinčius išvyko teologijos stu
dijoms į Freiburgą (Šveicari
ja). Ten šiemet sėkmingai bai

gė Tarptautinę Marijanistų se
minariją ir dabar laukia kuni
gystės šventimų. Europoje jis 
žada pasilikti dar vienerius 
metus pagilinti studijas.
North Slde lietuvių piknikas 

įvyko praėjusį sekmadienį, 
Franklin Grove, kuris sutrau
kė lietuvių iš visų Pittsbur
gho kolonijų. Šokiams grojo 
Pittsburgho lietuvių Jono 
Vainausko orkestras.

Posėdžiavo federacijos sky
rius. Liepos 11 d. šv. Kazi
miero mokykloje įvyko Amer. 
Liet. R. Kat- Fed. Pittsbur
gho apskrities posėdis, kuria
me buvo aptarta visa eilė 
svarbių reikalų. Tenka paste
bėti, jog kai kurios Pittsbur
gho lietuvių katalikų organi
zacijos per mažai kreipia dė
mesio į federacijos veiklą ir 
tuo būdu kliudo bendram vei
kimui.
Prel- J. Balkūnas per radiją.

Lietuvos Vyčiai, kurie va
dovauja lietuvių katalikų ra
dijo pusvalandžiui, pranešė, 
jog kito sekmadienio progra
moje vėl kalbės prel. J. Bal
konas. Pittsburghe transliuo
jamos jo kalbos yra rinktinės 
iš pasakytų visos eilės kalbų 
per Amerikos Balso radiją į 
pavergtą Lietuvą. Pittsbur- 
ghiečiai yra jomis didžiai su
sidomėję.

Ir vėl skaldys? Pittsburghe 
teigiama, jog neseniai per
skelta katalikų vyskupija vėl 
bus skeliama ir sudaroma dar 
viena vyskupija, prie kurios 
bus priskirtos ir kai kurios 
Erie vyskupijos parapijos- 
Esą naujosios vyskupijos sos
tinė būsianti New Castle 
miestas. Taip pat kalbama, 
jog naujosios vyskupijos stei
gimo atveju prie jos bus pri
skirta ir kun. Misiaus vado
vaujama North Side lietuvių 
parapija.

K. Bazys sveiksta. Auto
mobilio nelaimėj skaudžiai 
sužeistas šv. Kazimiero para
pijos vargoninkas Kazys Ba
zys jau sveiksta. Praeitą sek
madienį jis jau vėl giedojo 
bažnyčioje. J. Virpša

• KUN JUOZAS KLUO- 
NIUS, visą laiką uoliai rūpinę
sis lietuvių tremtinių įkurdini

mu Detroite, liepos 27 d. laivu 
“SS Homeland” iš New Yorko 
uosto išvyksta į Vokietiją toli
mesnėms studijoms. Apsigyvens 
AVcbQ Muenchen, Gudrunstr. 
tc-d II Aufg. Germany. U. S. 
vone.

MARIANAPOLIS, CONN.

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje $3X0; kitur—$3.50 
Pinigus Ir užsakymu* siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22, 
Montello Statlon, Brockton 68, Mase.

JUBILIEJINIS MARIANA- 
POLIO PIKNIKAS

Liepos ketvirtosios Lietu
vių Diena - piknikas progra
mos įvairumu ir apsilankiusių 
skaičiumi buvo tikrai didin
gas. Juo buvo atžymėtas tėvų 
marijonų vedamosios mokyk
los sidabrinis dvidešimt pen- 
kerių metų jubiliejus.

Piknikas prasidėjo iškilmin
gomis šv. mišiomis prie di
džiųjų mokyklos rūmų atvira
me ore įrengto altoriaus. Šv. 
mišias laikė Kunigų Vienybės 
Pirm. Worcester Aušros Var
tų parapijos klebonas, kun. C. 
A. Vasys; per mišias giedojo

So. Bostono šv. Petro para
pijos choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko į progai pritaikintą tu
riningą pamokslą pasakė tėvų 
marijonų seminarijos profe
sorius, kun. Viktoras Rimše
lis.

Pramoginė bei meninė pro
grama prasidėjo tuojaus po 
pietų: pusę antros į parką 
įžygiavo Al. Jadzonio būgnų 
orkestras, po to, pasirodė O. 
Ivaškienės Tautinių šokių 
grupė, koncertavo So. Bosto
no Šv. Petro ir Worcester Šv. 
Kazimiero parapijų chorai.

5 vai. Maspetho parapijos 
klebonas, prel. J. Balkūnas 
pasakė kalbą. Po jo, turėjo

Kruvinojo Birželio minėjime 
Lietuvos laisvinimo reika

lams aukojo:
Feliksas Šlapelis 25 dol.; po 

10 dol.: Rev. J. Bakšys, Br. 
Užemeckas, dr. J. Balčiūnas, 
Ulinskaitė Marija. Po 5 dol.: 
Gen. St. Raštikis, Ign- Matulis, 
Bliudininkas Petras, Audra, 
Krampas, Ant. Saunorius, Ra
šymas Juozas, Šlapelis, Povi
las, Dauda Juozas, Druseikis, 
Velminskas Br., Naujokas 
Andr., Jankus Jurgis, Pranas 
Arlauskas, Kleop. ir H. Dir- 
dai. Po 4 doL: Jonas Adomai
tis. Po 3 doL: VI. Malašauskas, 
J. ir O- Pupininkai, Balakaitė, 
Juozas Bobušis, Vyt. Balnius. 
Po 2 doL: Tadas Beleckis, 
AIx. Sabaliauskas, Aug. Poš
kus, XY, J. Krivickas, Nellie 
Gudeli, Povilaitis, Al. Cejaus- 
kas, dr. J. Stankaitis, B. Kau- 
naitė, pulk. Pr. Saladžius, J- 
Valiukevičius, Poškus, H. Že
melis, Teop. Karalienė, M. Le
vickienė, Vai. Vitkus, Lelevi- 
čius, Juozas Sedlickas, Vyt. 
Nakas, Julius Avižienis. Po 2,5 
doL: Juozas Jurkulevičius ir 
Fr. Baliutavičius. Po 1 dol.: 
Unčiūras Jonas, Liepa, Smi- 
gelskis, Pr. Puidokas, J- Brak- 
nys, Kelčiauskas, Pr. Jezdaus- 
kas, M. Kanapickas, kun. D. 
Mockevičius, Povilas Peckus, 
Juozas Jokšas, Dziakonas A., 
D. Saladžiūtė, Pr. Rimkus, K. 
Šlevas, Juozas Šaulys, Mart. 
Jovaiša, Z. Arlauskas, Miliū- 
nevičienė, Petras Armonas, 
XY, Grybauskas, K. Sabaliaus
kienė, G. Baltrušaitis, J- Ski- 
parytė, E. Nakienė, A. Grėb- 
liūnienė, P. ir A. Lakavičiai, 
P. Kaminskienė, Avižienienė, 
Kajeckienė, N. Viliūnienė, Vin
cas Butrimas, Teod. Paluikis, 
G. Vidmantas, J. Jančys, Ma- 
r/.lienė, Jonas Juška, A. Bara
nauskas, V. Sadauskaitė, L. 
Viliamas, A. Burkūnas, Jan
čys, P. Linkevičius, Eug. Jan
kus, Juzė Leonavičienė, V. 
Masiulis, VI. šlikas, Cijuns- 
kas, Pr. Mocejūnas, dr. VI. 
Lelevičius, A. Sabaliauskas, 
Urmolaitė, Ona Kavaliauskie
nė, Povilaitis, A. Ciemenis, K. 
Mačiulis, V-, Rakutienė, G. 
Siaurukaitė, A. Vyšniauskie
nė, Juodviršienė, Puodžiūnie
nė, V. Domeika, Kaunienė, Do
meikienė, M. Saunorienė, A. 
Žiemys, Poškienė J., Jonas Va
liukėnas, Juoz. Saladžius (1,5), 
J. Penkevičius, P. Kiaunė, 
Obuolevičius, Alex. Beresnevi
čius ir St. Ilgūnas. Po 50c.: 
Ign. Podėlis, EI- Sabaliaus
kas, Davės, Mačys, Puzelis, 
Lelevičienė (25c.), Malcevičius 
(25c.), Pr. Choromanskis, St. 
Masiulis, Žiaugra Jurgis, Zalu- 
bienė, N. Barzdevičiūtė, Z. Za- 
ganavičiūtė ir XY.

Lietuvių diena
Čia lietuvių diena ruošiama 

liepos 29 d. Schuetzen parke. 
Pradžia 1 vai. p. p. Mašinų 
paradas prasideda nuo šv. 
Jurgio parapijos salės. Ge
riausiai papuoštos 3 mašinos

gaus verteingas dovanas. Šioj 
lietuvių dienoje žada daly
vauti ir kongresmenas Kea- 
ting.

— Juozas Baranauskas su 
šeima persikelia gyventi į Flo
ridą. Rochestery jisai išgyve
no per 40 metų ir buvo veik
lus lietuviškų organizacijų na
rys ir ALT skyriaus iždinin
kas.

— Rochesterio lietuvių ra- 
dio valandėlė veikia kas šešta
dienį nuo 10:30 iki 11 vai. uer 
radio stotį VVNRY.

OMAHA, NEBR.
Sėkmingas parengimas

Liepos 4 d. turėjome sėk
mingą parengimą. Vakaras 
buvo gražus, žmonės skait
lingai atsilankė pasimatyti su 
savo draugais, kaimynais, pa
silinksminti ir paremti baž
nyčios dekoravimo planą. 
Kun. Juozas Jusevičius sek
madienyje nuoširdžiai padė
kojo parapijonams už atjauti
mą parapijos reikalų.

Skaitlinga šeima savo name
Prieš 4 savaites atvyko pas 

mus skaitlinga Naujokaič.ų 
šeima. Joje yra 8 vaikai nuo 
6 mėnesių iki 12 metų. Tėvas 
ir motina gavo darbus, o vy
riausia duktė prižiūri savo 
broliukus ir sesutes. Edna 
Gutoski dėka, Naujokaičiai 
pirko namą ir jau jame gyve
na- Ponia Gutoski padėjo jau 
3 šeimoms įsigyti namus. 
Ačiū Dievui, kad turime ge
ros širdies žmonių, kurie pa
deda kitiems įsikurti. Naujo
kaičių namas neseniai atsta
tytas ir su visais moderniais 
patogumais

Susilaukėm naujo profe
sionalo

Neseniai apsistojo Omaho- 
je akių gydytojas, dr. M. Na- 
mikas. Jis gavo darbo Neb- 
raskos Universiteto ligoninė
je. Nors dr. M. Namikas to
liau gyvena nuo mūsų parapi
jos, tačiau prisirašė prie mū
sų bažnyčios ir sekmadieniais 
žadėjo klausyti šv. mišių pas 
mus. Taip pat pribuvo pas 
mus iš Vokietijos Grudzins- 
kai ir Vasiliauskas-

Dar vienas kunigas
Susilaukėme dar vieno ku

nigo, Antano Dapkaus. Jis 
apsistojo klebonijoje ir tenai 
gyvens ilgesnį laiką. Dabar 
Omahoje yra keturi lietuviai 
kunigai. Vienas padeda kitai 
parapijai, o trys patarnauja 
mums lietuviams.

Vietinis

Brangūs lietuviai! Pasistenkime 
iki š. m. liepos 31 d. sudaryti darbo 
ir buto garantijas šiems lietuviams, 
dar likusiems Europoje:

KAIRIŪKŠTIS, P. Jurgis, gim. 
1907 m.

KAIRIŪKŠTIS, Marija (žmona), 
gim. 1922 m. Adr. DP Lager, Kuf- 
stein. Tirol. Austria.

KAIRIŪKŠTIS, Zofija, gim. 1885 
m. Adr. DP Lager, Kufstein, Tirol, 
Austria.

PETRAUSKAS, Povilas, gimęs 
1926 m.

PETRAUSKAS. Gertrūda, gimus 
1920 m. Adr. Baumstr. 27. II, 
Lueneburg, 24a) Germany, British 
Zone.

BURSKYS. Jonas, gim. 1917 m. 
Munchenerstr. 158, Alte Muhldorf, 
Germany.

NAUJOKAITYTfi, Adelė, gimus 
1896 m. IRO DP Lager, ,13b) Bad- 
Aibling. Germany. US Zene.

NAUJOKAITIENĖ, Magdalena, 
gim. 1863 m. IRO DP Lager, (13b) 
Ead Aibling, Germany. US Zone.

KUNKIS, Jonas, gim. 1889 m. 
(aklas).

KUNKIS, Margareta, gim. 1897 
m. IRO Blind Schocl. Neufaurg / 
Donau, Germany, US Zone.

RIMŠA. Petras, gim. 1907 m.
RIMŠA, Bronė, gim. 1909 m.
RIMŠA, Juozas, gim. 1933 m.
RIMŠA. Edvardas, gim. 1938 m.
RIMsA, Jonas, gim. 1943 m.
RIMŠA, Adomas, gim. 1946 m.
RIMŠA. Vytautas, gim. 1931 m. 

(jam reikia atskirai garantijos). 
Adr. Lager Wehnen, Oldenburg, 
Post Ofen. Germany. British Zone.

JĖGERIS. Voldemaras, gim. 1906 
m. i German Ethnis i.

JĖGERIS, Helena, gim. 1909 m.
JĖGERIS, Benediktas, gim. 1930. 
JĖGERIS, Irena, gim. 1931 m.
JĖGERIS, Angelika. gim. 1936.
JĖGERIS, Adolfas, gim. 1940 m.
JĖGERIS, Alfredas, gim. 1943.
JĖGERIS, Brigita, gim. 1951 m. 

Adr. <14b) Furamoos, Kr. Bibe- 
rach / Riss. Germany, US Zone.

ŽUKAUSKAS. Liudas, gim. 1895 
m. (invalidas). Adr. Fliegerhorst, 
(13b) Memmingen, Germany, US 
Zene.

LECIENfi ONA, Adr. Wohnlager 
Zoo. Hamburg 36, Germany.

GURINSKAITŽ, Magdalena, Ad
resas: Wohnlager Zoo, Hamburg 
36. Germany.

KRIAUSA, Edmundas, gim. 1901 
metais.

KRIAUSA, Magdalena, gim. 1914 
KRIAUSA, Pranas, gim. 1932 m. 
KRIAUSA, Gintautas, gim. 1941. 
KRIAUSA, Valdimaras. gm. 1940 

m.
ABROMOVTČIUS Kraušaitė, Me

ta, gim. 1931 m.
ABROMOVTČIUS, Leonas, gim. 

1949 m.
Abromovičiams reikia atskiros 

garantijos. Visų adresas: Wohnla- 
ger, Funktum. Hamburg 48, 
Germany.

BARKAUSKAS. Petras, gimęs 
1900 m. Adr. Wohnlager Zoo, Ham
burg 36, Germany.

GAIDYS. Marija, gim. 1922 m.
GAIDYS, Rūta, gim. 1947 m. Ad

resas: DP Camj, Bad Reichenhall, 
Germany. UC Zone.

VAITKUS. Jonas, gįm. 1901 m.
VAITKUS, Sofija, gim. 1907 m.
VAITKUS. Algirdas, gim. 1935.
VAITKUS, Gražina, gim. 1938.
VAITKUS, Gediminas, gim. 1940. 

Adr. DP Lager, Bad Aibling, 
Germany, US Zone.

HOFSTETERIS. Leonas, gimęs 
1912 m.

HOFSTETERIS, Maria - Brigita, 
gim. 1923 m.

HOFSTETERIS. Marija, gimus 
1941 m.

HOFSTETERIS. Juozas, gimęs 
1943 m. Adr. Brunnenfeld Baracke,

Bludenz, Vorarlberg, Austria.
SZESZKA Eva, gim. 1905 m. 

(German Ethnic). Bernard- chstr
63. Hamburg 40. Germany.

EGLINS, Henrich. klaipėdietis, 
gim. 1922 m. Adr. Rettberg Ka
sėme (24b) Eutin, Germany.

PARTAUSKAS, Povilas, gimęs 
1895 m. Adr. Eibrachtkaserne, DP 
camp, Ingolstadt, Germany, US 
Zone.

KRAUZA, Gustavas, gim. 1919 
m. < German Ethnic).

KRAl'ZA. Anna. gim. 1925 m. 
KRAUZA, Anna-Maria, gm. 1945. 
KRAUZA, Olga, gim. 1949 m.
VASIALKA. Eduardas. gimęs 

1925 m. 14, rue Joseph Ferry, 
Villerupt, (M. et M.), France.

PRANtN AS - Pranevičius. Ste
ponas, gim. 1914 m. Adr. Praste- 
ryd 22. Box 347, Alingas, 
Sweden.

ANDRIJAUSKAS, Leonas, gimęs 
1914 m.

ANDRIJAUSKAS, Marija, gimus 
1928 m.

ANDRIJA.USKAS, Jonas, gimęs 
1947 m.

ANDRIJAUSKAS, Monika, 1949. 
DP Camp, Traunstein, Germany, 
US Zone.

KAZAKEVIČIUS, Vladas, gimęs 
1917 m.. German ethnic, Tai 73/IV, 
Muenchen, Germany, US Zone.

RIEGERTAS. Arturas, gim. 1918 
m., German ethnis.

RIEGERTAS, Klara, gim. 1925.
RIEGERTAS, Erika, gim. 1944.
RIEGERTAS, Alfredas, gimęs 

1948 m. Tai. 73/IV, Muenchen 2, 
Germany, U S Zone.

TAUTENHAHWIEN£, Margare- 
ta, gim. 1909 m., German ethnic.

TAUTENHAHVAITE. Uršulė, gi
mus 1944 m. Tai. 73/IV, Muenchen 
2, Germany, US Zone.

RIEGERTATTE, Ella, gim. 1904 
m. German ethnic.

RIEGERTAITE, Gertrud, gimus 
1936 m.
Tai 61/0, Muenchen 2, Germany, 
US Zone.

RIEGERTAS. Julius, gim. 1881 
m., German ethnic.

RIEGERTAS, Helena, gim. 1883 
m. Ta! 73/IV, Muenchen 2, Germa
ny, US Zone.

VOLOVICIENŠ, Olga, gim. 1908 
m., našlė, German ethnic.

VOLOVICIUS, Viktoras, gim. 
1932 m.

VOLOVICIUS, Kaethe. gim. 1941.
VOLOVICIUS, Edith, gim. 1943. 

Unterdem Kuppel 9, (16) Combery, 
Germany.

ORIKAITIS, Adolfas, gim. 1922 
m. German ethnic.

OBRIKAITIS, Hanna, gim. 1928.
OBRIKAITIS, Veronika, gimusi

1946 m.
OBRIKAITIS, Felicija, gim. 1947.
OBRIKAITIS, Gerda, gim. 1950.
OBRIKAITIS, Adolfas, gim. 1951. 

16 Untersorg, Kr. Kalsfeld, 
Germany.

TREIKAUSKAS, Vladas, gimęs
1925 m.

TREIKAUSKAS, Jozapina, gimus 
1931 m.

TREIKAUSKAS, Rosvvitha, gim. 
1951 m. Hintergasse 1, (16) Bizlar 
b/ Sich, Kr. Giessen, Germany.

JUOZAPAVIČIUS, Stasys, gim. 
1916 m.

JUOZAPAVIČIUS, Gita-Malvina, 
gim. 1925 m.

JUOZAPAVIČIUS, Aldona, gim. 
1948 m. Regierungs Durchgangsla- 
ger Bensheim-Auerbach, Germany.

DERUNECKAS, Vladas, gimęs
1926 m.

DERUNECKAS, Anna, gim. 1927.
DERUNECKAS, Joanette, gim.

1947 m. Reg. Durchgangslager, 
Bensheim - Auerbach bei Frankfurt 
a/M, Germany.

PETRAUSKAS, Konstantinas, gi
męs 1913 m.

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

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

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

Butauskų ūkis 5 minutės nuo Torrington, Conn.. miestelio.
Čia priimam vasarotojai: birželio, liepos, rugpiūčio. rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 28 dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKŲ CKYJE, kurio adresas:

MRS. R. 8 U T A N
RFD 1, Mountain Rd. Torrington, Conn.

Telef. Torrington 9655

kalbėti Connecticut valstijos 
senatorius William Benton, 
bet jis atvykti negalėjo, tai 
Conn. valstijos senatas jo vie
ton delegavo Mr- Caffy, buvu
sį atstovą, kuris savo kalboje 
pasakė mūsų kenčiančiai tau
tai daug šiltų paguodos ir pa
drąsinimo žodžių.

Programą vedė Juozas Lo- 
la iš Bostono. Beveik visa
programa Amerikos Balso tar
nybos įregistruota į plokšteles 
ir dalimis bus transliuojama į 
Lietuvą. Tuo tikslu Amerikos 
Balsas buvo atsiuntęs techni
kus ir lietuviškos programos 
atstovą, Paulių Labanauską.

Jubil. Marianapolio pikniką 
pagerbė keliasdešimt apylin
kės lietuvių kunigų ir vienuo
lijų atstovų. Privažiavusiųjų 
buvo arti septynių tūkstančių 
žmonių. .

CLEVELAND, OH1O
Garmienė, Labdariečių pirmi
ninkė, kruopšti naujos para
pijos veikėja, “Dainos’ choro 
dalyvė, gegužinės metu, be- 
ruošdama svečiams užkan
džius verdančiu vandeniu nu- 
sišutino koją. Gydosi namuo
se. Visi prieteliai ir pažįstami 
ligonią labai užjaučia.

St- Gabaliauskas, buvęs 
“Liet. Žinių” redaktorius, da
bar gyvena nuosavam ūkyje 
prie Edinbaro, Pa. nepamirš
ta mus aplankyti didžiųjų 
parengimų metu ir paben
drauti su vietiniais visuome
nės veikėjais, kaip senaisiais 
lietuviais, taip ir su naujai at
vykusiais.

• Philadelphijos abiejuose 
universitetuose praeitais me
tais studijavo 10 lietuvių stu
dentų ir iš jų du baigė šį pa
vasarį studijas.

Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke paieškomi 

asmenys
VILKALTLENE - Zokaitė, iš 

Valakbūdžio km., Sintautų vi., 
Šakių ap., vyras VILKAITIS, 
Zigmas, duktė Vitalija ir sū
nus

ZOKAS, Juozas, iš Valakbu- 
džio km., Sintautų vi., Šakių 
ap.

Juška, Feliksas ir Vincentas, 
iš Sedos vi., Domenų km., Ma
žeikių ap.

Karpis, Juozas, iš Šakevičių
km., Batakių v., Tauragės ap.

Mažeikienė - Seskutė, Mag
dalena, iš Pikelionių km., Stak
liškių par., ir vyras Mažeika, 
Kazys, iš Padreskų km.

Meškauskas, Jonas iš Kuk
tiškių m., Utenos ap.

Peleskaitis, Petras, iš Bcrži- 
nų km., Keturvalakių k., Vil
kaviškio ap.

Raslanas, Stasys, iš Pavuo- 
lių k., Utenos v.
Smetona, Povilas, ir sesuo Ele
na, iš Levaniškių k., Raguvos 
v.

Svencickas, Vladislovas, iš 
Vilniaus.

Viršila, Konstantas.
Žukauskas, Silvestras.

CON'SULATTF. GF.NERAI. OF
UTHl'ANIA

41 VV. 82nd Strert
New York 24, N. Y.

LietuviŲ Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GLNKL'S, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METŲ

VVVVRL 1600 kc

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

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

495 GRAND
| J. P. GINKIS

■ Direktorius

STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JUZA VITAS V. UBAREVIčITS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

WEVD—1330 kil. 5000

"Lietuvos Atsiminimų" į
RADIJO VALANDŲ

9-ti Metai Kai Visi Klauso—

3
JOK. J. SIŪK AS, Dir. i 

1264 Mhite St, HiRside, N. J. i
Tel. VVAverly 6-3325 i 

M SAVI, PAS SAVUOSIUS! iV. i



I3ėt»s 17,1951 ' DARBININKAS

Real Estate X Insurance

Res. 37 Oriole Street

Prašau pusryčiauti!

ĮVAIRENYBĖS

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

WEST RONBURY. MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

■109 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

ŠIS TAS APIE GAISRUS 
AMERIKOJE

>. 3

■: Isnomuojama krautuve
Kreiptis j Solome šūkis, 241 

St. Nicholas Avė., Brooklyn 
27, N. Y.

PARDUODAMAS NAMAS su
14 kambarių ir balkonais. 

Penkios minutės kelio nuo Ty- 
nian Beach. Antras aukštas 
laisvas. Kaina pritaikinta grei
tam pardavimui. Dėl smulkes
nių informacijų kreiptis:

MRS. T. CHAPL LIS
1 Pages Court 

So. Boston, Mass.

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

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

DEKE.VS PRODUCTS
P_ O. Box 666, Neuark, N. J.

» 
« 
t

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

New Yorke Bostone
4----------------- -- ------1
j Tel. EVergreen 7-4335
i . 1
IStephen Aromiskisj 
i(Armakauskas) j

Graborius—Balsam uoto jas į 
Moderniška Koplyčia 

| 423 Metropolitan Avė., į

I Brookhm, N. Y.

“National Fire Protection 
Association” Bostone praneša, 
kad per 50 šio šimtmečio me
tų Amerikoje nuo gaisrų žuvo 
pusė milijono žmonių. Kiek
vienų metų vidurkis gaisrų 
paliestųjų buvo 10.000. Kai 
Čikagoje degė Iroųuois Teat
ras, 1903 metais, žuvo 605 
žmonės. Kai Bostone 1942 m. 
degė klubas “Coconut Grove”, 
sudegė 492 žmonės. Kai tuo 
tarpu išdegė milžiniški Quebe- 
co plotai 1950 m., Rimousky 
ir Čabane, nežuvo nė vienas 
žmogus. Daugiausiai gaisrų 
būna spalio mėnesyje. 1918 
metais Minnesotoje užsidegė 
milžiniški miškai. Gaisras su
naikino 15 vietovių, žuvo 550 
žmonių. Paskutinis didysis 
gaisras Massachusetts valsty
bėje buvo 1914 metaię. žuvo 
6 žmonės, buvo sunaikinta 
1600 pastatų, nuostolio buvo 
apie 14 milijonų dolerių.

kad nepajustų nemalonaus 
skonio ’

“Gerai, aš paruošiu jums: 
ricinos mišinį, kad nebūtų- 
jums nuobodu laukti, štai, 
prašau, išgerkite stiklelį vais
tinės gaivinančio gėrimo”.

Moteris su ] 
išgėrė paduotą stiklelį. -------
te”, tarė patenkintas vaisti
ninkas”, kaip tik dabar išgė- 
rėte normą ricinos, nepajus- 
damas nemalonaus skonio.”

“Ką jūs padarėte!” iš išgąs
čio sušuko moteris. “Aš norė
jau ne sau, bet vyrui...

IŠTIKLMYBĖ

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

Automatic Laundrj
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. BROAD4VAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

i i | !
i
I
i 
i 
Į i
i

S. Barasevičius ir Sūnus 
IT .VER A L HOME

254 W. BROADWAY
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVTCIUS
I .aidotuvių Direktorius 

notafy public 
Patarnavimas dieną ir naktj. 

Kaply*ia šermenims dyaai.
Tel. SOuth Boston 6 2596 

AVenue 2-2484

Užsisakykite telefonu CY’press 9-7879
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

I
2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

TRANSPORTATION BUREAl

pasigardžiavimu > 
stikleli. “Mato- a

Šventadienio pavakare La
bučiai ginčijosi apie vyrų ne
ištikimybę ir moterų pavydą.

“Pagaliau”, tarė Labutienė, 
“tik pirmoji moteris Iieva ne
turėjo rūpesčio dėl savo 
neištikimybės.”

“Tiesa”, šypsodamasis 
pažino Labutis, “bet vis
ir Jieva kas rytą perskaityda
vo savo šonkaulius.”

vyro

pri-
dėlto

EV 4-9293

SALDAINIŲ PAL >CIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

J. CORONIS & SON
FURAITURE CO

GERAS VAISTAS
Graži jauna moteris, užėjusi 

į vaistinę, prašo vaistininko 
patarimo, kaip išgerti riciną,

Mažos rendos — Mažesnės kainos

Marta, gim. 1914 
Renata - Marta,

Olga - Konstan-

Mokytojas klausia mažiuką 
Joną: “Jonai, koks yra nau
dingiausias gyvis?” “Višta!”— 
atsakė Jonas. “Kodėl?”—klau
sia vėl mokytojas. “Todėl, kad 
lime vištą valgyti dar jai ne
gimus, taip pat ir jai 
mus.”

užgi-

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui
- .K.

Ateikite į krautuvę, kurtoji
garantuotas sutaupymas

(Atkelta iš 6 pusi.)
PETRAUSKAS,
PETRAUSKAS, 

gimus 1939 m.
PETRAUSKAS, 

ce. gimus 1940 m.
PETRAUSKAS, Konstantin - Ro- 

bert, gim. 1948 m. Mannheim / 
Rh«.inau, Postifach 2 (8591 ISCO), 
Germany.

MILDAŽIS,
MILDAŽIS.
MILDAŽIS,

ESU BEJĖGIS

1946 m.
Bensheim - Auer-

Kazė, gim. 1916. 
Algimantas, gim.

Vytautas, gim. 1925. 
Janina, gim. 1926 m. 
Ona. gim.

Ragierungslager,
bach. Germany.

PASAKARNIS,
PAŠAKARNIS,

1942 m. DP Camp, Leyboldstr. 5/1,
Augsburg-Hochfeld, Germany, US 
Zone.

JASAITIS, aBrbora. gim. 1926.
JASAITIS. Antanas, gim. 1951.

DP Camp, Von Richthofenstr. 28/2, 
Augsburg - Hochfeld, Germany.

VTTfiNAS, Bronius, gim. 1927 m. 
Vorwekerstr. 103. Haus 4/58, 
Luebeck, Germany.

REDER, Eduard, gim. 1909 m., 
German ethnic.

REDER,
REDER.
REDER, 

1939 m.
DAMBRAUSKAS, Matas, gim. 

1901 m. 20. rue Chapron, Mondeville 
(Calvador), France.

Olga. gim. 1910 m. 
ErwinEduard, gim. 1936. 
Julius - Algirdas, gim.

BALF

kaipPolicininkas pastebėjo, 
visai girtutėlis pilietis bando 
lipti į automobilį.

— Jūs tikriausiai nebandy
site tokiame stovyje vairuoti 
mašinos? — įspėjo jį policinin
kas.

— Kodėl ne? šitokiame 
vyje aš esu visai bejėgis 
rr.on pėsčias pareiti.

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

f
ALLIANCE HALL

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

sto- 
na-

CATERERS
Parties - W e d d i n g s

M E E T I N G

Communion Breakfasts
B a n q u e t-s 

HALL

i oii

t— ■ ■■ -—-—-—■ - ■—•—■ » .
į Tel. STagg 2-5043

j Matthew P. Ballas 
I

į

!
»»
I

(Bieliauskas)

Laidotuvię Direktorius 
Notary Public

■■

I
I f I C A S P E R

FUNERAL HOME
187 DORCHESTER STREET 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ALAMJA
Alaviją (Alijošius). 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku- 

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau, 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su 
tarpvk Alaviją vandenyje ii 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius.
svaras $2.50. Mažiau 
kant 6 uncijų už $1.00. 
siunčiam į jūsų namus.
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Ala vi jos 
per- 
Pri

ALENANDER’S CO.
414 W. Broaaway 

South Boston 27, Mass.

PIRKITE NAMUS
WILLIAMSBURGE— arti Apreiš

kimo lietuvių parapijos bažnyčios— 
8 šeimynų namas su tuščiu butu 
pardųpdamas pjgia kaina.

WOODHĄVEN - arti Forest ^ark 
— ir kitose apylinkėse turime gra
žių namų parduoti.

Namų pirkimo b>>i pardavimo ir 
visokios apdraudos iinsurance) 
kalais gerai patarnaus:

J. P. MAC IU LIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St., tVoodhaven 21, N. 
Tel. VIrginia 7-1896

rei-

EVergreen 8-9770 

)
I
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Joseph Garszva
Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

•> 
I 
j 
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I VYTAUTAS YAKAVONIS

i
o
I

HOME
%

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mass.

FUNERAL

* Tel.
I
|
j
i 
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i

Y.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVfrgreen 7-9334

Vlrglnia 7-4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— S150 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

j

i 
Į
i

įvairūs skelbimai
PARDUODAMI NAMAI

Pardavimui turime namų visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 

Nassau County.
Visi turi po tuščią florą, aliejumi 

apšildomi, su garaažis, 1, 2, 3 šei
mom ir apartament hausus. Taipgi 
ir naujų turime. Netoli stotis sut> 
way.

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

REpublic 2-1506
EVergreen 4-3487

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsam uoto jas 
Patarnavimas diena ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALUTSKAS j
FUNERAL HOME j

i
■-

I
I
I

•>“

564 EAST BROAD4VAY 
South Boston, MtJS.

D. A. Zaletskaa, F. E. Zaletskas 
Grahoriai ir Baisam uoto jai 
Patarnavimas diena ir naktj. 

Koplyčia šermeninis dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609
į 
I
-c

W AITRU S Į
FUNERAL HOMEį

197 tVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Di rektorius Ir

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir naktj-! 
Nauja moderniška koplyčia Ser- | 
mcnims dykai. Aptarnauja Cam- Į 
bridge ir Bostono kolonijas že- z 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus Į 
miestus.

Reikale Saukite: TeL TR 6-6434

UŽSISAKYKITE TONEKO PAS MUS

Maspeth, N. Y’.

Ofiso Tel.
WO 2-3497

t
L-H-FTH-ITF F I HH-H-H-H-H T »IIIH < 111 T ■!■ d + IF-f-M- ^iliiam J. Drake 

(DRAGŪNAS)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

Pristatom geriausj toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

LIETUVIS ADVOKATAS į 
15 Fark Row, New York į 

Telefonai: Ž

Namų Tel.į 
NE 9-568C?

J. KUMPIKO
ELEKTKO MOTORU DIRBTUVE
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

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

WAITT
AL HOME

John W. Anseli

Kitur

ZUPP’S BAR

•V

DAvenport 6-0259
R A L P H K R U C H

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo jstahra 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingfems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. NEvvton 9-4464
Estate of A. J. Vai antie jus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand AvenueJ. ARLAUSKAS, Savininkas 4.

220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. t
w w. w W a » * w..w.

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų lietuviu mėgiamiausi*, moderniškai jrrngt* užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

® Tel. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.
ii*, i .t •.•_ ..................................... .. . . . ...

Smagiu rankos trinksėjimu 
pilietis beldžiasi dangun, šv. 
Petras atsargiai praveria var
tus ir klausia:

— Iš kur tamsta?
— Iš Kalifornijos, —atsako 

atvykėlis.
— Galite įeiti, — sako šv. 

Petras. — Bet labai abejoju, 
ar būsi patenkintas čia.

ii i

ti

I 1 lt-ti HttHl 11111 1
Telefonas: EVergreen 4-8934 t

PARAMOUNT BAR & GRILL į
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS t

SAVININKAI t
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. j

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti, j
Importuoti konjakai - L žkandžiai - Televizija - Muzil a - Sportas į

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

i i V. ZUBAWICZ

30 EMERSON AVĖ.
Brockton, Mass.

EDWARD J. W.ATTT
(tVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojaa

Patarnavimas Dieną ir Naktį- 
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 3368
ADVOKATAS

Telefonas: EV 7-7411
KLEKN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

65-43 Grand Avė.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO J

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., BTCLYN 7, N. T 

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS 

JOHN L. RIMŠA

111 AINSLIE ST.,

85 - 03 YVAREHAM I’L. 
JAMAIC A, N. Y.

Tel. JAmaica 3-7722

Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 1-3049

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

Tel. Dedham 1304-VV
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R GENERAL INSTJRANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y

Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

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

BORIS BEVERAVE CO.
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Pikietavo Sovietų atstovybę

Angelų Karalienės parapijos 
prąėjo labai gražiai. Puikus 
oras sutraukė minias žmonių 
į Klasčiaus parką, kur visi 
linksmai praleido laiką.

Parapijos karaliumi išrink
tas Poderis, susirinkęs 2891 
balsą (Butkus gavo 2760 bal
są), o karalienė — Budrikie- 
nė gavo 4940 balsų, karalaitė 
šiais metais yra Agnės Va- 
sauskaitė, gavusi 3338 balsus 
(Branau surinko 2060), o ka
ralaitis liko pernykštis —Juo
zas Milius, gavęs 2381 balsą.

Gegužinės - pikniko metu 
buvo leista eilė daiktų laimėji
mams. Čia tenka nuoširdžiai 
padėkot parapijos draugijų 
valdybų narimas, visoms vei
kėjoms, taip uoliai platinu
sioms laimėjimų bilieėtlius ir 
visiem dovanų aukotojam, pa
rapijos biznieriams ir šiaip jau 
asmenims, paaukojusiems lai
mėjimams dovanų.

Pinigines dovanas laimėjo:
1) 250 dolerių laimėjo R.

* Scampone iš Richmond Hill, 
101-19 125 st., bilieto numeris 
11832;;

2) 100 dolerių laimėjo 8414- 
88 Woodhaven; znumeris 15,- 
359.

3 50 dolerių — A. Skrynecki 
iš Hollis, 90-06 204 st. Jo nu
meris— 16684.

4) Po 25 dol. laimėjo Whi- 
tey iš Brooklvno 1572 W. 5 st. 
Nr. 14970; Florence Ragelis 
Kotryna Jakaitienė, ir M. Da- 
nevičius, Nr. 6478.

5) Didįjį krepšį (geltonas 
bilėtas) Nr. 10417.

6) Mažąjj krepšą N. 36.
7) Bonką — žalias bilietas 

Nr. 433.
8 Skilandi — violetinis bi

lietas Nr. 035006.
9 Bonką — violetinis bilie

tas Nr. 38405.
19) Nosinaites — raudonas 

bilietas Nr. 38013.
Laimėtojai prašomi ateiti i 

parapijos raštinę dovanų atsi
imti.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje nuo liepos 18 die
nos prasidės rytais pof 8 vai. 
mišių, novena į šv. Oną, spe
cialios maldos, pamokslėlis, ir 
šv. relikvijų pagerbimas. No
vena baigsis liepos 26 d.

Pranešimas
Lietuvių siuvėjų Nepr. klu

bo pusmetinis susirinkimas j- 
vyks liepos (July) 27 d. 7:30 
vai. vak. L.A.P. klubo name, 
280 Union avė., Brooklyn, N. 
Y. Visus kviečiame dalyvauti, 
bus svarbūs svarstymai, su
žinosit, kiek šimtų siuvėjų yra 
gavę nedarbo pašalpų iš klubo 
iždo. Ateidami atsineškit klu
bo knygutes, be knygutės ne
bus jleidžiami į susirinkimą.

Sek. J. Bikulčius.

Praėjusi šeštadienį (liepos 
14 d.) amerikiečiai vengrai 
jau tretį kartą iš eilės piketa
vo prie rūmų 680 Park Avė. 
Ten yra įsikūrusi bolševikų 
deelgacija Jungtinėms Tau
toms. Dėl pirmojo piketo Jo
kūbas Malikas net asmeniškai 
pareiškė protestą JAV vy- 
raiusybei. Jam buvo atsakyta, 
kad šiame krašte kultūringai 
piketuoti yra leista.

Rusai vengrus pikietinin- 
kus yra apšaukę “chuliga
nais”. Paskutinį šeštadienį 
toks “chuliganas” buvo 3 su 
puse metų mergaitė, duktė Dr. 
Wagnerio, vengrų draugijos 
sekretoriaus.

Atostogauja Gen. Konsulas
Lietuvos gen. konsulas Nevv 

Yorke Jonas Budrys šiuo me
tu yra išvykęs atostogų. Jį 
pavaduoja A. Simutis.

Kun. V. Salvyno
50 metų kunigystės jubiliejaus 
proga numatytos iškilmės 
New Yorke, liepos 18 d., jubi
liatui susirgus, atidedamos vė
lesniam laikui.

Kun. Dr. J. Prauskis
“Draugo” redaktorius, vyk

damas atostogauti, aplankė 
Tėvų Pranciškonų vienuolyną 
ir “Darbininko” redakciją. 
Trumpai buvo pasikeista ke
liomis mintimis apie katalikų 
spaudos darbą.

Spaudos konferencija, šeš- 
adienį 12 vai. “Laisvosios Eu
ropos” lietuvių patariamajame 
skyriuje, vadovaujant min. V. 
Sidzikauskui, įvyko trečioji 
spaudos konferencija, daly
vaujant lietuvių laikraščių at
stovams.

Dariaus-Girėno 
aštuoniolikos metų sukakties 
skridimo paminėjimui, ruošia
mas vakaras.

Kalbės: grįžęs iš Euronos 
Balf’o atstovas Jonas Valai
tis; taipgi žymus vietos nau
jakurių kalbėtojas ir pamink
lo komiteto nariai. Bus aiški
nama naujai išgauto iš New 
Yorko miesto Parkų Departa
mento paminklo projekto iš
vaizda.

Meno programą išpildys 
brooklyniečių mylimi kankli
ninkai ir solistai: Jurgis Vede- 
gys ir Viktoras A. Bekeris.

Minėjimas įvyks penktadie
nį, liepos (July) 20 d.. Lietu
vių Piliečių Klubo salėje 280 
Union avė., Brooklyn, N. Y., 
pradžia 8:00 vai. va., įėjimas 
nemokamai. Visus nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti.

Paminklo statymo komitetas

H. Žeimelis išvyksta į Kanadą
Henrikas Žeimelis, kuris, 

kaip buvo spaudoje rašyta, 
buvo kviestas redaguoti 
Brooklyno “Vienybę”, jau yra 
atvykęs į Brooklyną, bet šio
mis dienomis išvyksta į Kana
dą.

Vengrai yra nusistatę pike
tuoti kas šeštadienį, kol Jung
tinės Tautos privers bolševi
kus nebetremti žmonių į Sibi
rą, nebežudyti ir nedaryti tei
smo vaidinimų. Jie reikalauja, 
kad tuojau būtų paleisti nu
teistieji vysk. Groesz ir kard. 
Mindszenty.
Dariaus ir Girėno minėjimas

Juozas Ginkus, kuris buvo 
Yorko lietuvių Dariaus ir Gi
rėno skridimui remti komiteto 
pirmininkas, per savo radiją 
ruošia du jų tragiško žuvimo 
sukakties minėjimus.

Liepos 14 d. kalbėjo inž. J. 
Sagys, J. Tysliava, A. Bendo- 
rius ir, A. Mrozinskui akom
panuojant, dainavo A. Vasi
liauskas. Liepos 21 d., atei
nantį šeštadienį, kalbės prel. 
J. Balkūnas, žum. S. Narkė— 
liūnaitė ir Vyt. Ubara, R. Ki
sielius deklamuos, o Vincė Jo- 
nuškaitė, akompanuojant A. 
Mrozinskui, padainuos liet, 
dainų.

Lietuvos filmos 
kanadiečiams

P. Motuzas, kuris tik ką 
grįžo iš Kanados, praleidęs 
savo atostogas, šį rudenį vyks 
tenai rodyti Lietuvos filmų, 
Kartu su juo ketina vykti ir 
dail. č. Janušas.
430 Care paketų tremtiniams

BALFo centras Brooklvne 
gavo iš jam, kaip valdžios pri
pažintai šalpos organizacijai 
nemokamai priklausančio kon
tingento 430 Care paketų Vo
kietijoje JAV zonoje gyvenan
tiems tremtiniams. Kiekviena
me pakėtė yra 24 svarai mai
sto.

Koncertai vasarvietėje
Brooklvniečiai lietuviai kul

tūrininkai. atostogaudami Pr. 
Lapienės vasaAietėje Stonv 
Brooke, pereitą savatię tenai 
vasarojantiems svečiams su
ruošė tris koncertus. Progra
moje dalyvavo: dainininkė Fl. 
Korsakaitė, pianistas A. Mro- 
zinskas, pianistė N. Lapė ir 
akordeonistas R. Kontrimas.

Inžinierių išvyka
Liepos 28 d. Stony Brook 

Lodge įvyksta Didžiojo Nevv 
Yorko lietuvių inžinierių ir 
architektų draugijos išvyka. 
Bus meninė programa ir ap
tarti organizaciniai reikalai.

Perrinko J. Zakarauską *
Piliečių Klubo susirinkime 

Klubo reikalų vedėju ir atei
nantiems metams išrinktas J. 
Zakarauskas, šias pareigas ei
nąs jau 8 metus.

NAUJAI ATVYKO

Liepos 11 d. laivu “General 
Sturgis” atvyko į Nevv Yorką 
šie lietuviai tremtiniai:

Barkauskas, Berta.
Cigas, Balys, Ema, Edel- 

traut, Peter.
Jankauskas, Antanina, So-

DARBININKAS
!-------------L1^ ________ ■! ii

Išvyko atostogų
Prel. K. Urbonavičius vasa

ros laikui išvyko atostogų į sa
vo vilą Thomson, Conn. Po 
sunkios ligos ir operacijos pra
ėjusią vasarą jis jaučiasi su
stiprėjęs. Paskutiniu metu yra 
dalyvavęs visoje eilėje pasitari
mų. Daug skaito ir rašo. Va
saros metu nori aptvarkyti ir 
parengti spaudai kai kuriuos 
savo rankraščius.

Lietuvos garbės konsulas 
naujose patalpose

Advokatas A. O. Šalna, Lie
tuvos garbės konsulas Bostone, 
labai ilgai turėjęs savo kabine
tą “Darbininko” namuose (366 
W. Broadway, II aukšte), per
sikėlė į naujas patalpas netoli 
tos pat vietos. Dabartinis jo 
adresas: 395 West Broadway, 
South Boston 27, Mass. Tele
fonas tas pats: SO 8-3520.

Dosnus aukotojas
Vienas čia gyvenąs lietuvis 

per Tremtinių Teisininkų Drau
giją vėl paaukojo $20 seneliams 
ir ligoniams teisininkams, liku
siems Vokietijoj. Tai jis daro 
šiemet trečią kartą. Aukotojas 
tiek kuklus, kad primygtinai 
prašė neskelbti jo pavardės, 
pasivadino Paprastu Piliečiu. 
Padėka ir pagarba jam!

Gražūs paveikslai
Vokietijoj gyvenantis dail. 

Brazaitis, kuris jau 3 metai gy
dosi vienoj sanatorijoj, prisiun
tė gražių savo paveikslų. Pa
veikslai vaizduoja Lietuvos ir 
Bavarijos gamtą; rėmuose, ne
aukšta kaina, pardavinėjami p. 
Ivaškos baldų krautuvėj, So. 
Bosteone. .

Vaikų šventė. Kun. Kon- 
tautas liepos 9 d. surengė ber
niukams, kurie patarnauja šv. 
mišioms, “balių”. Vaikai gra
žiai pažaidė ir už įvairius pa
sižymėjimus žaidimuose gavo 
dovanų.

Aplankė Nantasket. Bosto
no parapijos mokyklos vaiku
čiai, esą šiuo metu Bostone, 
turėjo progos aplankyti Nan
tasket vasarvietę. Vaikučius 
palydėjo kun. A. Abračinskas 
ir kelios seselės.

Senutė, paaukojusi Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserims prie
glaudos statybai 5000 dole
rių, gyvena Bostone. Yra pa
sižymėjusi dosnumu įvairiems 
labdaringiems tikslams.

Kun. Anatolijus Stanevičius 
iš Chicagos atvyko į Bostoną 
lankyti savo giminių ir pažįsta
mų. Žada pasisvečiuoti keletą 
dienų.

fija, Vytautas.
Luneckas, Mykolas, Gertrū

da. Renate, Petras.
Odvniec, Mykolas, Marija, 

Nikolai.
Sušinskas, Vytautas, Jani

na.
Toleikis, Jonas.
Veingertneris. Eduardas, 

Karolina, Antanina.
Žeimis, Petronėlė, Zinaida, 

Alvydas, Tomas.
Rimavičius, Jonas, Kathe.

Greitai atliekami spaudos 
darbai

Vienas bostonietis praeitą 
ketvirtadienį užsakė “Darbi
ninko spaustuvėj Brooklyne 
atspausdinti 4000 atsišaukimų, 
taip nustebo, kad šeštadienio 
rytą jau gavo atliktą darbą 
Tas rodo, kad “D.” spaustuvė 
labai gerai susitvarkė ir greit 
darbus atlieka.

Motina M. Cecilija, lietuvių 
parapijos vienuolyno viršinin- . 
kė. liepos 9 d. grįžo iš savo 
brolio Jono Augūno laidotu
vių Hazleton, Pa. Laidotuvės 
įvyko liepos 7 d.

Kun. P. Virmauskis liepos 
11 d. atlaikė gedulingas pa
maldas už Jeną Augūną. Pa
maldose dalyvavo mirusiojo 
sesuo Motina Cecilija ir kitos 
Bostone šiuo metu esančios 
seselės.

Marijona Kavaliauskienė, 62 
metų amžiaus, mirė Bostono 
miesto ligoninėje liepos 9 d. į 
Atvykus iš Seirijų prieš 40 me- ' 
tų. Palaidota liepos 12 d. iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios.

Juozas Balušaitis mirė liepos 
11 d. Bostono miesto ligoninė
je- Tai ilgametis ir plačiai ži
nomas So. Bostono biznierius. 
Mirė 74 metų amžiaus, Ameri
koje išgyveno 55 metus. Paliko 
žmoną Viktoriją (Karaliūtę), 2 
dukteris, 4 sūnus ir brolį. Pa
laidotas iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios liepos 14 d. Bostono 
Šv. Kryžiaus kapinėse.

Antanas Laurinaitis, gyv.
180 Gold St., So. Bostone, gu
li miesto ligoninėje. Liepos 13 
d. jam darys sunkią gerklės j 
operaciją-

Vladislava Strockienė sun
kiai serga, guli Camey ligoni
nėje, So. Bostone.

• Steponas ir Elena Butkai 
susilaukė sūnelio Stepo-Ronal- 
do. Pakrikštytas liepos 7 d.

••DARBININKO" 
RĖMĖJAI

Po 5 dol.: J. Žėruolis — 
Brooklyn, N. Y., M. Razgaitis
— Brooklyn, N. Y., P. Luko
ševičius — Brooklyn, N. Y., 
Rasmantas— Brooklyn. N. Y.,|
M. Točionis — Nevv Britain, 
Conn.

Po 2 dol.: J. Cijunėlis — 
Brockton, Mass., P. Balčiū
nas. — Cleevland, Ohio, J. 
Butkus — Brooklyn. N. Y.. E- 
lena švabienė — Brooklyn, N

. Y.. V. Vitkus — Rochester,
N. Y.. A. Kubilius — Brook
lyn, N. Y.

Po 1 dol.: S. Koženiauskas
— Philadelphia, Pa., B. Sinke- 
“Darbininko rėmėjai
vich— Brooklyn, N. Y., P. 
Wilkes — Cleevland, Ohio, J. 
Staskus — Brooklyn, N. Y., 
V. Barius — Brooklyn, N. Y., 
V. Barius, — Hudson, N. Y.,
M. Waskevich — Baltimore, 
Md.. J. Snopys — Detroit, 
Mich., A. Nadzeika —Brook
lyn, N. Y., Z. Mickeliunaitė— 
Broklyn. N. Y., E. Jankauskas
— Brooklyn, N. Y., Ed. Sin
kevičius, — Brooklyn, N. Y., 
J. Bartkevičius — Brooklyn,
N. Y., M. Chincicki — Chel- 
sen, Mass., J. Strazdas. —W. 
Newton. Mass.., B. Kavaliaus
kas — Chicago, UI.

P o d e r y s , Brooklyn, 
Nevv York, Frank Skvvar 
— Brooklyn, N. Y., A. Arba- 
czavvski — Freehold, N. J., K.

Dabarties pastabos
Ar kačiukas, gimęs krosnyje, bus 

kepaliukas?
Tikyba, tautybė ir pilietybė nusako kitokį žmogaus ryšį 

su bendruomene. Bet ne visi tai skiria ir supranta.
A žmogus gimdamas dar nepriklauso jokiai tikybai. Tai 

sprendžia pirmiausia tėvai. Jie nori ir turi teisę savo vaiką į- 
jungti į tą religinę bendruomenę ,kuriai patys priklauso. Su
brendęs jis ir pats jau apsisprendžia: palieka tėvų tikėjime, vi
sai jį meta arba pasirenka kitą. Kas tikėjimą keičia dėl menkos 
priežasties, negerai daro. Jei tai daro tvirtai įsitikinęs, kad ki
tas tikėjimas yra tikras, tai negalima jam nieko prikišti. Perė
jusieji į kitą tikėjimą vadinami konvertitais. Mūsų laikais yra 
labai daug konvertitų į katalikų tikėjimą.

A Tautybė nurodo kuriai tautai žmogus priklauso. Žmogus 
ją gauna jau gimdamas. Kas iš kokios tautos gimsta, toks visą 
amžių ir palieka. Savo tautos kraujo ir prigimties pakeisti ne
gali. Jis pakeičia tiktai kalbą ir priima kitus papročius. Gali 
būti atvejų, kai negalima tiksliai nusakyti žmogaus tautybės. 
Pavyzdžiui, kai airis veda lietuvę, sunku pasakyti, kuriai tautai 
vaikas priskirtinas. Jis dažniausia paseka vieną iš tėvų. Bet taip 
vaikai negali suskilti tarp motinos ir tėvo. Tad mišrios vedybos 
sudaro šeimoms sunkumų ir veda į nutautėjimą.

A Pilietybė nusako žmogaus ryšį su valstybe. Kas kurioje 
valstybėje gema arba pastoviau apsigyvena, įgyja jos pilietybę. 
Tad ir sakoma: esu Amerikos, Argentinos, Prancūzijos, Lietu
vos pilietis. Pilietybė gali būti lengvai keičiama. Isikėlei į kitą 
valstybę, ir gali daryti žygių gauti jos pilietybę. Valstybė gali ją 
ir atimti už tam tikrus nusikaltimus. Tuo tarpu tikybos ir tau
tybės nieks prieš žmogaus valią negali atimti.

A Nemaišykime tų visų trijų dalykų. Pirmiausia tikyba ir 
tautybė nėra tas pats. Caro laikais rusai provoslavų tikėjimą 
“ruskaja viera”, katalikų tikėjimą “lenkiškąja tikyba” (ir pa
tys lenkai tai darė, sakydami, “polska wiara”), o protestantus 
laikė “vokiškojo tikėjimo” žmonėmis. Tai grubi klaida, ar ne
susipratimas. Rusas gali būti katalikas, o lietuvis — provosla- 
vas, kaip kad lenkas gali būti protestantas, o vokietis — kata
likas. Kas tikėjimą ir tautybę maišo, tai daro su pikta valia. 
Žinome, kad rusai norėjo lietuvius suprovoslavinti, kad gdlėtų 
surusinti, o lenkai per bažnyčias norėjo lietuvius sulenkinti. Da
bar kai kas tokiu pat būdu nori lietuvius “suairinti.” Iš tikrųjų, 
nereikia tapti airiu, kad išliktum kataliku. Ir žydas, kuris pri
ima katalikybę, dar netampa nei anglu, nei lenku, nei lietuviui 
Jis lieka žydų tautybės, o katalikų tikybos. Tikyba yra plates
nė už tautybę: ji apima daug tautų. Jei kuri tauta per tikybą 
nori sau kitus palenkti, daro nusikalstamą darbą.

A Tautybė ir pilietybė taip pat nėra tas pats. Lietuvoje 
gyveno virš 80 procentų lietuvių, šalia jų buvo rusų, lenkų, žy
dų, vokiečių ir kitokių. Visi beveik turėjo Lietuvos pilietybę. 
Vokietis, pastoviai apsigyvenęs Lietuvojė, stengėsi būti jos pi
liečiu. Taip yra, pav., ir Amerikoje. Amerikos pilietybę turi 
žmonės įvairių įvairiausų tautybių. Vieni jų tą pilietybę gavo 
patys jos prašydami, kiti tapo Amerikos piliečiais čia gimdami. 
Paskutinieji gali didžiuotis esą amerikonai pilietybės prasme, 
bet ne tautybės, ypač jei tėvai yra abu lietuviai. Jei katė atveda 
krosnyje kačiukus, tai jie lieka kačiukais ir nepavirsta į kepa
liukus. Gimimo vieta gali turėti įtakos į pilietybę, bet ne j jo 
tautybę.

A Būtų gera, kad visada aiškiai skirtumėmė tuos tris daly
kus ir kad tai gražiai išaiškintumėm ir savo vaikams. Tada 
bus lengviau mums susikalbėti visais klausimais, kurie liečia 
mūsų pareigas savajai tauta. z

Juozas Lunys

Budris — Mospeth, N. Y., E. 
Tutkus — Seatlle, Wsh., L. 
Revydas — Manchester, N. 
H., E. Lomer — N, Easton, 
Ona Katišienė — Brooklyn, 
N. Y., M. I. Adomaitis, Brook
lyn, N. Y.

B .Kondrot — Lewis- 
ton, Me., F. Gobis — Amster- 
dam, N. Y., V. Sidzikauskas— 
Flushing, N. Y., U. Yanush— 
Brooklyn, N. Y., A. Ciplis — 
Maspeth, N. Y., M Pužauskas
— Brooklyn, N. Y.. M. Apalis
— Thompson, Conn., W. Ge- 
rualitis —Broad Brook, Conn., 
B. Brazdžionis — Worcester, 
Mass., M. Vilčikienė — Cleve- 
land, Ohio. M. Mauras —Dor- 
chester, Mass., J. Syzys —Wa-
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terburyy, Conn., T. Staugai
tis — Newark, N. J, J. Dūk
tiems - Dobrov — Woodha- 
ven Sta., N. Y., V. Urbanas— 
Richwood Hill, N. Y., A. 
Pocevičienė— Wilsonville, UI., 
Suzana Jonaitis — Westfield, 
Mass., Antanas Butkus — 
Brooklyn, N. Y., V. Sumskis
— Brooklyn, N. Y., D. Skuja
— Kenilvvorth, N. J, Z. Juk- 
nis — Ontonagon, Mich., A. 
Ramonas — Jackson Heights, 
N. Y., S. Švedas — Brooklyn, 
N' Y., B. Babrauskas — Cice
ro, ui.

Už parąmą visiems “Darbi
ninko rėmėjams ir bičiuliams 
nuoširdžiai dėkojame!

Leidėjai

Rugpjūčio men, 12 dieną
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO PARKE kennebunk port, maine,

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA
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ši iškilme jungiama su T. GEDIMINO JOČIO, O.F.M., PRIMICIJOMIS 
Lietuvių Dienoje yra maloniai kviečiami dalyvauti visi Tėvų Pranciškonų geradariai, rėmėjai ir visi Amerikos lietuviai.

Lietuvių Dienos reikalais prašome kreiptis šiuo adresu: FRANCISCAN FATHERS, KENNEBl NK PORT, MAINE


