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RUSUS UŽKALĖ KAJUTĖJE
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų bendradarbis Švedijoje) Padidėjo viltis susitarti

Apie plačiai nuskambėjusį 
trijų lietuvių pabėgimą j Šve
diją jau yra ir kiek smulkes
nių žinių.

Kalbamieji lietuviai pabėgo 
liepos 18 d. nuo Sovietų žvejy
bos laivo gelbėjimosi valtim į 
švedų Otteby miestelį Oelando 
saloje. Per policijos tardymą 
paaiškėjo, kad laive kilo ne
mažas sumišimas, kol tą laivą 
vairavusiems lietuviams pavy
ko pabėgti.

Sovietų laivas žvejojo pieti
nėje Baltijos jūros dalyje, bet 
“maištininkų” buvo kreipia
mas Oelando link. Laivui artė
jant į pietinio Oelando vande
nis, tie trys lietuviai sukišo ki
tus tris žvejus į kajutę ir, už
kalę storomis vinimis, paleido 
laivą Dievo valiai. Pabėgdami 
jie pasiėmė kompasą, žemėlapį 
ir laivo dienoraštį.

Rusai, palikę be navigacijos 
įrankių, plūduriavo ištisas 17 
valandų. Po ilgų pastangų 
jiems pavyko iš kajutės išsi-
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veržti, bet nė vienas ju nemo
kėjo valdyti laivo. Degerh^m- 
no uostelio kaiptonas. pamatęs 
klaidžiojantį laivą. įvedė jį į 
uostą ir perdavė Sovietų poli
cijos organams. Rusai 
kė, kad jie nori grįžti, 
buvo apie 1200 svarų 
kių.

Atbėgusieji lietuviai
benti į Kalmaro kalėjimą, 
likimas priklausys 
jos užsieniečių komisiios nuta
rimo. Policijai lietuviai pareiš
kė, jog nepakenčiamos jų 
krašte sąlygos privertusios 
juos bėgti ir griebtis tokio bū
do. Rusų kalba leidžiamame 
laikraštyje jie skaitę, kad šve
dų organizacijos padeda pabė
gėliams emigruoti į Vakarus. 
Jie ir tikisi tuo pasinaudoti.

Tuo tarpu ruseliai Deger- 
hamne laukia, kada galės grįž
ti. Jų laivas, anot policijos ra
porto, yra pats nešvariausias 
ir labiausiai apleistas, kokį tik 
uostelis per savo gyvenimą y- 
ra matęs.

Tokio. —Po trijų dienų per
traukos Kaesonge vėl įvyko 
kovojančių šalių atstovų posė
dis, kuriame komuinstai įteikė 
savo kompromisinį pasiūlymą.

Ką šiuo atveju komunistų 
delegacijos vadovas Nam II pa
siūlė dar viešai nepaskelbta, 
bet stebėtojai neabejoja, kad 
nuo savo ankstyvesnio nusi
statymo dėl svetimų karo pa
jėgų iš Korėjos atitraukimo y- 
ra atsisakęs. Manoma, jog pa
gal naują planą sąiungininkai 
turėtų įsipareigoti dėl kariuo
menės atitraukimo derėtis su
darius paliaubas ir ta kariuo
menė turėtų būti ne tuojau, 
bet po tam tikro laiko, 
po šešių mėn., atšaukta.

Ši nauja dalykų raida
riausioj sąjungininkų karo bū
stinėj, o taip pat Jungt. Tau
tose ir Washingtone yra sukė
lusi vilties, kad pagaliau dėl 
derybų darbų tvarkos 
pavyks susitarti. Kaip paskui 
vyks susitarti dėl pačių dis-

kutuojamų dalykų, kol kas net 
nespėliojama.
ma, kad tai 
siekti.

Bet neabejoja- 
nebus lengva pa-

FRONTAS
Vykstant

dėl paliaubų, fronte kovos, kad 
ir siauresniu mastu, tebevyks
ta. Žemės kovos pastarosiomis 
dienomis vyko daugiausia ry
tinėje fronto dalyje. Jungt.
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TEBEKOVOJA
pasikalbėjimams

Tautų oro pajėgos ir toliau ga
na stipriai naikina priešo užnu
gary karinius taikinius ir puo
la kariuomenės telkinius, į die
ną atlikdamos ligi 375 kovos 
skridimų.

Komunistai vis tebetelkia 
savo pajėgas, ir daugelis Jung. 
Tautų karininkų yra nuomo
nės, jog lauktina didelės jų o- 
ofenzyvos, jeigu paliaubų de
rybos nepavyktų.

MARSHALLIS APIE TAIKĄ KORĖJOJE
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Miręs admirolas Sherman
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DABARTINIS LIETUVOS ŪKIS
Pačių Sovietų duomenimis

Mažoji Lietuva — 
Sovietų poligonas

Goettingen. — Iš Lietuvos 
pastaruoju laiku gražinti ir 
pasiekę Vakaru Vokietiją vo
kiečiai praneša, kad Sovietų 
valdomi Mažosios Lietuvos plo
tai yra didele dalim virtę dy
kynėmis ir Sovietų armijos 
pratybų laukais. Buvę dirbami 
laukai dabar apaugę piktžolė
mis ir juose važinėja rusų tan
kai bei sproginėja bombos ir 
granatos. Užmaskuoti kaip 
maisto dalykų transportai nuo
lat į Karaliaučiaus įtvirtini
mus rieda traukiniai su gink
lais ir munici.ja. I patį Kara
liaučių civiliai daugiau visai 
nebejsileidžiami. Tarp Sovietų 
kareivių čia vyrauja mongo
liški ir totoriški veidai.

Kur buvo dingęs 
Rokosovskis

Stockholm. — Šiomis dieno
mis pasirodė žinių, kad prieš 
kiek laiko iš viešumos dingęs 
Lenkijos armijai vadovaująs 
Sovietų maršalas Rokosovskis, 
vėl pasirodęs. Bet dabar pra
deda aiškėti, ir kur Rakosovs- 
kis buvo dingęs. Danu “Ber- 
lingske Tidende” iš Lenkijos 
grįžęs diplomatas suteikė ži
nių. kad Rokosovskj jo paties 
kabinete pašovęs jaunas lenkų 
majoras, kuris po atentato ir 
pats nusišovė.. Atentato metu 
Rokosovskis buvęs sunkiai su
žeistas ir išvežtas į Maskvą gy
dyti.

Sovietai išleido briošiurą 
“Žemės ūkio pakilimas Lietu
voje”, kurioj garsiai šaukiama, 
kad sovietinio valdymo metu 
Lietuvos žemės ūkyje esanti 
padaryta didelė pažanga. Bet 
pasirodo, kad ta pažanga yra 
tik sovietinių rašeivių galvose. 
Tai lengva matyti, pasižiūrėjus 
į jų pačių skelbiamus duome
nis. Palyginant su 1930 m. Lie
tuvos ūkiu, gaunamas toks da
bartinio komunistų tvarkomo 
Lietuvos ūkio vaizdas. Tais me
tai iš 1 ha miežių buvo gauta 
10,7 kvintalo, o 1951 m. komu
nistai tikisi gauti 7,5 iki 8,5, gi 
1955 m., “užplanuota gauti” 
nuo 9,5 iki 10,5. Rugių buvo 
gauta iš 1 ha 11,9 kvint., o 
1951 m. laukiama 7,85 — 8,85 
ir 1955 m. užplanuota 10-11.

Ypač sužlugdė Sovietai gy
vulių ūkį. 1930 m. Lietuvoje 
buvo 1.033.000 raguočių, o 
1955 m. net užplanuota tik 
800.000. Melžiamų karvių buvo 
800.000. o užplanuota 1955 m. 
vos 390.000. Kiaulių buvo 1.- 
027.000, 1955 m. tikimasi

500.000. Avių buvo 603.000, 
1955 m. tikimasi 260.000. Be 
to, pažymėtina, kad Lietuvos 
teritorija 1930 m. buvo 55.000 
kv. kilom., o LTSR apima 62.- 
500. ’ Taigi sovietinius skai
čius reikėtų dar sumažinti vi
sais 12%. Iš viso jei Sovietai ir 
įvykintų savo planą, tai 1955 
m. bus pasiekę tik 56% 1930 
m. Lietuvos ūkio lygmens, ku
ris buvo per 20 metų pasiek
tas po sunkaus ir naikinančio 
pirmojo pasaulinio karo.

Hashingtonas. — Gynybos 
sekr. Marshallis pareiškė, jog 
užsienio karo pajėgų iš Korė
jos atšaukimas nesudarys jo
kių kliūčių taikai, jei jos ko
munistai iš tikro nori. Savai
me esą suprantama, kad, pa
siekus taikos, tos pajėgos tin
kamu laiku bus atšauktos. Bet 
šis klausimas nėra paliaubų 
derybų dalykas.

Kalbėdamas apie karinių pa
jėgų atšaukimą, Marshallis vis 
dėlto pažymėjo, kad turi būti 
sudaryta karinė linija, kuri 
leistų gintis, jei kovos prasidė
tų iš naujo.

Palietęs taikos atstatymo 
sąlygas, MžShaHis nurodė, jcg 
dabar esamos Korėjoj pajėgos

turi būti nebedidinamos. Taip 
pat iškėlė reikalavimą, kad bū
tų sudaryta veiksminga in
spekcija, kuri nė vienai pusei 
neleistų pradėti netikėtą puo
limą. Iškėlė Marshallis ir rei
kalą susitarti dėl karo belais
vių.

Baigdamas savo pareškimą, 
gynybos sekretorius įspėjo, jcg 
vis dar re-’kia būti atsargiems. 
Ligi šiol tebuvo kalbėtasi d H 
derybų punktų, bet nė vieru 
punktu dar nebuvo derėtasi ar 
prieita susitarimo.

Jungtinių Tautų delegacija toliau veda derybas. 14 kaires į dešinę: 
Maj. Gen. L. Craigie. Brig. Gen. William Nuckds ir Viceadmirolas 
Charles Turney Joy.

KARO GAMYBA TURI BŪTI 
PATRIGUBINTA

Kruvinas susirėmi
mas Steline

Hamburgas. — Iš lenkų da
bar valdomo Stetino atvykę 
asmens praneša, kad ten nese
niai įvyko smarkių susidūrimų 
tarp rusų ir lenkų. Santykiai 
tarp vienų ir kitų yra labai blo
gi ir nuolat įvyksta įvairiu in
cidentų. Bet neseniai girtam 
rusų karininkui nušovus lenką, 
įvykę jau masinės riaušės, ku
rių metu iš abiejų pusių buvo 
užmuštu ir daug sužeistų. Anie 
2000 lenkų buvo apsto.ję Sovie
tų ištaiga, kurioje pasislėpė 
lenką nušovęs Sovietų karinin
kas .ir minią išblaškė tik atvv- 
kę rusų kariniai daliniai. Po 
to suimta ir išgabenta į kon
centracijos stovyklas apie 1000 
asmenų.

Pastaruoju laiku suimti taip 
pat šimtas lenkų uosto darbi
ninkų, kurie atsisakė pakrauti 
iš Lenkijos į Rusiją vežamas 
lenkų prekes.

VAKARŲ PAJĖGOS VOKIE
TIJOJE BUS DIDESNĖS

KAIP SOVIETŲ

Bonna. — Vakarų sąjungi
ninkų atstovai pareiškė, jog 
ligi 1952 m. jjų karo pajėgos 
Vokietijoje 200.000 vyrų vir
šys Sovietų pajėgas. Sovietai 
rytinėje Vokietijos zonoje turi 
300.000 vyrų, o Vakarų pajė
gos ligi šių metų galo turės 
500.000 ir dar stiprią ameri
kiečių ir anglų aviacijos para
mą.

Esamomis žiniomis. Sovietai 
savo pajėgų 
kas nedidina, 
ten turi 24 
5.000 tankų.

Vokietijoje kol 
šiuo tarpu jie 
divizijas ir apie

EUROPOS ARMIJA 
VIRSTA TIKROVE

Paryžius. — Čia vykstan
čioje konferencijoje pasiektas 
susitarimas Prancūzijos. Itali
jos, Belgijos, Liuksemburgo ir 
Vokietijos sausum..jūros ir oro 
karo pajėgas sujungti į vienin
gą Europos armiją. I .jos sudė
tį neįeitų tik tie šių kraštų da
liniai, kurie yra už Europos ri
bų, ir vidaus apsaugo?- pajėgos. 
Numatoma, kad ši jungtinė 
armija turės apie 2 milijonus 
vyrų. Sutartis galiosianti 50 
metų. Anglija 
klausimą kol kas 
tanti.

Susitarimas dar 
patvirtintas susitariančių šalių 
vyriausybių, bet neabejojama, 
kad šios armijos vadu bus gen. 
Eisenhoveris.

Vokiečių pajėgos į šią ar
miją būsią įjungtos divizijos 
dydžio vienetais ir turės 
pat laivyno bei aviacijos 
nius.

Pagal priimtą planą, 
taip pat suvienodinta Vakarų 
Europos ginklų gamyba. Tuo 
būdu bus visiškai standatizuo- 
ta ginklai, uniformos, munici- 
ja ir aprūpinimas bei žinių tar
nyba.
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Čiumpa raudonųjų 
patikėtinius

Washingtonas. — Aukščiau
siojo teismo teisėjas S. F. 
Reed atmetė milijonieriaus F. 
Vanderbild Field, W.R. Hunton 
ir D. Hammet prašymą išleisti 
juos iš kalėjimo. Jie visi yra 
Civil Rights Congress užstatų 
fondo patikėtiniai. Iš to fondo 
duodami užstatai už suimtus 
komunistų vadus. Bet Vander
bild ir jo draugai atsisakė teis
mui pasakyti, kas tam fondui 
duoda pinigus. Tuo tarpu pa
leisti už užstatą komunistų va
dai pabėga. Už tą teismo pa
niekinimą Vanderbiltas 
baustas 3 mėn. kalėjimo, 
Hunton ir Hammelt — po 
mėn.

Taip pat kalėjimas gresia 
to pat fondo patikėtiniui 
Green, iš kurio teismas parei
kalavo pristatyti jam visus 
Green turimus fondo aktus ir 
knygas. Jei Green reikalavi
mo neįvykdys, jam teks taip 
pat eiti į kalėjimą.

VVashingtonas. — Prez. T Ai
manas įteikė Kongresui naują 
JAV karo pajėgų stiprn’mo 
programą, šiam naujam JAV 
karinės pajėgos kūrimo eta
pui bus reikalingi miliardai 
doleriu ginklų gamybai, o taip 
pat, atrodo, bus padidintas ir 
gynybos personalas. Preziden
tas nurodė, jog vis tiek, kaip

nu-
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LAUKIAMA DERYBŲ
Teheranas. — Prez. Truma- 

no įgaliotiniui Harriman tar
pininkaujant, padėtis Irane at
slūgsta. Tikimasi, kad vėl ga
lės būti atnaujintos anglų- 
iraniečių derybos ir galima 
bus pasiekti susitarimo, kas 
įgalins vėl paleisti į darbą Ira
no naftos įmonės.

Karinis teismas Tokyo nuteisi 10 metų kalėjimo inipus korėjiečius ir japonus.

1 r Jf ’. 1 jF ; w• K • I * » *

* * V b •

f a & i X ■ *M J MR r

JAV pajėgos ruošiasi 
gynybai

Frankfurtas.—Kariniai JAV 
sluogsniai čia pareiškia. jog 
pagal gynybos departamento 
planą JAV žemyno daliniai sa
vo gynybos pasiruošimus kon
centruoja Vakarti Vokietijoje. 
Oro pajėgų svarbiausieji atra
mos punktai bus paskirstyti 
Vokietijoje, Prane’zijoje, šiau
rės Afrikoje ir gal būt Ispani
joje. Jei Ispanija bus įtraukta, 
kaip JAV tikisi, į Europos gy
nybą, laivyno pajėgos bazuosis 
Ballarų salomis ir Viduržemio 
jūra.

vystysis padėtis Korėjoj, rei
kės dabartinį 3Lz milijono ka
riuomenės kiekį padidinti.

Savo pranešime Kongresui 
prezidentas pažymėjo, kad nuo 
Korėjos karo pradžios lėktuvų, 
tankų ir municijos gamyba 
yra patrigubė^isi, bet dar nėra 
pasiekusi numatyti lygio. Ant
raisiais karinio pasiruošimo 
metais ginklų gamyba turin
ti būti vėl patrigubinta, o tan
kų net keturis kartus padidin
ta. Dėl to ir metinės išlaidos 
kariniams reikalams turės 
nuo 35 miliardų pakilti ligi 65.

— Iš Cape Girardeau pra
nešama, kad Mississippi potvy
nis jau pasiekė savo aukščiau- 
sį laipsnį ir yra vilties, kad 
didžiausis pavojus yra praėjęs. 
Apie naujus nuostolius nepra
nešama.

— Keturmotoris anglų iex- 
tuvas. pakilęs iš Islandijos, 
perskrido šiaurės polių ir nusi
leido Aliaskoje. Kelionę atliko 
per 18 vai. 54 min., nuskrisda- 
mas 3558 mylias.

§ V G M15TO s ZIM O.S
• Komunistinė Čekoslovakijos vyriausybė atmetė JAV rei

kalavimą, kad neseniai už tariamą šnipinėjimą nuteistas JAV 
žurnalistas Oatis būtų tuojau paleistas iš kalėjimo.

• Senatorius Brien MacMahon pareiškė, jog savo pasikalbėji
me su Tito jis pareikalavo, kad būtų paleistas iš kalėjimo arki
vysk. A. Stepinac. MacMahon Belgrade lankosi kaip Senato užs. 
reik, komisijos narys ryšium su Jugoslavijos prašymu, kad JAV 
suteiktų jai paskolą.

• Paskutinėmis iš Kinijos žiniomis, masinės įtariamųjų žudy
nės tebevyksta toliau. Šanchajuje liepos 18 nužudyta 94 įtarti 
nepalankumu komunistams asmens ir liepos 10 d. Peipinge 277 
asmens.

• Vakarų sąjungininkai atšaukė potvarkį, kuriuo vokiečių 
spaudai buvo draudžiama skelbti dalykus, kurie galėtų pakenkti 
keturių okupacinių kraštų vienybei. Tasai potvarkis nebeatitiko 
dabartinių okupacinių kraštų santykių.

• Valst. Departamento sekr. Achesonas. kalbėdamas Bostono 
250 metų sukakties iškilmėse, įspėjo, kad laisvasis pasaulis ne
gali sumažinti savo ginklavimosi prieš komunizmą pastangų. Tuo 
atveju, Achesono nuomone, liktų tik pasirinkimas tarp karo ir 
pasidavimo.

• Adm. F. P. Sherman kūnas iš Italijos lėktuvu atgabentas į 
NVashigtoną, kur jį pagerbė aukštieji kariuomenės ir civilinės 
valdžios atstovai.

• Vakarų Vokietijoj turimomis žiniomis, šiuo metu sovieti
nės Vokietijos zonos koncentracijos stovyklose yra 180.000 kali
nių.

• Nauju Portugalijos prezidentu išrinktas aviacijos genero
las Popes. >
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APTEMĘS DIDVYRIO SAULĖLYDIS

Maršalas Petainas

Mirtis kartais aplanko per 
anksti, o kartais per vė.ai. 
Per anksti ji pakerta pradė
jusias reikštis asmenybes- 
Kartais ji pasivėlina ir net už
miršta kai kurias dideles as
menybes, kurių .senatvė ap
temdo jų šviesią aureolę. 
Toks buvo ir maršalas Betai
nas. Prancūzų tautos viena 
šviesiausių asmenybių buvo 
nuteistas ir mirė saloje kaip 
kalinys. Kodėl? Jis senatvėje 
pasiklydo. Ne iš blogos valios, 
'.et gero norėdamas. Jeigu 
kiltis jį būtų aplankiusi anks
čiau, jis būtų išlikęs toks pat 
šviesus, kaip maršalas Fochas, 
o gal net daugiau. Tačiau t e 
debesys, kurie dengia jo sau
lėleidį. negali aptemdyti jo 
darbų. Jie prasimuša pro juos 
ir visą laiką prasimuš, nes jis 
buvo tautos didvyris.

Nežymus pulkininkas
Gimęs 1856 m. balandžio 24 

d. Cauchy la Tour, šiaurinėje 
Prancūzijoje, baigęs karo mo
kyklą ir karo akademiją, tar
navo kariuomenėje karininku. 
Kai prasidėjo pirmasis pasau
linis karas, jis buvo niekuo 
nežymus pulkininkas ir vado
vavo 33 Kariuomenės korpu
sui. Pi aižioje jis turėjo tik 
mažą pasisekimą. Į kariškos 
garbės šviesą jis iškyla tik 
1916 metais su garsiu Verdu- 
no gynimu.

Vokiečiai užsimanė truks 
plyš pralaužti Verduno įtvir
tinimus ir paimti Paryžių- 
Siuntė didžiules jėgas į mūšį, 
ir visos ten kniubo, nes Pran
cūzijos apkasuose sėdėjo Pe- 
tainas — pozicinio karo spe
cialistas. Jis sugebėjo pakelti 
kariuomenės dvasią, įkvėpti 
drąsos ir atlaikyti didžiulį vo
kiečių spaudimą. Vokiečiai 
Verduno nepaėmė, nepaėmė 
Paryžiaus ir paprašė taikos. 
1918 m. lapkričio mėn., tuojau 
po Vokietijos kapituliavimo, 
Petainas buvo pakeltas į 
Prancūzijos maršalus. Vėliau 
jis buvo Karo Tarybos narys 
ir krašto apsaugos ministeris,

o 1939 metais ambasadorius 
pas savo mokinį generolą 
Franco, Ispanijoje.

Vychy vyriausybės šefas

Kai prasidėjo antrasis pa
saulinis karas, maršalas Petai
nas jau buvo susenęs. Vokie
čiams triuškinančiai smogus ir 
užėmus Paryžių, jis pasišovė 
gelbėti skęstantį tautos laivą. 
Norėjo apsaugoti nors dalį 
Prancūzijos, todėl susitarė su 
vokiečiais ir sudarė vadinamą 
Vichy vyriausybę. Tradicinis 
Prancūzijos Respublikos var
das nuo 1871 metų buvo pa
keistas į Prancūzijos valsty
bę. Maršalą apstojo visokie 
pataikūnai ir suko nacionalso
cialistiniu keliu visą vairą.

Kai 1942 m. aliantų kariuo
menė išsikėlė Afrikoje ir iš ten 
pradėjo organizuoti Prancūzi
jos išvadavimą, patarė Petai- 
nui pasitraukti pas juos, bet 
jis padėties neįvertino ir pasi
liko- Vokiečiai okupavo visą 
Prancūziją. 1944 m. išsikėlusi 
aliantų kariuomenė Normandi
joje išvadavo Prancūziją. Vo
kiečiai prieš Petaino valią iš
gabeno jį į Vokietiją. Po karo, 
1945 m., jį sugrąžino į Pran
cūziją.

Kaltinamajame suole
Tuoj po karo prancūzai čiu

po visus, kas tik buvo susi
dėjęs su vokiečiais okupantais. 
Vienus šaudė ir korė, kitus ki
šo į kalėjimą. Kaltinamajame 
suole atsidūrė ir senukas mar
šalas Petainas. Teismo posė
džiai buvo tikrai tragiški, ką 
padaryti su senuku garbingu 
maršalu. Jeigu jį išteisinsi, tuo 
pačiu išteisinsi ir kitus, kurie 
dėl karjeros susidėjo su vo
kiečiais. Teismas jį nuteisė 
mirti. Tuometinė vyriausybė, 
kurios priekyje stovėjo gene
rolas De Gaulle, mirties baus
mę pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos. Teismas taip pat atė
mė visus kariškus laipsnius ir 
turtą. Senuką Petainą nuvešė 
į Yeu salą ir fortuose uždarė.

Dėl tokio teismo sprendimo 
visuomenė ne kartą trukšma- 
vo. Jis turėjo draugų Prancū
zų Akademijos. Karo Akade
mijos ir aukštosios dvasininki
jos tarpe. Šie ir kėlė klausimą, 
kad reikia jo bylą persvarsty
ti.

Prieš kurį laiką pablogėjusi 
sveikata privertė maršalą per
kelti į vilą, kur jis ir mirė lie
pos 22 d., sulaukęs 95 m. am
žiaus.

Maršalas norėjo būti palai
dotas Verduno kapinėse prie 
savo kovos draugų, bet su tuo 
nesutiko vyriausybė. Jį palai
dojo valstybės lėšomis trečia
dienį, liepos 25 d. tos pačios 
salos koplytėlės rūsyje- Nors 
ir buvo atimta iš jo titulai ir 
uniforma, jį palaidojo kaip 
maršalą. Prie krūtinės prisegė 
aukščiausį ordiną. Maršalo laz
dą, kurią po teismo iš jo at
ėmė, buvo kažkur dingusi. Jo 
karstą nešė Verduno kauty
nių veteranai. U.

Vakariečių korespondentai tuščioje pasitarimų salėje Koesonge.

AR PARODOMOSIOS BYLOS PASIEKIA SAVO TIKSLI?
Parodomosios komunistų 

bylos, per kurias kaltinamieji 
“prisipažįsta”, kai kam sukė
lė mintį, kad Stalino “moks
liški” tardymo ir kankinimo 
būdai esą stipresni už Evan
geliją.. Kaip žinome, čekistų 
tardymo laboratorijos moka 
užmušti valią ir protą visų sa
vo kaltinamųjų, pradedant pa
sižymėjusiu komunistu Bucha- 
rinu Maskvoje ir baigiant ar
kivyskupu Groesz Budapešte.

Kai kam kyla klausimas, ar 
kitaip būt negali? Ar iš tikrų
jų nuoširdus tikėjimas į Kris
tų yra bejėgis prieš “moksliš
ką” šėtoniško mechanizmo 
veikimą ?

Stalinas savo kaltinamųjų 
prisipažinimais tarp kitko no
ri parodyti, kad kieti kovoto
jai dėl krikščionybės ir net 
tų kovu vadai labiau vertina 
keletą metų savo gyvenimo 
kalėjime, negu amžinybę, kad 
krikščionys esą silpnadvasiai 
ir bailūs, kad jie visomis savo 
jėgomis kabindamiesi už duo
damos jiems progos dar pagy
venti, kad ir žiauriam bolše
vikų kalėjime.

J. GOBIS

Mindszenty neikard.
Groesz nėra silpnava-

Nei 
arkiv. 
liai krikščionys, kurie iš bai
mės mirti išsižadėtų tiesos ir 
savo sielos. Nėra jokio pa
grindo manyti, kad tokie drą
sūs krikščionybės kovotojai 
lemiamam momentui palūžtų. 
Priešingai, yra davinių, kad 
staliniško tardymo laboratori
jose paralyžiuojamas jų psi
chinis gyvenimas. Jie pasidaro 
jau nebeatsakingi už savo 
veiksmus ir žodžius.

acte-

Viešam “prisipažinimui” iš
gauti komunistai panaudoja 
baisias tortūras, ilgą tardymą 
ir pagaliau “prisipažinimo me
dikamentą”. Tai yra
dron, kuris paralyžiuoja tam 
tikrus smagenų centrus, 
kištų aukos neturi priemonių 
apsiginti nuo užnuodijimo ac
tedron’u.

Ką čekistai yra nutarę už
nuodyti ir išstatyti parodomoje 
byloje, tas keletą dienų 
gauna jokio maisto ir be

BIRŽELIO DIENOS VENGRIJOJE
Sovietų Sąjunga savo geno

cidinę politiką vykcfo ne tik 
okupuotuose, bet ir sateliti
niuose kraštuose. Tačiau lig 
šių metų satelitiniai kraštai 
vis dar buvo švelniau liečiami. 
Tačiau nuo šių metų pradžios 
ir čia genocidas suintensyvin
tas. Ypatingai smarkiai pra
dėtos masinės deportacijos 
vykdyti nuo š. m. gegužės 
mėn. Turimomis iš Vengrijos 
žiniomis, tenai masinės de
portacijos yra pasiekusios la
bai platų mastą. Pradžioje jos 
vyko tik didesniuose miestuo
se, vėliau apėmė visą kraštą.

Deportacijų vykdymas ly
giai tokis pat, kaip ir Lietu
voje,
vengrams 
nešta prieš 
pasirengtų, 
pasiimti po 
asmeniui ir 
tus paėmė specialūs sunkveži
miai ir kur juos nugabeno — 
niekas nežino. Suimtieji depor
tuoti pradžioj telkiami pačio
je Vengrijoje tam tikrose sto
vyklose. kuriose savo metu na
ciai laikydavo surinktus veng- I 

I 
i

Če-

ne- 
pa-

Dr. Kazys Sruoga-Vertikas

K| CICERO PADARE?
ir Lietuvių ten nebuvo
ir Negras atpigina pragyvenimą
ir Nėra tautos be nuodėmės
ir Amerikos ir lietuvio žurnalisto pažiūros
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Tik deportuojamiems 
kai kur buvo pra- 
24 valandas, kad 
Buvo leidžiama 
10 klgrm. maisto 
kiek daiktų. Daik-

rus darbams į Vokietiją 
Vengrijos žydus. Iš tų stovyk
lų deportuojamieji vėliau išga
benami nežinia kur. Visi tačiau 
įsitikinę, kad gabenami į šiau
rės Rusiją ir Sibirą. Deportaci
jos Vengrijoje sukėlė tiek bai
sios baimės, kad iš nevilties 
žmonės ėmė masiškai žudytis. 
Iš Dunojaus ištrauktų nelai
mingųjų pilnos ligoninės.

Kova su sovietų vykdomu a- 
anapus geležinės uždangos ge
nocidu daros vis aktualesnė vi
siems pavergtosios Europos iš
laisvinimu besirūpinantiems. 
Nesgj ką reikš tų kraštų iš
laisvinimas, kai juose bus iš
naikinti vietos gyventojai ir 
bus prigabenta barzdotų kaca- 
pų. L K.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

• Žurnalai • Parengimų programos
e Laikraščiai • Plakatai
e Knygos • Bilietai
• Jubilėjiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI
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AR

“DARBININKAS”
366 VV. Broadvay, So. Boston 27. Mass. Tel. ŠOU 8-2680 ;

“LA1SVP” JAV PRIPAŽĮSTA

“Laisvės” (Nr. 140) rašo, 
kad Tito suvarė j koncentraci
jos žardžius 100 tūkstančių po
litinių kalinių, kurie kankina
mi ir žudomi. Tai tiesa. Bet Ti
to yra komunistas ir Stalino 
mokinys, mokslus ėjęs Mas

taikvoje. Kodėl “Laisvė” apie 
neužsiminė?

liovos yra tardomas. Po to jis 
gauna sūrios žuvies, be jokio 
skystimo. Kai nelaimingasis y- 
ra jau arti mirties nuo troš
kulio ir yra netekęs skonio 
jausmo, jam paduodama van
dens ar sriubos su ištirpdytu 
actedron’u.

Actedron yra stiprus, ner
vus paralyžiuojąs nuodas, ku
ris gyvybės neatima. Pirmą 
dieną jis sukelia užnuodyta
jam nepaprastą energiją, pasi
tikėjimą savim, drąsumą. Po 
24 valandų ateina reakcija: 
pradeda smarkiai galvą skau
dėti ir svaigti, žmogų apima 
nuolat ’ didėjantis netikrumo 
jausmas ir baimė. Jo sąmonė 
paralyžuojama panašiai kaip 
hipnotizmo. Jo atmintis nebe
veikia. Jis niekam nesiprieši
na, daro ką įsakomas. Tokia
me stovyje aukos yra veda- 

kur jie turi

surežisuota, 
vengrų

mos į teismą,
“prisipažinti” ir tik taip, kaip 
yra iš anksto
Taip yra prisipažinę
‘sąmokslininkas’ Balint Arany 
ir kun. Janos Asztalos.

Kard. Mindszenty dar prieš 
areštą žinojo, kaip čekistai iš
gauna “prisipažinimus”, ir į- 
spėjo savuosius, kad netikėtų 
jo pareiškimais teisme, kurie 
bus priešingi jo pareiškimams 
laisvėje.

FORDO
SUNKVEŽIMIS

Cicero, III. netikėtai pragarsė
jo toii už Amerikos ribų. Kas ir 
kaip čia atsitiko, labai plačiai 
aprašė laikraščiai ir radijas. 
Labai suglaustai pasakius, bu
vo šitaip. Cicero (Chicagos 
priemiestis) nuo senai vis gė
risi, kad čia nei vienas negras 
negyvena ir negyvens. Atme
tus visus rasinius motyvus, 
dar yra žinomas toks faktas: 
tose vietose, kur pradeda įsi
kurti negrai, kaikada atpinga 
namų kainos ir butų nuomos. 
Šitą faktą reikėtų gerai įsidė
mėti. Bus lengviau suprasti 
Cicero įvykius.

Prieš keletą mėnesių vieno 
negro šeima išsinuomavo Cice
ro mieste butą ir ruošėsi per
sikelti ten gyventi. Masės 
žmonių (3-4 tūkstančiai) pa
kartotinai pavartojo smurtą 
prieš to negro sumanymus- Ci
cero policija pasirodė “bejė
gė”. Pašaukta kariuomenė. Be-

Ar minėtame stovyje išgau
ti pareiškimai yra 
silpnumas? Visiškai ne. 
actedron’o nėra kitokios 
gynimo priemonės, kaip 
žudymas iš anksto, o tai
nyčios jokiu atveju nėra, pa
teisinama. Kai bus laisvai iš
tirtos aplinkybės, kuriomis 
katalikai buvo čekistų priver
sti 
būt, 
tus, 
žins
krikščionybę, kaip ir Nerono- 
Diocletiano kankinius.

žmogaus
Nuo 
apsi- 
nusi- 
Baž-

“prisipažinti”, tada gal 
Kat. Bažnyčia Mindszen- 
Groeszus ir kitus pripa- 
tokiais pat kankiniais už

Žmonių kankinimo atžvilgiu 
Neronas - Diocletianas buvo 
vaikai, palyginti su Stalinu. 
Jie neturėjo medikamentų 
kankinių psichiškai paraly- 
žuoti ir nebuvo suinteresuoti 
krikščionių sielos “perkeiti
mu”, kaip tatai įeina į komu
nistų programą. Istorija pa
smerks ne parodomųjų bylų 
kaltinamuosius, bet Staliną ir 
jo tardytojus.

rods 4 ar 5 kuopos. Padėtį ap
tvarkė. Buvo ir sužeistų. Ne
mažai areštuotų.

Kokios gi išvados iš to viso? 
Dvigubos. Ir abi labai svarbios. 
Pirmas dalykas yra tas, kad 
Cicero davė labai vertingos ir 
nesuklastotos medžiagos sovie
tų propagandai. Ir kaip t.k 
šiuo laiku, kada kariaujama 
Korėjoje, kada norima sukurti 
tenai taiką. O juk Azijoje gy
vena ne baltieji žmonės. Tie
sa, ne juodi, bet užtat geltoni. 
Daugiau ir komentarų čia ne
reikia.

Negrai atpigina namus ir bu 
tus- Kam tatai gali nepatikti? 
Tas nukentėjęs negras spaudo
je pareiškė šitokią mintį. Jam 
atrodo, kad tų įvykių užkuly- 
se galėjo būti ir “raudona ran
ka”. Taigi, namų savininkai ir 
“raudona” ranka. Nesinori ti
kėti. Gal gi netiesa? Bet gi, 
pavyzdžiui, Irano reikaluose 
taip pat matyti “raudona ran
ka”. Nors ten kovojama už 
grynai ironiškus tautinius in
teresus.

Dabar kita išvada. Labai 
svarbi. Cicero įvykiai parodo, 
kad visoms tautoms, net ir la
bai demokratiškoms ir toleran
tiškoms, gali pasitaikyti “nuo
dėmių”. Ar už tai galima kal
tinti visą tautą ? Ar net vyriau
sybę? Nežinau. Man atrodo, 
kad ne- Bet labai daugelis 
Amerikos garsių ar garsėjan
čių žurnalistų laikosi gan keis
tos taktikos kitų, ypač mažes
nių valstybių atžvilgiu. Jeigu 
ten atsitinka kokios nors riau
šės, tai be didelių ceremonijų 
įrodinėjama, kad girdi ta ar ta 
valstybė dar nėra pribrendusi 
nepriklausomam gyvenimui. Ir 
dar blogiau: pakišama mintis, 
kad nieko tokio, jeigu Sovietai 
tokią valstybę “pamokytų’. O 
Sovietų “mokslas” žinomas. 
Okupacija ir išnaikinimas. Gal 
Cicero įvykiai primins, kad 
“raudonoji ranka” ir kitur vei
kia. Taigi Cicero įvykiai vra 
labai akyvaizdi pamoka.

V-8 arba Six! Tiktai Fordas 
duoda jums tai pasirinkti. Be 
to, jūs galite pasiimkti dvi 
naujas mašinas — 5 Star ar
ba, kiek pridėjus, 5 Star 
EXTR A (paveiksle >.

KIEKVIENAM PERVEŽIMO DARBU nuo ’/2

50 milijonų mylių ekonominėse lenk
tynėse, kuriose dalyvavo 5,000 Fordo 
sunkevižimių savininkų, parodė, kad 
Fordo sunkvežimiai žymiai pigiau 
apseina! F-8 BIG JOB. čia parodytas, 
yra sustiprintas galingo 145 H. P. 
Fordas siūlo DU naujus sunkvežimius 
1951 metų!

iki 3 tonų!
Jūs galite pasirinkti sunkvežimi, pritaikytą KAI TIK 
jūsų reikalui, iš 180 žemos kainos FORDO modeliui 
Nesvarbu, ar jūs važiuosite per visą kraštą su trai- 
leriu, prikrautu mašinoms įrankių, ar išvežiosite teš
lainius (doughnuts) po miestą., dolerius kaip tešlai
nius imdami, štai jums yra FORD, sunkvežimis taip 
sukonstruotas, kad sėkmingiausiai atliks darbą že
miausia kaina. Ir kaip tik jums prieinama kaina!

Daugiausia jjėgos, mažiausia gazo! Fordo sunkve
žimio POWER PILOT sutaupo jums pinigus kiekvie
noje mylioje. Tik FORD iš žemiausių kainų sunk
vežimių tai turi. Aplankykite savo vietoje Fordo 
atstovą!

Akcesorijos, įrengimas ir išdailinimas priklauso 
nuo medžiagos gavimo sąlygų.

FORDU VEŽTI PIGIAI APŠEI N \
kadangi FORDO SI NKEVI2IMIAI ILGIAI IŠLAIKO

Pasiremdami 7.3,’8.00C sunkvežimių registracija, apraudos 
ekspertai nustatė, kad Fordo sunkvežimiai ilgiau tveria!
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KODĖL ANGLIJA PRIEŠ FRANKĄ?
Frankui priekaištaujama, kad jis yra diktatorius, o dikta

tūra su demokratija nebelimpa. Tačiau anglai nėra tokie demo
kratai, kad bijotų monarchijos arba šalintųsi draugystės su dik
tatūra- Gerai žinoma, kad prieš praėjusį karą jie norėjo drau
giškai sutarti ir su Hitleriu ir su Stalinu. Stalinas išsisuko ir 
apsuko, susitaręs pats su Hitleriu, kuris su anglu Chemberlainu 
buvo net “germaniškos giminystės” sutartį pasirašęs. Iš visų tų 
sutarčių įsiliepsnojo karas, o karo metu anglai sovietams dikta
toriams pripažino visa, ko tik norėjo. Jugoslavijoje diktatorių 

Tito palaikė prieš Michailovičių, Baltijos kraštus bolševikams 
pripažino de facto, o po karo greiti buvo pripažint ir Kinijos dik
tatorių Mao-Tsetungą. Vienas tiktai Frankas liko nemalonėje, 
nes iš jo naudos nesimatė. O ne naudos galėjo būti labai daug.

Politika dažniausia tiktai nauda ir remiasi. Galima, žinoma 
kalbėti, kad reikia paisyti daugiau moralinių principų, o ne nau
dos, kaip neseniai yra pareiškęs britų užsienio reikalų ministeris 
Mor.ssonas. Jis tą pareiškimą padarė po to, kai JAV susitarė su 
gen. Franku dėl aviacijos ir laivyno bazių. Britai nutarė tam 
nekliudyti ir su faktu sutikti, kaip jie daug kur įvykusius fak
tus priima. Tai reali politika, bet ar visada morali — kitas rei
kalas- Morissonas čia bus nukalbėjęs į šalį, jei turėjo galvoje 
britų politiką. Bet kalbėti jam reikėjo, nes kalba ir kiti iš dar- 
biečių fronto. Pats kairusis sparnas su atstatydintu ministerių 
Bevan šaukia, kad reikia mesti ginkluotis, atsakyti amerikie
čiams bazes Anglijoje ir ieškoti artimesnio ryšio su Sovietų Ru
sija.

Kad Stalinas yra diktatorius, niekam nekelia abejonių. Bet 
kairieji “demokratai” galvoja, kad geriau su juo taika, negu ka
ras, nes jis stiprus, grasus ir kai kam patrauklus. Franko visų 
tų savybių neturi. Su juo galima nesiderėti ir karo iš to dar 
nebus. O su Stalinu gali būti. Ir jis tada nepaglostytų nei Angli
jos, kuri Stalino darbelius de facto užglosto.

O jei bus karas, tai geriau, kad jis būtų toliau nuo Anglijos 
krantų ir kad JAV aviacijos bazes vis dėlto paliktų karališkoje 
saloje. Reikia tada užčiaupti bumą tokiems darbiečiams, kurie 
pergarsiai šneka, kad Anglijoje jos nereikalingos. Jos gali tada 
susirasti vietą Pirenėjų pusiasalyje. Už kalnų čia galima ir gin
tis. Bet kas tada gintųsi prie Lamanšo ir Reino? Ta baimė visą 
laiką kėlė ir tebekelia Prancūzijos ir Anglijos priekaištus Fran
kui Jam reikia pinigo ir pagalbos, kaip ir kitiems. Ar Amerika 
visiems ištesės?

Taigi, santykius su Franku apsprendžia ne demokratiškas 
nusistatymas, o savi interesai.

approved on May 25, 1951
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Marianapolio Kolegijos Rek
toriaus pasiūlymas

Š- m. birželio 22 “Darbinin
ke” tilpo Marianapolio Kole
gijos Rektoriaus, kun. J. Pet
rausko rašinys “Dėl lietuvybės 
išlaikymo.” Tai buvo atsiliepi
mas į p. K. Mockaus balan
džio 15 Rytinių Valstybių 
Tremtinių suvažiavime New 
Yorke skaitytą paskaitą, ku
rios pagrindinės mintys buvo 
paskelbtos tame pat laikrašty
je birželio 5 dieną. Į kun. Pet
rausko pasiūlymą kreipti dė
mesį į tremtinių reikalavimus 
ir padaryti Marianapolį vertą 
lietuviškos mokyklos vardo 
“Darbininke’ jau atsiliepė p.
K. Mockus ir p. M. J. Adomai
tis, entuziastingai pritardami 
tam pasiūlymui. Bet yra labai 
rimto pagrindo nugąstauti, 
kad visa tai gali tais gražiais 
žodžiais ir pasibaigti Būtų la
bai liūdna ir tai reikštų, kad 
mūsų žodžiai nesiderina su 
veiksmais.

Aukštesniosios mokyklos svar
ba jaunuolio gyvenime

Aukštesniojo mokslo am
žiaus jaunuoliams lietuviškos 
mokyklos reikalas yra labai 
opus ir svarbus. Jaunuolių tė
vai gali būti dideli patriotai ir 
gali dėti visas pastangas, kad 
jų vaikai nenutaustų, bet jei 
jų vaikai praleis tuos keturius 
taip lemiamus metus svetimo
je mokykloje ir svetimoje ap
linkoje, tai visa tai gali nuei
ti niekais. Geriausiu atveju 
jaunuolis namuose kalbės ir 
galvos lietuviškai, bet mokyk
loje jis bus priverstas gyventi 
svetimu pasauliu, ieškoti kita
taučių draugų ir veikti. Mo
kykla nulems: paskui negalė
sime kaltinti nei tėvų, nei vai
kų. Mokykla nebūtų mokykla, 
jei ji savo auklėtiniams įta
kos nedarytų.

Mes turime laimės gyventi 
tokiame krašte, kur tautinėms 
mažumoms ir konfesijoms lei
džiama turėti savas mokyklas, 
tai ir turėtume ta savo teise 
pasinaudoti. Savų pradžios 
mokyklų nestingame. Jomis 
dažnai net skųstis galime, bet 
vis dėl to jų nereikėtų niekin
ti ir neigti. Tautiniu atžvilgiu 
pradžios mokslas yra svarbus 
ir reikia dėti visas pastangas, 
kad mokiniai būtų mokomi lie

ti. Aistis

tuviškų dalykų. Su aukštes
niuoju mokslu, kuris galutinai 
nulemia besimokančio jaunuo
lio gyvenimą, yra daug blo
giau: mes čia turime lietuviš
kos mokyklos vardo vertas tik 
dvi mokyklas: Seselių Kazi- 
mieriečių ir Tėvų Marijonų. 
Jei jos yra tokios, o ne kito
kios, tai reikėtų kaltinti ne 
jas, bet mokinių tėvus ir pa
čius mokinius. Tos mokyklos 
yra privatiškos; jos yra tarp 
kūjo ir priekalo: jos turi val
džios nustatytą programą ir 
privalo jos laikytis, be to, jos 
turi taikintis prie tėvų ir mo
kinių. Kai jose mokysis tik 
lietuviai jaunuoliai, tai jos bus 
priverstos būti lietuviškos. Aiš
ku, tų dviejų mokyklų sienos 
nepajėgs sutalpinti viso mū
sų jaunimo, bet reikia dėti pa
stangas, kad bent jos būtų lie
tuviais kupinai pilnos. Viduri
nis mokslas lietuvybei yra 
svarbesnis nei pradžios moks
las. Tai turėtų atminti kiek
vienas tremtinys ir tuo turėtų 
rūpintis visa tremtinių bend
ruomenė.

Medžiaginiai sunkumai

Bet čia ir susiduriame su 
sunkumu arba geriau — su 
konkurentu. Viešos mokyklos 
yra nemokamos, be to, jų vi
sada turime čia pat, pašonė
je, dėl to jas. tremtiniai ir pa
sirenka: tėvams mažiau išlai
dų ir patogiau, o mokiniams— 
daugiau laisvės. Po pamokų 
jie gali elgtis, kaip tinkami, ir, 
aišku, dažnai tą savo laisvę 
piktai išnaudoja. Privati mo
kykla pasirenkama tik tada, 
kai norima ypatingo mokslini
mo ir auklėjimo, nes jose rei
kia mokėti už mokslą. Nežiū
rint mokesčio privatiškų mo
kyklų yra daug ir jos visos 
pilnos mokinių. Deja, tremti
niai, kaip ir iš viso mūsų tau
tiečiai, be mažų išimčių, dide
liais turtais nepasižymi- Tas 
momentas ir bus nulėmęs, kad 
lietuviai savo įsteigtas mokyk
las užleido svetimtaučiams. 
Bet kyla kitas klausimas. Jis 
yra taip svarbus, kad jokia 
kaina ir jokia auka nėra di
delė. Jei mums rūpi, kad mū
sų jaunimas lietuvybei nežūtų, 

tai mes turime nesigailėti au
kų.

Senosios kartos pamoka

Mes galime pasimokyti iš 
seniau čia gyvenančiųjų Jų 
vaikai mokėsi svetimose mo
kyklose ir po pradžios moks
lo negyveno lietuviška dvasia, 
dėl to čia gimęs ar užaugęs 
jaunimas nutauto. Jei antroje 
kartoje mes dar sutinkame 
patriotą lietuvį, tai veikėją 
daug rečiau, o kultūrininko vi
sai jau nesutinkame. Ir įvyko 
tokia, sakytume, nesąmonė: 
nežiūrint to, kad anglų kalba 
yra lyg ir įgimta didžiausiai 
mūsų tautiečių daliai, bet mū
sų tautą garsinanti angliška 
literatūra yra pati silpniausio
ji. Priežastis nėra ta, kad dau
gelio mūsų čia gimusių švie
suolių istorinės žinios ribojasi 
pora didžiųjų mūsų kunigaikš
čių vardų ir Gedimino sapnu, 
bet kaip tik dėl to, kad jie 
svetimoje aplinkoje praleido 
aukštesniojo mokslo dienas, 
kada kaip tik formuojasi sa
varankiškas žmogus ir tautie
tis. Mes galime turėti geriau
sią literatūrą anglų kalba apie 
savo tautą, bet jei tik leisime 
jaunimui tuos lemtingus me
tus praleisti nelietuviškoje ap
linkoje, tai visa bus veltui. Po 
to t jau tie dalykai nerūpės: 
jam tai bus svetima ir neįdo
mu.

Tremtiniai tuo ažvilgiu 
nebus išimtis

Tremtiniams tas klausimas 
lygiai opus. Baigę tik pradžios 
mokslą jaunuoliai teatsimins 
tik tą patį Gedimino sapną ir 
kitas lygiai bereikšmes žinias. 
Tėvų įdiegtas patriotizmas yra 
labai svarbus, bet tėvai niekad 
neatstos mokyklos. Aukštes
niojo mokslo jaunuolis prade
da kritiškai priimti žinias ir, 
o tai svarbiausia, pradeda 
pats veikti. Jei tremtinių jau
nimas neturės progos išvysti 
lietuviškos veiklos mokykloje, 
tai ta spraga liks jam visam 
gyvenimui. Dėl to nereikėtų 
prieš laiką didžiuotis ir tvir
tinti, kad tremtiniukams pavo
jus negresia: mokyklos ir 
draugų įtaka padarys savo ir 
prieš ją namai vargu ar beat- 
sispirs. Netvirtiname, kad jie 
užmirš savo kalbą ar savo 
tautą. Ne, bet iš jų aktyvaus

Marianapolio kolegijos rūmų prieangis. "Ateities" kliše.

lietuvio nebus, o jei ir atsiras 
koks, tai bus reta ir nereikš
minga išimtis- Yra tik vienas 
būdas išsaugoti jaunimo lietu
viškumą ir padaryti iš jų vei
kėjus bei kultūrininkus: rei
kia, kad jie aukštesniojo 
mokslo amžių praleistų lietu
viškoje aplinkoje ir kad jie 
turėtų progos pradėti reikšti 
savo lietuvišką iniciatyvą.

Kun. J. Petrausko pasiūlymai
Marianapolio Kolegijos rek

torius siūlo sudaryti tokias 
sąlygas. Jei mes tuo pasiūly
mu nepasinaudosime, tai pa

“SigiT apie Lietuvą
Tėvų pasionislų leidžiamas 

mėnesinis žurnalas “Sign”, 
moderniškai redaguojamas ir 
puikiai iliustruojamas, dažnai 
duoda vienos ar kitos šalies ap
rašymus iš už geležinės sienos. 
Birželio mėn. jis paskyrė ilgą 
straipsnį apie Lietuvą. Straips
nis įvardintas “Lietuvos kal- 
varija.” Jį parašė prof. Thad- 
deus V. Tuleja, dėstąs istoriją 
šv. Petro kolegijoje, Jersey 
City. Straipsnis yra išsamus, 
nupasakojąs visą Lietuvos tra
gediją ir Katalikų Bažnyčios 
persekiojimą. Jis iliustruotas 

tys būsime kalti. Tiesa, tai 
privatiška mokykla, joje moks
las neveltui duodamas, dažnas 
tremtinys yra nepajėgus mo
kėti už mokią. Bet ne visi ir 
mūsų tėvai turėjo atliekamus 
išteklius, kai mokslan leido. 
Turėtume imti pavyzdį iš jų 
ir, kaip jie. aukotis. Galop, šis 
klausimas lygiai liečia ir visą 
tremtinių bendruomenę, tai 
gal jį ir reikėtų spręsti pla
tesniu mastu. Argi dvidešimt 
septVni tūkstančiai tremtinių 
negalėtų padaryti, kad bent 
dvi mokyklos būtų lietuviš
kos?

keturiais vaizdais: nukankinto 
Dr. A. Gudonio šiurpia scena, 
Vilniaus katedra, lietuvių vai
kučių pamaldomis Vok’etijos 
DP stovykloje ir Vliko pirmi
ninko prel. M. Krupavičiaus ir 
minist. V. Sidzikausko atvaiz
dais. Straipsnyje rašoma, kad 
apie tą kraštą, kur kryžius pa
keistas raudona žvaigžde, 
“permažai dar kalbama, per- 
mažai padedama tai Sovietų 
kankinamai drąsiai tautai. Ti
kėjimo šviesa ten dar liepsno
ja, bet ji yra vis labiau užpu
čiamą.”

IŠVIETINTO
RUPŪŽIOKO 
NUOTYKIAI

A. GRAŽI CNAS ■ ' ■

Kad kitaip čia galėtų būti, Nuobarienė negalėjo ti
kėti. Kadais bernaudamas, Nuobara buvo tikras nuly
tas jautis. Jau ir tėvas paseno, o jis vis neprisirengė 
vesti. Tik su pančiu rankoj senis prie mergos jį priva
rė. O dabar apnašlęs, pradėjo laukais eiti. Tur būt, kas 
jaunas neišsidūksta, tai į senatvę pakvaišta. Prisvilo 
prie tos pajuodnosios kaip koks su siūlu ant bambos 
vaikigalis. Kas nežino, kokia ji tinginių maišė. Tik ligi 
pusdienio brinksojusi, išsirita bukuoju galu iš migio ir 
pusėdė sėdi savo žemėn susmegusioj pirkaitėj, pirštu 
piršto nenorėdama pajudinti. Nebent boboms vilnų pa
kedena ar plunksnų paplėšo, o vasarą Bestraigiškėj uo
gų pasirankioja ir pasikrembliauja. Net daržas, žliūgėm 
ir varnalėšom užėjęs, stovi nejudintas. Ir dar kokia pa
siutus. Su urzdikės bobom per dienas tik ir ėdasi. Bet 
jis vesiąs tą milu apsivėlusią senmergę, ir tiek. Nors 
baslį ant galvos tašyk, o jis savo gieda.

— Gana, kad pirmą kartą tėvas apvesdino, su 
kuo jis norėjo. Dabar jau aš pats susirasiu, — atsišie
pė jis, kai motina pradėjo rėkti.

O Tribilda esanti jam pati tinkamoji. Kai parduo- 
sianti trobą ir daržą, tai kraičio turėsianti daugiau kaip 
kita ūkininkaitė. Sklypas prie miestelio — tai ne ko
kiam pagiry! O kad ji tinginė ar pikčiurna, tai esą tik 
kitus aploti mėgstančiųjų bobų prasimanymas.

Ir kaip dėl tos kiaukės dar iš kailio neriasi. Kol 
pati gyva buvo, vaikščiojo lyg koks cemcia-lemcia ver
šių putra apsileidęs. O kai su Tribilda susiuostė, išsi

skuto kaip šuo po metų. Gryno vilono eilutę pasisiūdi
no, ūsus suka ir suka ir valandom prieš veidrodį stovi, 
mėgindamas, kaip gražiau sušukuoti ant nusidūbinusio 
maumonio likusius tris plaukus.

Bet pikčiausia Nuobarienei buvo, kad tasai avidra- 
kas dar namams gėdą ir skriaudą daro. Štai, ir šian
dien, nors darbai laukia, pasimazgęs uodegą į Seirijus 
lėkti. Apsimeta, kad tai į prekymetį, nors parduoti ga
lėtų nebent pelių mėšlus iš aruodo. Tikriausiai nuva
žiavęs nukervins pas Tribildą ir ten smirs. Ir taip vis 
kas savaitė. O kai tik važiuoja, prisirišęs ryšulį viso ge
ro ir kiša jau vežiman į šiaudus. Pasiima dar butelį— 
ir tuoj pas Tribildą puota. Visi Seirijai jau iš tų puotų 
juokiasi. Ar jie patys nujaučia, ar gal Tribilda kur pro 
langą pamoja. Bet, vos tik butelis ant stalo, tuoj ir 
pradeda visokie miestelio dykiniai rinkti. O Tribilda 
tuoj kiekvieną už stalo — tas giminė, tas kaimynas, 
tas vėl koks kitas galas. Kodėl jai svetimu geru savo 
visokius draugus neėdinti. O tie susėdę ryja, geria, su 
Tribilda zibatoja ir, vienas kitam pamerkdami, juo
kiasi iš to, kieno gera sprogsta. Dar ir kitiems papa
sakoja, kad jei nebūtų tokių gerų žmonių, kaip Nuoba
ra, tai tektų tiesiog darbo ieškotis. Žinai, miestelio val
kūnų liežuviai. Vienas kala, kitas auksina. Kad jau pra
dės girti, kad pradės, bet vis iš antro gaio. Nepajusi, 
kaip išvers tave lyg rankovę. O kai jau visi kaip akis 
pilni, paleidžia lyg numilžtą avį namo važiuoti. Be jis, 
ir to nežiūrėdamas, vėl ten lekia. Jam, tur būt. išrodo, 
kad ten jį visi labai myli ir aukština.

Ne kitaip, kaip apduotas. Ar nežinanti Čirbienė ko
kios pagalbos?

Išklaususi Nuobarienės pasakojimo, ir čirbienė 
pripažino, .jog čia negeruoju kvepia.

— Tikriausiai ta smarvės veislė pirty besimaudant 
prilipusį lapą bus sugirdžiusi, — nusprendė ji.

O tai pavojingi kerai. Apduotasis prie tokios biau- 
rybės kaip tas lapas ir prilimpąs. Apdumia jam ne tik 
akis, bet ir ant smegenų puola. Ir tas padūkimas išga
ruoja tik tuomet, kai būna jau per vėlu — apduotasis

jau neatmezgamu mazgu surištas ar kitaip lyg višta 
pakulose susipainiojęs. Vienintelė pagalba — duot dur- 
nadagio išgert. Jis visą tą smegenų aptemimą į paviršių 
iškelia ir vienu kartu iš galvos išvaro. Dėlto žmogus ko
kią dieną taip ir kvailioja. Bet paskui visi apžavai būna 
praėję, net ir nauji nekimba—vis tiek kaip paskiepintas.

Kol abi kūmutės kalbėjosi, rupūžiokas išlipo ant 
suolo ir pradėjo ieškoti kokios slėptuvės. Bet, nuropojęs 
ir ligi suolo galo, negalėjo tokios rasti. Nors Nuobaros 
sienose tarakonams plyšių ir netrūko, bet tokių, kad 
ir rupūžė galėtų pasislėpti, dar nebuvo.

Čia neradęs tinkamo plyšio, rupūžiokas nušoko ant 
stovėjusios prie suolo statinukės. Ir čia jam geriau pa
sisekė. Statinukė nebuvo rūpestingai uždengta, ir jis nu
sprendė palįst po dangteliu. Tik bandydamas ten įlįsti, 
nuslydo ir plekštelėjo į buvusią statinukėj Nuobarienės 
girą. Bet į tą mažą plekštelėjimą niekas nė dėmesio ne
atkreipė. Atsipūtusi ir davusi Nuobarienei gerą patari
mą, Čirbienė susiėmė savo gyduoles ir iškiūtino, pasi
ryžusi dar užsukti pas vieną kitą savo bičiulę ir papa
sakoti naujieną, kaip Tribilda vantos lapu apgirdė Nuo- 
barą.

Pats Nuobara tuo laiku baigė ruoštis kelionei į Sei
rijus. Pasikinkęs savo kumelaites ir susidėjęs viską, kas 
reikėjo, į vežimą, jis apkamšė šiaudus, pažiūrėjo, ar per
džiūvę ratai pakeliui nesubirs, ir pasuko dar į trobą. 
Pusryčiams buvo labai sūrūs lašiniai, ir jį dabar vis 
troškino. Reikėjo tad kelionei gerai atsigerti.

Troboj pasisėmęs puodelį giros, jis papūtė į šalį 
kartu pasemtą plutgalį ir pradėjo dideliais maukais ją 
sriaubti. Bet staiga atitraukė puoduką nuo lūpų. Buvusi 
jame pluta pirmiausia bakstelėjo jam į lūpą, o paskui 
pradėjo kirbėti ir kabintis į ūsus.

Nustebęs, Nuobara pradėjo žiūrėti, kas čia yra. 
Būdamas labai žemų akių, jis beveik nosį prie puoduko 
prikišo — negi toks didelis tarakonas ar kitas koks va
balas galėjo įkristi? Ir savo akim nenorėjo tikėti, ką 
pamatė — giroje plaukiojo rupūžė.

Nuobara nusipurtė ir nusispiovė sieksniniu spiūviu.

— Ar velnias ją čia įnešė?! — sušuko jis.
— Ką? — nustebinta jo riksmo, susidomėjo moti

na.
— Rupūžė giroj!.. — atsakė Nuobara.
Jis dar buvo besižiojąs ką daugiau sakyti, bet stai

ga žektelėjo ir, skubiai padėjęs puoduką, išskubėjo dėl 
visoko už kertės.

Senė, nenorėdama tikėti, paėmė puoduką ir pradėjo 
žiūrėti. Bet iš tikro rupungė ten plaukiojo.

Nors ji ir negėrė tos giros, bet ir ją nupurtė. Tad 
šliūkštelėjo puodely buvusią girą į kiemą ir, sugrįžusi 
prie statinukės, stebėjosi, kaip ir iš kur čia ta biaurybė 
galėjo atsirasti. Tarp džiovintų obuoliukų ir plutelių tik 
negalėjo ji būti! Labai jai buvo gaila, kad tik užvakar 
raugtą girą reiks lauk versti.

Senei šliūkštelėjus girą, trobos pasieny kažką knir- 
pęs piemuo pakėlė galvą ir pamatė, jog netoli jo ropoja 
velnio vieversys. Tad, viską metęs, griebėsi jam iškirsti 
savo įprastinį pokštą. Permetė tuoj per akmenį pagalį, 
ant nusvirusiojo galo užrito rupūžioką ir per pakilusį 
galą taip dėjo kitu pagaliu, kad rupūžiokas sulig sto
gais išlėkė į orą.

Gal krisdamas jis būtų plote susiplojęs. Bet savo 
laimei pataikė nukristi į Nuobaros vežime buvusius 
šiaudus. Kiek atsigavęs nuo sutrenkimo, jis dabar nebe
laukė, kol vėl kam į nagus paklius, bet, kiek tik pajėg
damas, pradėjo kastis į tuos šiaudus. Pataikęs ant kaž
kokio ryšulio, jis į tą ryšulį ir įlindo, tur būt, manyda
mas, jog atradęs kokį saugų urvą.

Tuo tarpu pasirodė, vis dar spiaudydamas, ir Nuo
bara. Rengdamas vežimą, jis sau pro ūsą šypsojosi ir 
gyduriavo. Matyt, malonios mintys sukosi jo galvoje. 
Bet tasai biaurus nuotykis sugadino jam nuotaiką. Sė
dęs į vežimą, tad sutampė tik vadžias, sutaisė savo lupe
nas botagu ir išdardėjo iš kiemo.

(Bus daugiau)



Ii Kenr.ebunk Port jaunieji vasarotojai siunčia svei kinimus savo tėveliams, draugams ir pažįstamiems

MIRĖ KARDINOLAS SAPIEHA BALTIMORES ŽINIOS

ČIA MUMS GERA BUVO
Ne taip jau dažnai išgirsta

me žmogų pasakant: čia buvo 
man gera. Vaikai tą dažniau 
pasako. Jie džiaugiasi kartais 
visai paprastu daikteliu, ir tas 
vaikiškas džiaugsmas esti 
trumpas. Tačiau Kennebunk 
Porte vasarojusieji vaikai tu
rėjo džiaugsmo nepaprastu 
daiktu ir tai truko ištisą liepos 
mėnesį. Jie džiaugėsi gražia 
gamta, erdviais vienuolyno so
dais ir krykštaujančiomis At
lanto bangomis. Kartais nega
lėjai ir išskirti, kas čia daugiau 
taškosi ir siaučia — vaikai ar 
bangos.

Šiemet čia buvo jų susirin
kusi visa kapa — šešios dešim
tys mažų ir paaugusių iš toli ir 
arti. Kiekvienas vis kitoks ir 
kartu toks pats — nuoširdus, 
atviras, paslaugus ir judrus. 
Kartais tą judrumą sunku ir 
suvaldyti, kai įsisiaučia ar įsi
dainuoja. Tačiau toks pats jud
rus, dar visai jaunas tėvas, tik 
šiemet išsišventęs kun, Gedi
minas Jočys, vaikus vedė nu
statyta programa. Čia reikia 
keltis, čia gulti. Dabar skuba
me melstis, o dabar užkąsti. 
Paskui mokomės lietuvių kal
bos. keliaujame į pasakų šalį 
ar į tėvų gimtąjį kraštą per le
gendas ir jų išgyventas dienas.

Lietuviai darbininkai, stiprinkime savo švietimą!
Vienas didžiųjų mūsų dienų 

darbininkijos uždavinių yra — 
šviestis ir auklėtis, šiandien 
jaunesni ir vyresni darbo žmo
nės turi į tai atkreipti ypatin
gą dėmesį. Ypač darbininkų 
organizacijos ir darbininkijos 
vadai turėtų susirūpinti: 1. 
profesiniu darbininkų švieti- 
timu, 2. bendru jų išsilavinimu,
3. ideologiniu darbo žmonių 
brendimu ir 4. auklėjimuisi.

1. Profesinis darbininku 
švietimas

Jaunas žmogus, baigės pra
džios mokyklą, turėtų siekti 
aukštesnio mokslo. Tačiau jei 
jis jaučia patraukimą prie a- 
mato, turi jojo mokytis. Tebe
lieka nei vieno jaunuolio, ber
niuko ar mergaitės, be vieno
kio ar kitokio amato, ar pro
fesijos. Pasirinkęs kurį nors a- 
matą. jaunas žmogus turėtų 
stengtis toje specialybėje to
bulėti, daryti pažangą. Kas ne
gali lankyti amatų mokyklos, 
tegul pagal išgales pats savo 
srityje lavinasi specialios spau
dos. laikraščių ir knygų pagal
ba. Esti kaikur ir vakariniai 
kursai. Darbininkų organizaci
jos turėtų ypatingą dėmesį at
kreipti į tai, kad jaunas žmo
gus turėtų galimybe išmokti a- 
mato, kad jis savo specialybėje 
gautų darbo ir darytų pažan
gą. Darbininkų organizacijos 
turėtų pačios organizuoti ar 
nurodyti tokius biurus, kurių 
tikslas yra: 1) padėti jauniems 
žmonėms rasti savo pašauki
mą. pasirinkti mėgiamą darbo 
sritį, 2) informuoti jaunuolius 
apie mokymosi galimybes ir 3)

reikia vėl dainuoti, 
maudytis. Žiūrėk, jau

Paskui 
žaisti ir 
diena ir prabėgo. Taip prabėgo 
visos 30 dienų. Gražių, nepa
mirštamų!

— Kitais metais aš vėl čia 
būsiu, — taria vienas toks ne
didelis pipiras.

— Jei tėvelis leis, — pataiso 
kitas.

— Jei mamai nesiųsi dau
giau telegramos — prideda ki
tas.

O buvo taip, kaip visada bū
na su mažais, kurie nuo namų 
nutrūksta. Kai tik mama iš 
akių išnyksta, tai ir pasidaro 
griaudu. Vienam tas graudu
lys buvo toks didelis, kad iš 
pradžių vis bėgdavo pas tėvą 
Gailiušį, vyriausią Kennebunk
Port tvarkytoją, ir prašydavo V”

t

Bangos mus vejasi...

KAZYS MAŽUTIS

materialiai padėti jiems tomis 
galimybėmis pasinaudoti.

Profesinis švietimas reika
lingas yra ir suaugusiems žmo
nėms, sakyčiau net geriems 
savo srities žinovams. Darbi
ninkų organizacijos privalo pa
rūpinti specialios literatūros ir 
organizuoti ekskursijas į mo
derniausius fabrikus, 
palaikius specialius kursus 
t.t

trum- 
ir

2. Bendras darbininku 
išsilavinimas

Yra žmonių, kurie yra pui
kūs savo darbo ir savo srities 
žinovai, bet jie neturi jokio su
pratimo apie kitas profesijas ir 
kitas gyvenimo sritis. Jie netu
ri bendro išsilavinimo. Pagrin
dą tokiam išsilavinimui duoda 
paprastai pradžios mokykla. 
Todėl labai svarbu, kad kiek
vienas jaunas žmogus ją už
baigtų. Tačiau žinotina, kad ir 
pradžios mokykloje įgytų ži
nių neužtenka. Jaunas žmogus, 
baigęs pradžios mokyklą, turi 
vėliau pats savo žinais plėsti ir 
gilinti. Kokiu būdu? Visų pir
ma skaitydamas laikraščius ir 
knygas. Bendrą išsilavinimą 
papildo ir praplečia taip pat 
organizacinis gyvenimas. čia 
prisideda kinas, radijo ir tele- 
viizja. jei kritiškai žiūrima j jų 
patiekiamą programą. Žmo
gus. neturįs nei pradžios mo
kyklos mokslo, gali papildyti 
savo bendrą išsilavinimą lan
kydamas naudingas paskaitas. 

mamai ‘mušti’ telegramą. Tele
grama, žinoma, buvo ‘muša
ma”, bet ji “atsakymo” nesu
laukdavo. O dabar to ir nerei
kia. Pati mama atvažiuoja 
parsivežti.

Taip, liepos 28-21 d. visi iš
siskirsto. Išsiskirsto smagūs ir 
ir pasiryžę vėl čia būti, kai at
eis kita vasara.

— O aš dar būsiu ir piknike, 
— vienas tvirtai pažada kaip 
vyras. — Mano tėvelis ir ma
mytė žadėjo atvažiuoti ir ma
ne pasiimti. Gera man čia bu
vo. . -i

Iš tikrųjų, gera buvo, 
galėjo bent tam trumpam lai
kui vaiką išsiųsti į Atlanto pa
marį. kur jis Tėvų Pranciško
nų globoje gražiai praleido lie
pos dienas ir, tikime, sveikes
nis ir geresnis namo pargrįžta.

—K. A.

kas

3. Ideologinis brendimas.

kitų 
Šitą 
taip 
ra

kursai. y-

Yra žmonių, kurie yra geri 
savo srity specialistai, kurie 
yra gan pamokyti ir turi ben
drą išsilavinimą, bet jiems 
trūksta aiškumo pagrindiniuo
se gyvenimo klausimuose, — 
atbaigtos pasaulėžiūros. Jie 
neturi, pav., aiškaus nusistaty
mo religijos, tautybės ir 
didelių vertybių atžvilgiu, 
spragą užpildyti padeda 
pat gera spauda, knygos, 
skaitos, mokyklos, 
pač organiazcijos.

Ideologinis mūsų darbo žmo
nių švietimas turėtų čia Ame
rikoje atkreipti dėmesį į 1) Sa

MKNIKAS
LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTE

Svcntūs programa

LIEPOS 29 DIENĄ. PUTNAM, CONN 
Nekalto Prasidėjimo \ienuolvno Sodyboje

V

11:00 vai. Mišios, Pamokslas, Procesija
1:00 vai. Pietūs ir Pramogos
5:00 vai. Mergaičių ir Berniukų stovyklų 
pasirodymai

V IE c. IA aI E IR L A U

Už geležinės uždangos buvo 
likęs vienas aukštas Bažnyčios 
dignatorius kardinolas Ado
mas Sapieha, Lenkijos primas, 
kuris atkakliai kovojo prieš 
komunizmą ir gynė Bažnyčios 
teises. Jo senatvė ir populiaru
mas neleido Sovietams uždėti 
kilpos kaip kardinolui Mind- 
szenty.

Sulaukęs 84 m., po sunkios 
ir ilgos ligos kard. Sapieha mi
rė Krokuvoje liepos 23 d. Tai 
yra ketvirtas šiemet miręs 
kardinolas. Kardinolų kolegija, 
kurioje tuoj po antrojo p. karo 
buvo 70 narių, paskutiniu laiku 
labai sumažėjo. Dabar joje be
liko tik 49 kardinolai.

Kard. Sapiehos gyvenimas 
buvo nuolatinė kova prieš viso
kius engėjus ir Bažnyčios per
sekiotojus. Gimęs didikų šei
moje 1867 m. kovo 14 d. Kra- 
siezyn, austrų valdomoje teri
torijoje, mokėsi Lvovo semi
narijoje. Vėliau buvo jos pre
fektas. Po 6-rių metų išvažia
vo studijuoti į Romą. Vėliau 
grįžo vėl į Lvovą, bet popie
žius Pijus x, dabar paskelbtas 
palaimintuoju, jį pasišaukė į 
Vatikaną, kur išbuvo r.uo 1905 
iki 1911 m. Tais pačiais metais 
(1911) jis buvo paskirtas Kro
kuvos vyskupu, 1925 m. — ar
kivyskupu.

Kai Lenkiją okupavo vokie
čiai, nacių gubernatorius Hans 
Frank jam buvo net uždraudęs 
įeiti į jo paties vyskupijos ka
tedrą. Tačiau jL nesvyruoda
mas kovojo prieš nacius. Tuoj 
po karo. 1946 m. vasario 18 
d., buvo pakeltas kardinolu.

Praeitais metais jis buvo vie
nintelis iš anapus geležinės už
dangos kardinolas, kurį išleido 
važiuoti į šventuosius Metus 
Romon. Kai jis tik išvažiavo, 
tuoj komunistinė Lenkijos vy
riausybė paskelbė “susitari
mą” su Bažnyčia. Vėliau turė
jo griebtis visokių priemonių.

moningą religingumą. 2) tauti
nį susipratimą ir 3) socialinį 
teisingumą.

4. Auklėjimasis
Jaunesnio ar vyresnio am

žiaus žmogus supranta, kad jo 
auklėjimas, koks jis bebūtų bu
vęs .turi daugiau ar mažiau 
spragų .kurias reikia papildyti. 
Be to. žmogus niekad nebūna 
atbaigto charakterio. “Kas 
stovi, tas težiūri, kad nepultų” 
sako šv. Raštas. Vyresnieji tu
rėtų netik save auklėti, bet 
ir susirūpinti, kaip pav. tėvai, 
tinkamu savo vaikų auklėjimu. 
Ir vėl darbininkų organizacijos 
turi ateiti tėvams į pagalbą sa
vo patarimais, nurodymais, pa
galba. Gero auklėjimo’ stoka 
labai dažnai apsunkina darbo 
žmonių gyvenimą, darbo žmo
nių likimą.

Tikėkimės, kad ir Lietuvių 
Darbininku Sąjunga Ameriko
je padarys ta kryptimi viską, 
kas prie esamų sąlygų padary
ti galima, o patys lietuviai dar
bininkai. jauni ir seni, kiekvie
ną gerą sumanymą darbininki
jos švietimo ir auklėjimo sri
tyje visomis galimomis prie
monėmis parems. 

kol buvo tas “susitarimas” pa
naikintas, nes jis buvo komu
nistų primestas. Lenkijoje bu
vo išlikusi Caritas organizaci
ja, kurios valdžia nekontrolia
vo. Prieš ją ir buvo nukreiptas 
visos jėgos. Tačiau kard. Sa- 
piehai pasisekė ją apginti.

Šiais metais, kai birželio 
mėn. buvo skelbiama Pijaus X 
beatifikacija, kard. Sapieha 
norėjo vykti į Romą, bet 
sveikata pašlijo.

Su jo mirtimi Bažnyčia 
lenkų tauta neteko vieno 
svarbiausių kovotojų prieš 
munizmą.

Kard. A. Sapieha buvo kilęs 
iš garsios lietuvių didikų gimi
nės.

jo

ir 
iš 

ko-

KAM TAS KLAUSIMAS?

Pirmiausia noriu “Draugą” 
nuoširdžiai atsiprašyti, kad 
“Darbininke” minėdamas jo 
vardą suplakiau pasitikimą su 
palydėjimu. “Vienybė” suva
žiavimą palydėjo, o “Draugas” 
pasitiko. Daug kam. o ypač či- 
kagiškiams, kur vyko minėtas 
rašytojų suvažiavimas, iš 
anksto buvo žinoma, jog suva
žiavime bus užsiminta ir apie 
“Darbininke” mano paminėtus 
dalykus. Suprantu, kad kai ku
rie žadami dalykai galėjo daug

VENECUELOS ŽODIS
Venecueloje gyvena ne taip 

didelis lietuvių būrelis, bet jie 
turi savo laikraštį “Tėvų ke
lią”, kurį leidžia ir redaguoja 
kun. Ant. Sabaliauskas, sale
zietis. Visą spaudos darbą at
lieka saleziečių spaustuvė, kuri 
kartu turi ir mokyklą— paren
gia naujus spaustuvės darbi
ninkus. Atsidūręs kun. A. Sa
baliausko rankose, laikraštis 
išaugo, nes jis pritraukė nema
ža bendradarbių, praplėtė ir 
praturtino. Laikraštis (Aidų 
formato), gausiai iliustruotas, 
jame atžymima visi svarbes
nieji įvykiai, duodama įvairių 
straipsnių, plati informacija ir 
jaunimo skyrius.

Šis tropinis kūdikis keliauja 
tvirtai, nešdamas lietuvišką žo
dį ne tik Venecuelos, bet ir ki
tų aplinkinių šalių lietuviams. 
Linkėdami jam kuo geriausios 
sėkmės, norėtume, kad laik
raštis įsitaisytų lietuviškus rai
džių ženklus, nes tada dar la
biau pagerės .jo išvaizda, ir 
bus lengviau skaityti.

“Tėvų kelias” taip pat pla
tina ir kitą lietuvišką spaudą. 
Ir mūsų “Darbininko” ten 
keliauja 20 egzemploirių.

a

nu-

YRA KUO GIRTIS...

Šveicarijos laikraščiai pra
neša, kad sovietai atvežė rodė 
kultūrini filmą, kaip .jų laivai 
tyrinėja šiaurės ašigalį. Filmas 
gražiai padarytas, parodomos 
šiaurės meškos, ledų kalnai, ir 
sovietų dideli nuopelnai. Ta
čiau laivas turėjo ant vieno jo 
stiebo dar neužteptą parašą 
“U. S. Coast Guard.”

Viena iš musę tvirtovių
Pereitą sekmadienį, liepos 

22 d., šv. Alfonso bažnyčioje 
buvo daroma rinkliava tėvams 
marijonams. Ta proga parapi
jiečiai plačiau buvo supažin
dinti su tėvų marijonų atsira
dimu Amerikoje ir darbu, na
šiai dirbamu lietuviškoj spau
doj, mokyklose ir misijose. Ma
rijonų laikomose, ir vedamose 
aukštesnėse specialinėse mo
kyklose lengvomis sąlygomis 
auklėjami ir mokomi lietuviai 
berniukai. Tėvai paraginti šio
mis mokyklomis daugiau susi
domėti ir siųsti į jas savo vai
kus, baigusius parapijines mo
kyklas. Ir neturtingų tėvų vai
kai, būdami geri mokiniai, gali 

kam nepatikti iš anksto, kaip 
kitiems nepatiko vėliau. Tada 
ir “Draugas” 1951 m- balan
džio mėn. 14 d. 3 psl. rašė:

“Visi puikiai žinom, kad šiuo 
metu rašytojų kūrybai sąlygos 
yra labai nepalankios, o kai- 
kuriais atžvilgiais ir visai ne
pakenčiamos. Bet, nepaisant ir 
didžiausių sunkumų, lietuvis 
turi judėti ir veikti. Jei Dievo 
apdovanotas rašytojo talentu 
lietuvis šiandien nekurtų, jis 
nusikalstų ir prieš tautą ir 
prieš Dievą”, (m. pbr. St. L.)

Taigi ar ne be reikalo buvo 
mestas “Darbininkui” tas klau
simas “Kur ir kada?” Juk ga
lima irgi paklausti, ką turėjo 
galvoje “Draugas” taip iš 
aukšto rašydamas? Žinoma, 
“Draugas” gali sakyti, kad 
tam pačiame puslapy kalbama 
dar ir apie kitus dalykus, bet 
jis pats turėtų ir suprasti, kad 
tai negali išpirkti skaudaus 
durstelėjimo. Žinau, “Draugas” 
yra garbingas ir nusipelnęs 
laikraštis, bet ar tada reikėjo 
jam mesti tuos, kitą skaudi
nančius žodžius?

St. Leinys.

STUDENTU

Liet. Stud. S-gos C. Valdyba 
informuoja, kad š. m. rugpiū
čio 18-19 d. Čikagoj, Tremtinių 
Namuose yra šaukiamas visuo
tinis L. Stud. S-gos suvažiavi
mas. Suvažiavime bus nagri
nėjami įvairūs organizaciniai 
klausimai, keletas aktualių pa
skaitų, meno - literatūros va
karas, pobūvis ir t.t. I suvažia
vimą kviečiami visi lietuviai 
studentai. Laukiama nemaža 
svečių. Sąjungos skyriai iš 
anksto prašomi parinkti suva- 
žiaviman siunčiamus delega
tus.

C. Valdyba vienu aktualiau
sių savo uždavinių laiko Stu- 

SUSIDOMĖJO HOMERU
‘Kaip tik baigiau skaityti

‘Odisėją’. Nepaprastai mane
sudomino Homeras ’, — rašo pavardę, amžių, adresą, lig- 

šiol išeitą mokslą, egzaminų 
pažymių vidurkį ir finansinę 
padėtį.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba

vienas farmeris iš Tennessee 
vienai Amerikos knygų leidyk
lai. “Gal turite ką nors dau
giau iš Homero raštų, o gal 
jis šiuo metu ką nors naujo ku
ria...” baigia farmeris laišką. 

buti be mokesčio išauklėti ir 
išmokyti marijonais arba nau
dingais pasauliečiais.

Šv. Alfonso parapijiečiams 
tėvai marijonai yra gerai pa
žįstami, nes jų tarpe dirba kaip 
kunigai tėvas Baltrušaitis ir 
tėvas Ignotas, kurie yra mari
jonai. Abu, nors gimę ne Lie
tuvoje, laisvai kalba lietuviškai 
ir angliškai. Tėvai marijonai 
yra lietuviška kongregacija.
Ką gali tvirta valia ir kietas 

darbas
Baltimorėje yra žymi Ame

rikos dailės akademija. Joje 
studijuoja daug studentų iš vi
sų Amerikos kraštų. Joje sėk
mingai baigė antrus mokslo 
metus vienas lietuvis tremti
nis Donatas Buračas. Jis yra 
skulptūros reprezentacinėje 
klasėje ir atleistas nuo mokes
čio už mokslą.

Pažymėtina, kad Donatas 
Buračas šiemet vėl laimėjo 100 
dol. premiją už pripažintą ge
riausią skulptūros darbą “Lo
zoriaus prikėlimas iš numiru
sių”. Kadangi akademijoje stu
dentų ir profesūros tarpe dau
giau vyrauja liberalistinė dva
sia, tokių premijų kasmet duo
dama tik dvi ir normaliai jos 
skiriamos tik baigiamojo kur
so studentams, tai pripažinti 
premiją Donatui Buračui, ku
ris toms sąlygoms 
nulėmė jo kūrinio 
ninė vertė.

Donatas Buračas 
ba akmenų apdirbimo įmonėje 
kaip darbininkas, o tik po piet 
lanko akademiją. Be to, jis dar 
aktyviai dirba vietos lietuvių 
visuomeniniame darbe, kaip 
ateitininkas. Taigi, skulptūros 
menui jis skiria tik išvargu
sias savo jėgas. Bet jo tvirta 
valia, 
mūza 
miela visai lietuvių bendruo
menei. Linkima Donatui 
čui sėkmingo ir našaus 
tūros darbo ateityje.

neata tinka, 
aukšta me-

iki piet dir-

kietas darbas ir meno 
vistik laimi. Tai yra

Bura- 
skulp-
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SUVAŽIAVIMAS

įkūri-

gy-

ian-
ne-

dentų Savišalpos Fondo 
mą. Paruošiamieji darbai jau 
pradėti. Studentija ir visuome
nė apie šį svarbų reikalą bus 
painformuota plačiau. Fondo 
mintis visuomenėje randa 
vą pritarimą ir paramą.

Visi vasaros semestrą 
kantys studentai prašomi 
delsiant registruotis C. Valdy
boje, pasiunčiant atviruką C. 
Valdyb. sekretoriui šiuo adre
su: (per klaidą adresas anks
čiau spaudoje nebuvo nurody
tas teisingai): Vyt. Lapatins- 
kas, 4716 So. Marshfield Avė., 
Chicago 9, III. C. Valdybos pir
mininkas yra pasiekiamas, šiuo 
adresu: Vyt. žvirždvs, 1801 52 
St., Kenosha, Wis. Prašomi re
gistruotis taip pat visi norin
tieji studijuoti, pranešant var-
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STRATEGIJA už Pirenėjų TVOROS
Generalissimas Frankas išjoja j naują politikos kelią

Kai vieni generolai spren
džia prikepusią strategiją Ko
rėjoje, staiga atsirado kita 
strategija už Pirenėjų kalnų 
tvoros. Generalissimo Franko 
išjojo iš savo rūmų ir pasuko 
į naują saugią oazę, kur gaus 
dolerinio turto. Išjojo, nes jo 
asilaitė prašėsi geresnio paša
ro.

Pašonėje anglai ir prancūzai 
sušnairavo į generalissimo žy
gį, bet Frankas savo kaimy
nais nepasitiki, nes jų klėtys 
iššluotos ir kiekvienas grašis 
suskaitytas, — nieko iš jų ne
gausi.

Jau 12 metų, kai Frankas 
su savo falangomis įžygiavo į 
Madridą ir sutvarkė komunis
tus. Užsidaręs nuo pasaulio, 
jis dabojo, kad vėl nesukiltų 
neramus gaivalas ir gydė karo 
padarytas žaizdas. Ispanija 
buvo virtusi nuo pasaulio at
skirta sala. Eet šiandien ji vėl 
išėjo į gyvenimą. Kai Stalinas 
tyko pagrobti Europą, Ispani
ja pasidarė prietiltis. O jis 
saugus — nes Pirenėjų kalnai, 
lyg tvora, užtveria visą pusia
salį.

Jau praeitais metais ten nu
vyko Amerikos vyrai pasišne
kėti su Franku. Nepaslaptis, 
kad Barcelonoje nutūpdavo 
Amerikos bombonešiai, kad 
kažkur statė naujus aerodro
mus. Ir vieną kartą pas Jung
tinių Tautų pasmerktą dikta
torių atvažiavo Anąerikos am-

Dėlko Frankas atėjo į valdžią
Ispanijoje 1935 m. rinkimus 

laimėjo liaudies frontas, kurį 
Maskva organizavo visuose 
kraštuose. Dėjosi socialistai ir 
komunistai, bet kai paimdavo 
valdžią, stengdavosi prasiverž
ti tik komunistai. Azana, ta
pęs prezidentu ir pasirinkęs 
ministerių pirmininku masoną 
Casares Quitogai. bandė to iš
vengti, bet ir krašto suvaldyti 
negalėjo. Jo padėtį tuojau pa
blogino masiški areštai deši
niųjų vadų ir karininkų. Dau
giausia nukentėjo katalikai. 
Su ministerio pirmininko ži
nia buvo nužudytas ir katali
kų opozicijos vadas Calvo So- 
telo. Vienas atstovas po to 
parlamente pareiškė: “Liūd
nas likimas vyriausybės, ku
rios įsakymais valdžios agen
tai virsta nusikaltėliais”.

Netvarka ir smurtas komu
nistams patiko- Vyriausias 
proletarų vadas Largo Cabal- 
lero pareiškė (1936. V. 11): 
“Reikia tarti, draugai, kad re
voliucija, kurios siekiame,—tai 
jau esame daug kartų sakę,—

basadorius. Jj Frankas priė
mė su retu iškilmingumu- Kai 
jis pasirodė tradicinėse bulių 
rungtynėse, jam minia sukėlė 
didžiules ovacijas. Jau buvo ir 
anglai atsiuntę savo ambasa
dorių, bet jis buvo sutiktas tik 
oficialiai.

Taip pat ir Ispanijos amba
sadorius, vienas įtakingiausių 
politikų, Laqueriqua prisistatė 
Washingtonui.

Ispanija išėjo į tarptauti
nius kelius, nors jos dar ir ne
priėmė į Jungtines Tautas. Jos 
užsienių reikalų ministerijoje, 
kuri yra įsikūrusi Santa Cruz 
rūmuose, pasidarė vėl gyvas 
politinis judėjimas nuo to me
to, kai aptilo pilietinis karas 
ir Frankas įsėdo į valdžią.

gali būti įvykdyta tik smur
tu". Ir smurtas prasidėjo. Vie
name kaime prie Pamplonos 
katalikų veikėjas buvo pri
verstas nušauti savo kleboną, 
iškasti jam ir sau duobę ir 
ant jos buvo sušaudytas. Na- 
valperalyje, Avilos provincijo
je, komunistai surinko visus 
dešiniuosius, nuvedė į kapines 
ir juos sušaudė. Klebonui dar 
išplėšė akis ir* liežuvį. Tų pa
vyzdžių yra nesuskaitomai. 
Visame krašte įsisiautėjo 
anarchiją. Ji išgąsdino ir so
cialistų reformistų vadą I. 
Prieto, kuris pasakė prancūzų 
laikraštininkams: “Kraštas
gali pakeiti tikros revoliucijos 
konvulsijas, bet negali pakęs
ti tokios neautoritetingos val
džios ir viešojo gyvenimo sui
rutės”. Tiktai per vieną mėne
sį buvo padegta viešų pamink
lų 12, viešų ir privačių įstai
gų 45, privačių namų 15, baž
nyčių 106.

Niekam nekėlė abejonės, 
kad ta anarchija sukelta tam, 
kad ateitų smurto revoliucija. 

Komunistų ryšiai su Maskva 
pasirodė vis dažnesni- Kaip 
vėliau paaiškėjo, bolševikinis 
perversmas buvo rengiamas 
1936 m. liepos 27-29 d. Gen. 
Franco tam užbėgo už akių. 
Jis liepos 17 d. trumfališkai 
įžengė į Ceutą. Tautos daugu
ma buvo su juomi. Pilietinis 
karas būtų neilgai trukęs, jei 
Maskva nebūtų jo rėmusi or
ganizuota tarptautine divizija 
ir medžiagine parama. Gen. 
Franką tada ėmė remti Hitle
ris ir Mussolini. Trys diktato
riai bandė Ispanijoje savo ka
rininkus ir ginklus, kad į sos
tą atsisėstų ketvirtas. Maskva 
nusvilo nagus, kad tai nebuvo 
jos šalininkas. Bet jis nebuvo 
taip pat nei Hitlerio pastum
dėlis. Jis nepripažino ir Lietu
vos bolševikams, kaip tai pa
darė Hitleris ir Mussolinis-

Hitlerio gundymai
Prasidėjus antrajam pasau

liniam karui. Hitlerio kariuo
menė triuškinančiai žygiavo 
pirmyn ir skynė valstybę po 
valstybės. Rodos, niekas nesu
laikys jo galybės. Mussolinis 
susigundė Hitlerio pasisekimu, 
puolė Prancūziją, kad atplėš
tų žemės sklypelį, bet Fran
kas pasiliko kietas kaip gra
nitas.

Hitleriui labai norėjosi, kad 
Frankas padarytų su juo są
jungą, prisidėtų prie ašies. 
Paėmęs Gibraltarą, gali per
žengti į Afriką ir ten sukel
ti viesulą. Jis išvystė didelį 
spaudimą, visokiais būdais 
gundė. Frankas, norėdamas 
laimėti laiką, buvo pasiuntęs 
savo užsienio reikalų ministe
rį Suners pasikalbėti su Hit
leriu, bet Hitleris buvo juo 
nepatenkintas.

1940 m. spalių mėn. Hen- 
daye pats Hitleris paskyrė 
pasimatymą su Franku. Buvo 
mestas šūkis: Gibraltaras kri
to* Jis siūlė ispanų vokiečių 
sąjungą ir buvo pramatęs net 
datą, kada pulti Gibraltarą. 
Tai turėjo įvykti 1941 m. sau
sio 10 d. Be Gibraltaro Fran
kas būtų gavęs dar kolonijų 
Afrikoje-

Frankas žinojo, kad jo kraš
tas nualintas karo ir ginklų

Per pirmą ir antrą pasauli
nį karą Ispanija išliko neut
rali. Dabar ji nebetiki neutra
lumu. Todėl reikia stiprintis.

šiuo metu Frankas turi po
pieriuje 22 divizijas. Tikrumo
je tik 325000. Tai šaunus bū
rys. Po Turkijos jis laiko di
džiausią kariuomenę Europoje. 
Bet šiai kariuomenei trūksta 
naujų modernių ginklų, sun
kiosios artilerijos, tankų ir 
aviacijos, šaunus ispanų lai
vynas sutinkamas tik istorijo
je. dabar belikę tik uostai iš 
anų gadynių. Visas kraštas 
sujungtas blogais keliais, 

arsenalai ištuštėję. Iš anglų 
tuo metu jis gavo kviečių, gu
mos, alyvos ir daugelį kitų 
prekių. Ar Hitleris galės visa 
tai tuoj pristatyti, ar galės 
ginti Kanarų salas? Hitleris 
pasisiūiė pasiųsti ten savo lėk
tuvus ir porą pirmaklasių di
vizijų. Gibraltaras neatsilaikys 
vokiečių kariuomenei. Planai 
esą paruošti ir kariuomenė pa
rengta.

Frankas pastebėjo, kad Gib
raltarą paimti būtų ispanų 
garbės reikalas. Jis pramatė, 
kad karas taip greit nesibaigs, 

vokiečiai užimtų Angliją, 
iš Kanados ir Amerikos 
kariaujama toliau. Fran- 
viską vilkino ir delsė, kol

bus
kas
nakties antrą valandą atsisvei
kino ir išspruko iš liūtų urvo, 
palikdamas savo užsienio rei
kalų ministerį. Ir tas 
nebenuveikė.

nieko

karui 
Fran-

Vėliau, prasidėjus 
prieš Sovietų Sąjungą, 
ką—tradicinį komunistų prie
šą — vėl stumte stūmė į ka
rą. Jis pasiuntė tik vieną — 
Mėlynąją diviziją, kuri po Sta
lingrado katastrofos buvo at
šaukta namo.

Tada Frankas aiškiai pasu
ko į aliantų pusę. Jis pakeitė 
užsienio reikalų ministerį Su- 
ners ir pastatė grafą — gene
rolą Jordaną Ir reikalai taip 
nukrypo, kad vokiečiai Fran
ką skaitė tokiu pat priešu 
kaip Churchilij ir Eisenhovve- 

Arabu laikais statyti Aihambros rūmai Granadoje
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trūksta geležinkehų. Jis jokiu 
būdu negali įvykdyti greitos 
mobilizacijos, nors jos atveju 
galėtų prie ginklo pašaukti 
2.057.000 vyrų.

Krašto gerbūviui pakelti, 
sustiprinti kariuomenę reikia 
pinigų. Jis netiki nei Strasbur- 
gu. kur organizuojasi Europos 
komitetas, r.ci Fontainebleau. 
kur įsikūrė gen- EisenhcKverio 
štabas, nei Lake Success. Jis 
tiki tik M'ashingtonui. iš kurio 
greitu laiku gaus 62,5 milijonų 
dolerių paskolos. Ir tai tik 
pradžia.

Gen. Franco tikrina, ar jo onūkė Marija turės tokius stiprius dan
tukus kaip ir motina.

ISPANIJA turi 492.921 kr. klm. plotą, su priklausančiomis 
salomis — 505.207. Šiaurėje nuo Europos skiria Pirinėjų 
kalnai, pietuose nuo Afrikos — Gibraltaras.

Gyventojų 1768 m. buvo 9,1 mil.. 1900 — 18.6 mil., o 
dabar — 28 milijonai.

Pirmieji gyventojai buvo iberai. atėję iš Afrikos per 
Gibraltarą. Vėliau iš šiaurės atėjo keltai ir susimaišė. 
Uostuose seniau gyveno finikiečiai ir graikai. Romos impe
rija Pirinėjų pusiasalį valdė 6 šimtus metii ir paliko pėd
sakus kalboje ir kraujuje. Vėliau iš Afrikos iisveržė arabai.

Iš tų tautu susidarė Pirinėjų kalnų gyventojai. 1139 m. 
atskilo Portugalija Į savarankią karaliją. Arabus išvijo iš 
paskutinės jų vietos tik 1469 m.

Naujųjų žemių atradimuose Ispanija aktyviai daly
vavo: apvažiavo Ajriką, atrado Ameriką. Įsigijo daug ko
lonijų. Karolio V laikais buvo pati didžiausia valstybė, 
kurioje saulė nenusileisdavo. Pilypo II laikais prisijungė 
Olandiją ir Portugaliją. Tai buvo 16 amžiaus — Ispanijos 
klestėjimo laikai, žydėjo menai ir mokslai

Pralobę ispanai aptingo, imperija pradėjo irti. 
19 a. prarado savo likusias tolimąsias kolonijas — Pilipi- 
nus, Cubą. Portą Rico. Kolonijos liko tik Afrikoje.

Stalino gundymai
Nors Frankas ir šaudė ko

munistus, naikino Sovietų at
siųstus dalinius, vėliau net 
pats siuntė Mėlynąją Diviziją 
į Rusijos taigas, bet Stalinui 
prisireikė ir šio diktatoriaus.

Viešai visuose Jungt. Tau
tų posėdžiuose Stalino atsto
vai koliojo Frhnką, vadino jį 
baisiausiu fašistu, bet slaptai 
kiti jo atstovai ne kartą mė
gino su juo daryti įvairius biz
nius. Stalinas, jei reikia, mo
ka užsimerkti ir prieš savo 
didžiausius priešus ir iš jų pa
sipelnyti.

i

Jau anksčiau Frankui siū
lė visokiausių prekių. Šį pava
sarį buvo užmesta kita Stali
no kilpa.

Ispanijos kainuose iškasama 
nemaža vario. O jis toks rei
kalingas patrankom, sviedi
niam ir kitiems karo reikme
nims Sovietams, besirengiant 
dideliam karui, vario niekada 
nebuvo perdaug. Todėl ir su
sidomėjo Stalinas Franko iš
kasenomis.

Pačiam Frankui irgi prisi
reikė pinigų. Vargas vertė jį 
pasirašyti net sutartį, kad So
vietų Sąjungai parduos daug 
ario.
Šis faktas, gal ir pagreitino 

Amerikos žygius. Ir dabar, kai 
pagalba atėjo iš kitur, Ispani
ja Sovietų Sąjungai savo 
rio, atrodo, nebeparduos.

va-

Naujieji svečiai
Praeitą savaitę JAV admi

rolas Shermanas baigė diplo
matinę misiją, pasirašydamas 
su Franku visokius aktus. Į 
Ispaniją atsikelia nauji svečiai 
ir įsikuria savo bazėse.

Amerikos kariuomenė įsi
rengs įvairiose krašto vietose. 
Šiaurėje prie Atlanto ties Fer- 
rol gauta laivyno ir oro bazė, 
pietuose netob Gibraltaro, ties 
Cadiz, laivyno bazė, netoli Se
vilijos — oro bazė, rytuose— 
Ca rtagena—laivyno bazė, Ba- 
learų salose laivyno ir oro ba
zės, krašto viduryje: prie 
Madrido, Valencijos, Barselo
nos oro bazės.

Ispanijos karininkų vienetai 
bus apmokomi Amerikos karo 
akademijos, sugrįžę jie treni
ruos kariuomenę ir ją per
ginkluos. Pats Frankas, kad 
negąsdintų kitų savo diktato
riaus vardu, pakeitė ministe
rių kabinetą, įsileisdamas ka
raliaus šalininkus.

Amerikos savaranki politi
ka. susidomėjusi strategija už 
Pirenėjų kalnų. Ispaniją pa
darė vieną iš stipriausių at
sparos punktų prieš Sovietų 
Sąjungą.

Bažnyčia ir pasaulis
• KINIJOS KOMUNISTAI 

jau pasodino į kalėjimą 9 ka
talikų arkivyskupus, vieną 
vyskupą ir vieną apaštališką 
prefektą, Šv. Sosto internunci- 
jus Kinijai arkivysk. A. Riberi 
nuo 26 d. birželio laikomas na
mų arešte. Komunistų karei
viai laiko apsupę jo rezidenciją 
Nankino mieste ir neleidžia 
niekam nei įeiti nei išeiti. Su 
arkivyskupu namų arešte yra 
du jo pagelbininkai. Komunis
tai suorganizavo dar dernons- 
racijas. kuriose buvo reikalau
jama išvaryti popiežiaus atsto
vą iš Kinijos. Jis kaitinamas, 
kad kliudo organizuoti nuo Va
tikano nepriklausančią "katali
kų bažnyčia”. Kokia nesąmo
nė! Jeigu ji bus priklausoma 
ne nuo popiežiaus, tai ji nebus 
“katalikų.”

• DALIS POPIEŽIAUS 
SARGYBOS, pasibaigus Šv. 
Metams, sugrįžo į Šveicariją. 
Iš ten prieš pusantrų metų bū
relis tos šalies vyrų buvo atvy
kęs papildyti garbės sargybos 
iškilmių metu, šioje tarnyboje 
eilinis kareivis gauna 60 dol. 
mėnesiui be išlaikymo. Turint 
prieš akis dabartinę finansinę 
padėtį Italijoje ir Vatikano 
valstybėje, iš tiek galima vidu
tiniškai pragyventi ir su šei
ma.

• RYTI,’ VOKIETIJA, kurią 
kontroliuoja rusai, kai kuriose 
vietose pergyvena tikrus kata
likų katakombų laikus. Ten 
jaučiamas didžiausias trūku
mas katalikiškos spaudos ir 
kunigų. Visoje rusų zonoje be
liko tik vienas katalikiškas 
savaitraštis “Viešpaties Die
na”. redaguojamas kun. Guel- 
deno. Jame nuolat yra ragina
mi tikintieji, kur nėra kunigų, 
statyti altorius namuose ir. 
prie jų sekmadieniais susirin
kus .perskaityti evangeliją, 
maldas ir priimti dvasinę ko
muniją. Tai daugelyje vietų 
jau praktikuojama.

• INDIJOS MINISTERIS 
PIRMININKAS Jauaharlal 
Nehru. atsižvelgęs į per didelį 
gyventojų skaičių, pradėjo 
piršti gimdymo kontrolę. Jo 
žodis rado nepalankaus atgar
sio katalikų tarpe. Ypač griež
tai šiuo klausimu pasisakė In
dijos katalikų akcijos vadovas 
arkivysk. Attipettv. Pasigirdo 
ir daugiau tvirtu balsų, sto
jančių prieš tokį nedorą suma
nymą. Tarp jų paminėtina 
sveikatos ministerė ponia Am- 
rit Karu pakartotinai protes
tavusi valdžios įstatymų leidi
mo rūmuose. Priešingi šiam 
Nehru sumanymui sluoksniai 
pažymi, kad susirūpinti reikia 
ne Indijos gyventojų per dide
liu skaičiumi, bet blogai išdirb
tais arba net visiškai dirvo
nuojančiais žemės plotais.

• ČEKOSLOVAKIJOJE ko
va prieš katalikų tikėjimą pa
siekė aukščiausią laipsnį. Ne
seniai raudonieji Pragos gat
vėse niekino šv. Tėvą. Vienas 
niekšas, apvilktas baltais dra
bužiais. buvo nešiojamas kė
dėje miesto gatvėmis, “laimin
damas" savo sėbrus šautuvu.

• JAPONIJOJE po šio pa
saulinio karo neprastai pradė
jo kilti katalikų skaičius. Ta
me laikotarpyje buvo įsteigta 
net 117 naujų parapijų. Per 
trejus metus katalikų skaičius 
užaugo daugiau kaip 30.000.

• RIO GRANDE UNIVER
SITETUI Brazilijoj suteiktas 
“Popiežiško universiteto” var
das. Su jo įsteigimu katalikiš
kų universitetų, papuoštų šiuo 
titulu, skaičius pakilo iki 23. 
Tarp jų vienas yra ir Ameri
koje \Vashingtone. Kanadoje 
yra 3 katalikų universitetai, 
būtent Quehec, Ottawoje ir 
Montrealvje. •

• ŠVĖNŲ. VARDO DRAU
GIJOS penktasis tautinis kon
gresas bus spalio 2 d. Detroite. 
Laukiama delegatų iš 10,000 
parapijų. Kongresas užsitęs 5 
dienas. Jam vadovaus kard. F. 
Mooney.
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• Č. Bogužo ir M. Gureeko 
iniciatyva Waterburyje įsikū
rė lietuviškai radijo programai 
remti fondas.

• Nikas Nikūnas, ilgą laiką 
dirbęs konservatoriumi Los 
Angeles muziejuje, dabar išė
jęs pensijon, Jukaipoje, prie 
Ramiojo vandenyno, statosi 
namus, kurių priekinėje dalyje 
specialiai suprojektuota vieta 
įrengti lietuvių senovės istori
jos muziejų. Nikūnas būsimo 
muziejaus nemažai eksponatų 
surinko, bei pats pagamino.

• Gražina Elisonaitė, Vokie
ti joje j mirusio Jurgio Elisono 
duktė, gyvenanti Brooklyne ir 
šį pavasarį baigusi vieną New 
Yorko kolegijų, neseniai lėktu
vu išskrido į Vokietiją, aplan
kyti savo tėvų kapus.

• K. Deveikis, Chicagos 
Margučio radijo programų ve
dėjas, pašauktas į kariuomenę 
karinių studijų pakartoti. De
veikis yra antrojo pasaulinio 
karo veteranas, karininkas.

• Komp. Leonardas J. ši
mutis, šešerius metus vadova
vęs Liet. Vyčių chorui, pasi
traukė iš šių pareigų. Dar pa
vasarį jis pradėjo dirbti Chica
gos Mokytojų kolegijoje, be 
Vartų parapijos bažnyčioje, 
Vartų paarpijos bažnyčioje, 
mokytojauja Fenvvick ir De 
LaSalle berniukų aukštesnėse 
mokyklose.

• Dariaus ir Girėno žuvimo 
metinių minėjimą 
Didvyrių vardo 
postas Chicagoje
vo mitingą ir paradą, kur da
lyvavo per 50.000 žmonių.

• Dr. Viktoras Jasaitis, che
mikas, pakviestas profesoriau
ti vienoje kolegijoje Califomi- 
joje. Dr. Jasaitis, apie pustre
čių metų išgyveno Waterburv- 
je, ir buvo vienas iš veikliau
sių kultūrinininkų ir visuome
nės darbuotojų.

• Lietuviškų knygų rinkoje 
pasirodė Lietuviškos pasakos. 
Knyga gražiai išleista ir 
niškai iliustruota.

Kultūrini i darže Irų tradici
nė šventė įvyko liepos 22 d. 
Prieš pietus gausiai lijo, tad 
publikos susirinko nedaugiau- 
sia, nors programos metu 2 
vai. po pietų oras buvo jau gra
žus. Programoje rodėsi įvairios 
tautybės. Kadangi jų esama a- 
pie trisdešimt, tad kiekvienai 
buvo skirtos penkios minutės. 
Tačiau ne visos tautybės norė
jo pasirodyti, tad programa sa
vaime sutrumpėjo. Iš viso ji 
nebuvo labai stipri. Lietuvius 
turėjo reprezentuoti Čiurlionio 
ansamblio vyrų choras, taip 
buvo pranešta ir spaudoje, ta
čiau nepasirodė niekas. Ren
gėjams apie tai iš anksto ne
buvo net pranešta, tad jų pa
dėtis nebuvo labai jauki. Esąs 
pirmas kartas, kada lietuviai 
šitaip pasitraukė.

Gero pasisekimo turėjo lie
tuviškas stalas, kur buvo par
davinėjami lietuviški gaminiai. 
Čia patarnavo lietuvės mote
rys, apsitaisiusios tautiniais 
drabužiais. Oficiali lietuvių at
stovė, įrašyta programoje, bu
vo J. Mihelichienė.

Inžinieriai liepos 20 d. įvy
kusiame susirinkime išsirinko 
naują savo skyriaus valdybą: 
VI. Čyvą, Ant. Gargasą ir Ant. 
Alkaitį (kandidatai — Snars- 
kis ir Vasiliauskas), taip pat 
ir kontrolės komisiją: Pr. Drą- 
sutį, Ad. Damušį ir J. Augus- 
tinavičių. Skyrius ir 
sistatęs veikti kaip 
Lietuvių Inžinierių 
tektų
Reiškiamas pageidavimas, kad 
Clevelande esąs šios draugijos 
įgaliotinis imtųsi iniciatyvos 
sudaryti sąlygas centro veik
lai.

Ateitininkų jaunimo sekcijos 
susirinkimas įvyko liepos 21 d. 
Palubinskų bute. Išklausytas 
Vikt. Palubinsko referatas li
beralizmo klausimu. Gyvose 
diskusijose paliestas liberaliz
mas Lietuvoje, atskiros jo ap
raiškos ir rūšys. Taip pat pa
sitarta tolimesnio veikimo rei
kalais.

Piknikus liepos 22 d. suren
gė Moterų Labdarybės Drau
gija naujosios parapijos sode 
bažnyčios statymo fondui pa
remti ir Niaurų šeima savo 
vaikų mokslo baigimui atžy
mėti. Ateitininkai naujosios 
parapijos bažnyčios statymo 
fondui paremti pikniką rengia 
liepos 29 d. parapijos sode.
Dr. Ad. Darnusis lankėsi Cleve

lando vyskupijos kurijoj
Birželio mėn. vidury Cleve

lando vyskupas Edw. F. Hoba- 
nas. per Clevelando ateitinin-

Ateitininkų išvyka
Šiemet Philadelphijos ateiti

ninkai daro savo metinį išva
žiavimą rugp. 5 d. Jie vyksta 
į Ravenhill Academv. 3480 
Schollhouse Lane. German- 
town. Pa., Philadelphia. Ten

Draugijos

toliau nu- 
Pasaulio 

ir Archi- 
padalinys.

pagerbti, 
legionierių 

suorganiza-

me-

Motinos 
vikaras

HARRISON, N. J.
Kun. Domiuikas A. Pocius, 

Sopulingosios Dievo 
lietuvių parapijos
dviem savaitėm išvyko atosto
gų į Meksiko City. Kun. D. A. 
Pociaus tėveliai gyvena Ba- 
yonnėje. N. J. ir yra žymūs 
parapijos veikėjai.

kų dvasios vadą kun. dr. K. 
Širvaitį perduodamas Šventojo
Tėvo apaštališką palaiminimą veikia nepaprasto gerumo 
Ateitininkų Federacijos na
riams, kartu atsiuntė ir savo 
sveikinimą bei linkėjimus iš
laikyti krikščioniškas tradici
jas lietuvių tautoje. Ateitinin
kų Federacijos vadas dr. Ad. 
Darnusis liepos 21 d. atsilankė 
Clevelando vyskupijos kurijo
je, kur kancleriui msgr. Krol- 
liui Federacijos vardu įteikė 
Clevelando vyskupui adresuo
tą raštą, pasirašytą jo paties, 
Clevelando ateitininkų dvasios 
vado kun. dr. K. Širvaičio ir 
vyriausiosios valdybos reikalų 
vedėjo Pr. Jogos, kuriame pa
dėkojama vyskupui už palaimi
nimo perteikimą ir linkėjimus.

Kurijos pageidavimu šia 
proga buvo įteiktas taip pat ir 
platokas informacinis raštas, 
aiškinąs ateitininkų tikslus bei 
siekimus, šūkį, istoriją, organi
zacijos santvarką, ir nurodąs 
dabartinius jų vadus. Rašte 
pažymėta, kad ateitininkai bu
vo globojami Lietuvos vysku
pų, nurodyti sunkūs ateitinin
kų keliai okupacijų metais ir 
iškelta nepalūžtanti jų dvasia 
kovoje už krikščionybės bei 
tautybės idealus. Ateitininkų 
Federacija buvo ir tebėra ak
tyvus Pax Romanos narys. 
Vyskupas prašomas Ateitinin
kų Federaciją įtraukti į kata
likiškųjų organizacijų sąrašą.

Per pasikalbėjimą sų vys
kupijos koncleriu msgr. Krol- 
Iiu taip pat kaikurie klausimai 
buvo paliesti ir žodžiu. Ilgokai 
trukęs pasikalbėjimas buvo at
viras ir nuoširdus.

seselė Bernarda ir Tremtinių 
Draugijos pirmininkas K. Či- 
kotas.Jų, ypač seselės pagalba, 
ir gauta ta graži vieta. Išvy
ka prasidės pamaldomis, kurias 
laikys kun. Bajerčius /r tėvas 
J. Venckus, S. J. Numatyta 
graži programa, daug sporto, 
ir kitų įvairenybių. Rengėjai 
kviečia visus. Jie tiki, kad ten 
susirinks keli šimtai lietuvių 
gražiai praleisti sekmadienį. 
Laukiama daug jaunimo, nes 
jiems bus tikrai daug malonu
mų— sportas, šokiai ir kitos 
linksmybės. Pamaldos prasidės 
11 vai. Po to bus posėdis ir 
bendri pietūs mokyklos val
gykloje. Nariai ir kiti kviečia
mi atvykti ir prisidėti prie 
lietuviško išvažiavimo.

Lankėsi redaktorius kun. J. 
Prunskis

Tuoj po Kunigų Vienybės 
Seimo “Draugo” redaktorius 
kun. J. Prunskis buvo sustojęs 
Philadelphijoje. Aplankė 
"Draugo” korespondentus ir 
užmezgė ryšius su naujais. Re
daktorius domėjosi Philadel
phia ir jos apylinkėmis. Pabu
vęs trumpą laiką, liepos 21 d. 
išvyko į Chicagą.

šio

Remia invalidus
Lietuvos buvusių karininktj 

Ramovės nariai rengia savo 
gegužinę liepos 29 d. Jie tikisi 
iš pelno pagelbėti invalidams, 
kurie yra patekę sunkion pa- 
dėtin čia ar Europoje. Geguži
nė įvyksta Mikolaičio sode.

Sugrįžo Lš Kanados. Liepos 
pradžioje p.p. Ramanauskų 
šeima, 1518 E. 5th St., buvo 
išvykusi į Kanadą aplankyti 
savo artimųjų ir susipažinti su 
tuo kraštu. Jų kelionė, užtru
kusi 2 savaites, buvo labai sėk
minga. Naujas Fordas išvažio- 
jo sėkmingai po Kanadą ir A- 
męriką. Padare kelius tūkstan
čius mylių, jie vėl sveiki ir 
linksmi grįžo prie savo darbų. 
Ramanauskų šeima yra visi 
veiklūs naujai atvykę lietuviai. 
Laimingai iš Kanados sugrįžo 
ir pp. Valavičiai, 1338 S. 2nd 
St. ir pp. Volertai 1529 S. 2nd 
St. Jie visi lankė savo artimuo
sius ir susipažino su Kanados 
lietuvių gyvenimu.

Quaker Pa t h & Mount Grey Rd Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENĖ:

Kam patinka gamta—grynas oras, medžiai ir jūra, — kviečiamas atostogas 
praleisti Stony Brook Lodge, lietuviu vasarvietėj. Viešbučio kambariai su 
visais moderniškais patogumais. Sveikas ir įvairus maistas. Mėgstantiems 
skaityti čia pat didelė knygų biblioteka.

Kainos pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.; dviem i kambarį nuo 
870.; vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik su 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE. STONY BROOK. N. Y. Telefonai: 
Stony Brook A-R arba Stony Brook 5X6.

Susisiekimas: Traukiniu iš New Yorko imti Pennsvlvania stoty Ix>ng
Island traukini, einanti j Port Jeff< /son (dažnai jj reikia pakeisti Jamaica 
stotyje, persėdant i kitą Long Island traukinį, einanti j Port Jeffersoni. Nu< 
Jamaica maždaug po 1S vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
tajd už 35c priveža prie vasarvietės duru.

Automobiliu: iš Nevv York’o važiuoti 25 keliu iki Smithtown. o nuo čia 
Imti 25A ir juo važiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia, sekant 
Stony Brook Lodge iškabą, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 
.(viena mailė kelio).

J. Venc- 
Philadel- 
buvo šv. 
o dabar

Svečiai iš Floridos. Philadel- 
phijiečiams žinomi lietuviai pp. 
Šačkai buvo atvykę į Philadel- 
phiją. Jie iš čia išsikėlė prieš 
kelius metus ir dabar gyvena 
St. Petersburg, Fla. šačkun 
mėgsta lietuviškai rašinėti, ’ y- 
pač gražiai aprašo savo kores
pondencijose lietuvių gyveni
mą.

mūsų 50 metų vedybinio gyve
nimo jubiliejaus proga

Paminėjimas tų sukaktuvių 
įvyko liepos 1 d. Pirmiausiai 
dėkojame mūsų gerb. klebonui, 
kun. Ign. Albavičiui, už sutei
kimą bažnyčios ir svetainės 
toms mūsų iškilmėms. Dėkoja
me taipgi didžiai gerb. prel. B. 
Urbai už gražų pamokslą baž
nyčioje ir už prakalbą bankie- 
to metu Dėkojame mūsų sū
nui. gerb. kun. A. Valančiui už 
šv. mišių auką ir už suteikimą 
mums palaiminimo. Dėkojame 
visiems kunigams dalyvavu
siems iškilmėse, kun. S. Valuc- 
kui, kun. B. Urbai, kun. S. Pet
rauskui, kun. Karaliui, kun. A. 
Zakarauskui už dovanas iš Ro
mos, kun. A. Kiškūnui. kun. 
Vaškiui, kun. E. Abromavičiui 
už dovana. Dėkojame taipgi 
seser. kazimierietėms už pa
puošimą altoriaus, zakristijo
nui už pagelbą bažnyčioje ir 
svetainėje, Mar.deikai ir šv. 
Grigaliaus choristams už gra
žų giedojimą. A. Braziui už la
bai puikų solo giedojimą.

Dėkojame taipgi mūsų vai
kams, kun. A. Valančiui, Ele
nai. Antanui ir Anastazijai Va- 
lančiams, anūkui Danieliui, 
Agotai ir Kazimierui Jauk- 
šams. kurie dirbo ir triūso, 
kad tų* iškilmių bankietas bū-

tų sėkmingas ir tvarkingas- 
Dėkojame mūsų giminėms. Ka
valiauskams. Krušams, Jauk- 
šams ir kunigų tėvams. Dėko
jame šv. Kazimiero seserų Mo
tinai Viršininkei, Motinai M. 
Juozapai už linkėjimus ir dova
ną, šv. Antano parapijos vieti
nėms Seserims už linkėjimus. 
Dėkojame ir kitiems mūsų 
draugams už linkėjimus laiš
kais ir telegramomis. Taipgi 
seserims pranciškietėms ir mū
sų dukrelei, seseriai M. Jeroni
mai ir seseriai M. Angelikai, 
kurios atvažiavo iš Pittsbur- 
gho į mūsų iškilmes.

Norime taipgi padėkoti Gil- 
vidui už dovanas. Dėkojame 
taipgi mano bosui Mr. Rosethe, 
kuris su visa šeimyna dalyvavo 
bažnyčioje ir 
gražią kalbą

Dėkojame 
draugams ir
darbą ir dalyvavimą mūsų iš
kilmėse. 6

Didžiausia padėka priklauso 
V Dievui, kurio malone sulau
kėme 50 metų mūsų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių.

Dar kartą nuoširdžiai dėko
jame visiems kas bent kokiu 
būdu prisidėjo prie mūsų jubi
liejaus iškilmių įvairumo.

Anastazas ir Rozalija 
Valančiai.

bankiete, pasakė 
ir įteikė dovanų, 

mūsų visiems 
parapijonams už

Amsterdam. N. Y.

Tevas J. Venckus, S. J.
apaštalauja

Žinomas profesorius ir pa
mokslininkas jėzuitas 
kus praleidžia vasarą 
phijoj. Jis trumpai 
Kazimiero parapijoj,
porą mėnesių dirba šv. And
riejaus parapijoj, kur pavaduo
ja išvykusį gydytis kleboną. 
Tėvas J. Venckus savo pa
mokslais ir bendru apaštalavi
mu yra žinomas labai plačiai. 
Lig šiol jis dirba jėzuitų kole
gijose. Artimoje ateityje jis 
pereina dirbti pas lietuvius tė
vus jėzuitus Chicagoje.

laukia at
skiriamas 

statybos

metu su-

A. B.
Liet. Kat. Moterų S-gos 36-ji 

kuopa rugpjūčio 5d., sekma
dienį, naujos parapijos sode 
rengia nepaprastą visų lietuvių 
gegužinę. Gros Ad. Nemanio 
orkestras. Pradžia 3 vai. p.p. 
Visus kviečia ir visų 
silankant. Pelnas 
naujos bažnyčios 
fondui.

Genocido parodos
rinkta aukų 780 dol., o paro
dos rengimo išlaidos 1071.44 
dol. Atseit paroda davė 291,26 
dol. nuostolių.

ALTo gegužinė davė gryno 
pelno 135,54 dol.

E. ir A. Maziliauskai va
žiuodami atostogų automobiliu 
susidūrė su sunkvežimiu ir a- 
bu sunkiai susižeidė. Abiejų li
gonių sveikata eina geryn.—K.

Waterbury, Conn.
ALTo gegužinė-piknikas 

įvykęs liepos 15 d. Linden Par
ke, Union City, sutraukė daug 
žmonių. Visas pelnas paskir
tas Lietuvos laisvinimo reika
lams.
Nepaprasta, gegužinė-piknikas

Rugpjūčio 11 d., šv. Juozapo 
parap. choras, komp. A. J. A- 
leksio vadovaujamas, išvyksta 
į Kennebunk Port, Maine, iš
pildyti programą Tėvų Pran
ciškonų ruošiamoj Lietuvių 
Dienos šventėje. Kelionės lė
šoms padengti rengiamas pik
nikas sekmadienį, rugpjūčio 5 
d., 1:30 vai. popiet, gražiame 
K. Čepurnų pušų ir eglaičių so
de — 40 Rosemount Avė. (prie 
Highland Avė.) Su įėjimo bi
lietu bus proga laimėti pen
kias puikias dovanas. Piknike 
bus dainų, šokių, žaidimų ir į- 
vairių skanių užkandžių. Nuo
širdžiai kviečiame gerb. visuo
menę skaitlingai atsilankyti 
šiame choro parengime. Lyra

Gelbsti seserį. Marytė Mąr- 
kulienė, 1316 S. 5th St., liepos 
22 d. šventė savo vardines. 
Vardinių proga ji pareiškė, 
kad jos didžiausias ir svarbiau
sias uždavinys išgelbėti savo 
seserį ir šeimą iš Pakistano. Ji 
ten pateko kaip gydytoja su 
šeima, nes negalėjo Amerikon 
įvažiuoti. Dabar dedamos visos 
pastangos, kad ji galėtų iš ten 
išvykti, nes ten yra labai sun
kios sąlygos gyventi su sergan
čia dukrele. Jakševičių šeima 
Kemptene visų gerai atsime
nama. Prie jų gelbėjimo dedasi 
visi jų draugai ir pažįstami bei 
kolegos.

Apgriovė šv. Andriejaus 
bažnyčią

Liepos 29 d. praėjusi audra 
Philadelphijoj palietė ir šv.' 
Andriejaus lietuvių bažnyčią. 
Nuverstas kryžius, apgriautas 
stogas ir išmušti langai. Kris
damas akmuo smarkiai apdau
žė parapios automobili ir iš
daužė langus klebonijoj. Nuos
tolių padaryta už kelis 
tančius dolerių.

Mūsų diecezijoje
Praeitą savaitę Philadelphi- 

jos savaitraštis “Catholic 
Standard And Times” paskel
bė metinę diecezijos rinkliavą 
juodukų ir indijonų misijų rei
kalams.

Iš viso buvo surinkta $66.- 
739.93.

Philadelphijos diecezija turi 
keturis šimtus ir vieną paraDi- 
ją. Pačiame Philadelphijos 
mieste šimtas keturiasdešimts 
dvi parapijos, o užmiesty ran
dasi du šimtai penkiosdešimts 
devynios parapijos. Šitoms 
juodukų ir indijonų misijoms 
miesto parapijos sudėjo .$40.- 
990.38. o užmiesčio parapijos 
— .$25,749.55.

Miesto parapijos yra daug 
didesnės ir turtingesnės.

Philadelphijos diecezijoje 
randasi 16 lietuviškų parapijų. 
Šiam reikalui lietuviškos para
pijos suaukojo $2,84.60.

Šv. Jono Evangelisto para
pija Philadelphijoje tam rei
kalui surinko $2,150.00. Kitos 
visos kartu: $692.60.

BALFo skyrius

Autobusai j Tėvų 
Pranciškonų 

pikniką

tūks-

BAL- 
vado-

Gerbari* vaikams dovana —

Kaina: Amerikoj* S&OO; kitur 
Pinigus Ir utaakymua ahfakltei 

Kiūra, p. a b«x 22, '
Mantalls ttatlon, Braoktan M, Mm

Philadelphijos diecezijos ar- 
kiv. kard. Dougherty mirus, 
laukiama paskiriant kito arki
vyskupo. Yra kalbama, kad 
diecezija bus padalinta į dvi ar 
tris dalis. Diecezija apima de
šimts apskričių ir turi 1.070.- 
692 kat., 915 kunigų, įskaitant 
ir vienuolius.

BALFo veikla. Naujoji 
Fo 52 skyriaus valdyba, 
vaujant pirm. V. Šalčiūnui, va
ro drabužių rinkimo vajų ir 
rengiasi viešos rinkliavos pra- 
vedimui. Jie tikisi sutraukti 
daugiau veikėjų atlikti taip 
reikalingą ir naudingą labda
ros darbą.

ATTTAISYMAS

Per neapsižiūrėjimą ar klai
dą Bridgeville, Pa., korespon
dencijoje tilpusioje DARBI
NINKE liepos 20 d. įsivėlė 
netikslumas. Bažnyčios stogas 
kainavo ne 300, bet 3000 dole
rių.

praeitą sekmadienį, vadovau
jamas Lukošiaus Lalio, Čivo 
ir Raziūnienės, suruošė pikni
ką šv. Kazimiero lietuvių kat. 
parapijos parke. Dalyvavo 
gražus būrys svečių. Buvo gra
ži lietuviška programa. Vaiku
čiai pašoko tautinių šokių. 
Tautiniai rūbai darė gražaus į- 
spūdžio. Po programos Am
sterdamo miesto teisėjas Par- 
tika pasveikino ir palinkėjo 
sėkmės lietuviams. Po to tarė 
žodį svečias iš New Yorko 
Kiaunė.
miečius, 
lietuviams už 
kas BALFui. 
šimtui senelių 
stė ašaras ir 
Kvietė ir toliau taip 
žiai dirbti ir aukotis 
tėvynei.

Jaunimas gražiai 
atlikdamas įvairius 
sporto numerius. Po progra
mos dalyviai komiteto buvo 
apdovanoti saldumynais.

17 d. 
Tėvų 
prie

I rengiamąją Naujosios An
glijos Lietuvių Diena-Piknika. 
kuris įvyks rugpjūčio 
Kennebunk Port, Me.. 
Pranciškonų vienuolyne
gražių Atlanto pakrančių, ruo
šiasi susirinkti daug lietuvių 
net ir iš tolimesnių apylinkių. 
Daug kur organizuojami spe
cialūs autobusai.

svečias
Sveikino 
džiaugėsi 

gerą 
kurs 
ir vaiku 
parėmė

amsterda- 
ir dėkojo 

širdį ir au- 
ne vienam 

nušluo- 
varge.

pat gra- 
tautai ir

pasirodė 
komiško

Jaunimo programai vadova
vo mokytojos: Valaįtienė, Kei- 
bienė. ir Lakutienė. Numato
ma BALFui gražaus pelno. 
Prie šventės pasisekimo savo 
darbu nuoširdžiai nrisidė‘«o: 
Krikščiūnas, Juškevičius, Ki
sieliai. Skruzdžiai. čivas. I.a- 
las, Rusilas, Beleckas. Laku- 
tis. Mikolaitis, Bobrinskas. Bu- 
drikas. Merkelis, Mackevičjai. 
Žemaičiai. Aleknai, Mulevičie- 
nė, Giedrikas, Šidlauskas ir k.

Malonu pastebėti, kad tame 
piknike dalyvavo nemažai # uk
rainiečių ir padainavo savo 
gražių dainų. Grojo ukrainie
čių naujakurių orkestras ir iš 
savo uždarbio paaukojo RAL- 
Fui 5 dol. vargstantiems lietu
viams. Svečias

LIEPOS 29 SEKMADIENI, 1 V. P.P

LAWRENCE, MASS., lietu
viai vyks atskiru autobusu 
nuo šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčios 8 vai. ryto. Užsira
šyti pas Sofiją Rimaitę.

Worcester, Mass. lietuviai 
taip pat rengiasi atvykti spe
cialiu autobusu. Užsirašvti pas 
Oną Ridikaitę arba 
Petrai L.

kleb. kun.

•

atskirom 
užsirašvti 

(Lithuanian 
“Darbi-

Boston, Mass. — 
autobusui 
pas p. Ivašką 
Fumiture Co.) arba 
ninko” kontoroje.
, HaverbilI, Mass.— užsirašy
ti pas lietuvių veikėjus arba 
arba kleb. kun. A. Bernatoni.

galima

VVaterbury. Conn. šv. Pran
ciškaus tretininku kongregaci
ja taip pat organizuoja ekskur
siją į Kennebunk Port. Maine.

Autobusai išvažiuos nuo šv. 
Juozapo lietuviu parapijos 
bažnyčios rugpjūčio 11 d. 7 v. 
30 min. Bilietas ten ir atgal 
(round trio) kaštuoja 7.50 dol. 
Mielai priima ir kviečia eks
kursantus prisidėti ir iš apy
linkės miesteliu. Vietas užsisa- 
kvti autobusuose prašo iki rug
pjūčio 6 d.

Ekskursija globoja klebonas 
kun. Valantiejus.

Bilietus galima gauti klebo
nijoje. nas U. LiutkevHčinno 
122 Norton St. .tol. 3-5926 ir 
pas M. Stankevičiene.

RUOŠIAMAS PIRMAS DIDELIS NEWARK ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS

PIKNIKAS-GEGUZINE
I

ĮVYKS LIETUVĘJ LAISVĖS PARKE. 340 MITCHELL A VE., LINDEN, N. J
4

šokiams gros puiki muzika, bus linksma nuotaika, skanūs valgiai ir gėrimai, įvairūs laimėjimai!

ĮĖJIMAS TIK 50 c. ĮĖJIMAS TIK 50 c.
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI
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SPORTAS

rungtynes prieš 
4:3.
sporto mėgėjų 

Prancūziją, kur

1. FC Kaiserslautern tapo Vo
kietijos futbolo meisteriu. Finali
nėse rungtynėse, kurios įvyko Ber
lyne olimpiniame stadione, talpi
nančiame 100,000 žiūrovų, šis klu
bas nugalėjo Preussen-Muenster 
rezultatu 2:1 ir tuo pirmų kartų 
tapo Vokietijos futbolo meisteriu. 
Pažymėtina, kad šios komandos 
svarbiausias žaidėjas yra Fritz 
Walter, kuris skaitomas geriausiu 
žaidėju Vokietijoje.

Netikėtai Islandija laimėjo tarp
valstybines futbolo 
Švediją rezultaetu

Šiuo metu visų 
akys nukreiptos į
dabar vyksta Tour de France dvi
račių lenktynės, kur.os skaitomos 
žymiausiu įvykiu šios rūšies spor
te.

Austrijos futbolo meisteriu tapo 
Vienos klubas Rapid. Ši komanda 
pastatė keletą rekordų sezono bė
gyje. Laike sezono jie įmušė 133 
įvarčius, surinko 43 taškus ir žai
dėjas Dienst pasiekė 37 įvarčius.

Amerikos lenkvaatietai ir teliau 
sėkmingai .gastroliuoja po Europą. 
Stuttgarte jie laimėjo susitikimą 
prieš geriausius vokiečių lengva- 
atletus išsikovodami 9 pirmas vie
tas iš 11 susitikimų.

.Antroji lengvaatletų grupė lai
mėjo 2 susitikimus Japonijoje. Iš 
žymesnių rezultatų pažymėtinas 
Druetzler’io 1500 metrų bėgimas. 
Jis šią distanciją nubėgo per

3:52,8 ir tuo pastatė nauią Japo
nijos rekordą.

Vokietijos tenisininkai nugalėjo 
Italijos atstovus rezultatu 3:2 ir 
tuo pateko į f.nalinį susitikimą dėl 
Europos zonos Davis pcka!o nuga
lėtojo. Y"patingai svarbią rolę vo
kiečių tarpe vaidine baronas G. V. 
Crair.m, kuris nois būdamas jau 
42 metų amžiaus vis dar skaito
mas vienu iš geresniųjų tenisinin
kų visame pasaulyje, v. Cremm 
jau 19-tą kartą dalyvauja varžy
bose dėl Davis taurės.
Vokietijos priešininku finalinia

me susitikime aus Švedija, kunos 
tenisininkai nugalėjo Philipinų rep
rezentantus 3:0.

Amerikiečiai tenisininkai nugalė
jo japonus ir tuo kvalifikavo ^i to
limesnėm varžybom dėl Amerikos 
zonos Davis pokalo nugalėtojo var
do.

Žinomi Argentinos futbolo klu
bai BanfielG ir riuracan neseniai 
žaidė rungtynes, kurių metu teisė
jas neužskaitė Huracan komandos 
pasiekto įvarčio. Rungtynės baigė
si 2:1 pirmųjų naudai. Tuoj po 
rungtynių minia puolė teisėją ir 
norėjo jį vietoj nužudyti. Dėka po
licijos, ‘ kuri 
rines dujas 
vybė buvo 
zultatas: 1
ir didesnis
bent temperamentingi žiūrovai!

P. V.

turėjo panaudoti aša- 
ir ginklus, teisėjo gy- 

išgelbėta. Galutinis re- 
nužudytas, 3 sužeisti 

skaičius areštuota. Tai

ŠACHMATAI

- rūgs. 1). Tautvaiša 
kad jis (Vaitonis) tėra 

iš lietuvių, kuris turi 
patekti į 1952 m. pa-

Chicagos meisteris Tautvaiša no
riai pritaria sudaromam fondui, 
tikslu pasiųsti Lietuvos meisterį P. 
Vaitonį į Kanados pirmenybes 
(Vancouver, British Cclumbia, rug
pjūčio 24 
pasisako, 
vienintelis 
galimybės
šaulio kandidatų turnyrą < paskelb
ta: Kanados pirmenybių nugalėto
jas automatiškai įeina į tarpzoni- 
nes pasaulio pirmenybes), todėl vi
si turėtume paremti.

šachmatininkai ir visi sporto bi
čiuliai maloniai prašomi paremti 
sudaromą Vaitonio kelionei fondą 
($400.00). Sumeskirne po dolerį ir 
lėšas turėsime! Lėšų sukėlimu rū
pinasi:

Nevv Yorke — LAK šachm. va
dovas Edv. Staknys (314 So. Avė.. 
Fanwood. N. J.)
' Chicagoje' — Vladas Karpuška, 
6815 So. Campbeil Avė., Chicago 
29, ir P. Tautvaiša, 3130 W. 42nd 
St.. Cnicago 32.

Bostone — Kazys Merkis. 265 
Eolton St., Sc. Eoston, Mass.

Toronto, Ont. — Toronto sport. 
klubas Vytis.

Mcntreal, Que. — V. Sirvydas, 
4509 Kensington Avė., Montreal, 
Que.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
“Darbininko” administraci-i 

joje, 680 Bushtvick Avė.. 
Brooklyn 21, N. Y., tel. GI. 
5-7068, galima gauti nusipirk
ti šias knygas — V. A. Petra
vičiaus — Wood-Cuts, kaina 
810.00 ir The Ttvelve Ravens, 
kaina 82.50.

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. BROADV. A Y 
South Boston, Mass.

s
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PARDUODAMA
VALGYKLA 

visais įrengimais ir su 
s išdirbtas

Graži vieta ir

pa- 
per

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

Yorke Bostone

’fl

i-
I;

Į 
i

SU 
talpomis. Biz 
daugelį metų, 
geras biznis. Prieinama kaina.
Daugiau informacijų 
te vietoje. Kreiptis: 
Stankevičius, 811 
Avė., Ridgetvood, N. Y.

Phone: HY 7-9877.

sužinosi-
Petras

Fairvietv
VVEST RONBURY. MASS. 

Tel. PA—7-1233-W

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadien.ais

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniais nuo 7 iki 8-tai

Lubų dažymas
tik $7.50

Švarus darbas, greitas patar
navimas. Geriausi dažai 
medžiaga). Kreipkitės į 
VVETMORE, Boston. Tel. 
2-1269.

■

I

Automatic Laundrv
/ •W16SE'R- 1

Monuments and Markers 
Cemeterv Lettering 

NASHUA MONUMENT CO.
83 Kinsley St. Tel. 2155-VV 

Nashua, N. 1L

• • • • ' •

+•.----- --------—
ITel. EVergreen 7-4335
|
|Step!ien Aromiskis

(Armakauskas)

PARDUODAMAS AUTOMO
BILIS 1941 metų DE SOTO 
Sedan. Gerai užlaikytas. Kai
na $400. Kreiptis po 7 vai. va
kare, CYpress 5-2997.

Landrin, Chi-
Calif. po 8'/2-

Lincoln, Neb. 
pirmenybėse.

JAV open pirmenybes, be dvejo
jimo, laimės Larry Evans, N. ., 
kuris priešpaskutiniam rate turėjo 
9 *2-1 *-2. Seka Albert 
cago ir Jarnes Crcss, 
2 >2.

Latvis Liepnieks iš 
dalyvauja JAV open
Jo pavardė kelis kart buvo sumi
nėta N. Y. Times. Liepnieks—Lin- 
conl City meisteris.

Latvis Dreibergs, Michigan Statė 
p-bėse dalinosi 2-3-4 viet. su East- 
man ir Sweet. 
berg, Detroit.

Adelaide (P. 
vertiser” taurės 
latvis Endzelins. 
kitą latvį Lidums. Mūsų 1 
Arlauskas nedalyvavo.

Meisteris Arlauskas (P. 
lija) šiuo metu dalyvauja 
respondencijos turnyruose, 
mumu sekąs mūsiškių kovas Ame
rikoje.

Jaun;ų pasaulio pirmenybes, 
Anglijoje baigėsi šitaip: B. Ivkov, 
Jugosl. 91'2-112, M. Barker. Angį. 
— 8. R. Cruz, Arg. — 7. B. Lar- 
sen, Danija, P. Harris, Ang. iri M. 
Nyreen, Suomija po 6lį taško.

Stantcn 100 metų minėjimo tur
nyre Anglijoje I vietą laimėjo Ju
goslavijos komanda (iš 4 vyrų).

Laimėjo Stolzen-

Australija) "Ad- 
turnyrą laimėjo 
baigmėje įveikęs 

meisteris

I

Austra- 
tik ko- 
Su įde-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Namie skalbti neapsimoka.
Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
39G W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

(ar

Fu mitu re Co
Lithuanian

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS t V C.

ArmininKė — Eva MarkslenA,
625 E. 8th St., So. Eoston, Mase 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Zice-Pirmininkė—B. Galliūiu-mč,

8 VVintieid St., So. Boston, Mass 
?rot. Rašt. — Stefanija Overkienė,

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-6029.

sTnansų Rašt. — B. Cūmenė,
409 Broadvvay, So. Boston, Mass 

TeL So-S-u948.

M O V E R S —
Insured and Bonded 

Local & Long Distance Moving

326-328 V». Broad-.vay
SO. EOSTON, MASS.

iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St., Mattapan, Masa 

ėvarkdarė — M.. Matejoškienė,
866 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus iaiko Ra,
antrą antradieni menesiu, 7.30 v 
v-Kare, Parapijos saieje, 492 E 
Jeventh St., so Eosljo, Mass.

VisaiM draugijos reikalais kreipkite* 
om pru<OK<Mi4 rsMinjnkų

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

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

DEKEVS PRODUCTS
P# O. Bos G66, Newark, N. J.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metu, teikdama anglius ir aliejų.

i
Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

<«•

ė

Kiekvieną šeštadieni 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kai
nos.

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lan rence St., Brockton, Mass.

Tel. 189
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 

savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO HOLE

Sout Boston 27, Mass.366 VVest Broadway
Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

J. CORONIS & SON

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

šeštadieniais 2 val. popiet.

GYVUOJA PER 15 METŲ

495 GR ANO

įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

J. P. GINKUS
Direktorius

Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

Lietuviu Radijo Draugijos

VVWRL 1600 kc

BROOKLYN 11, N. Y.

FURNITURE €0
i) 168 W. PEARL ST.,

»i Mažos rendos — Mažesnės kainos

NAŠIU A, N. II

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

Ateikite į krautuvę, kurioje
garantuotas sutaupomas

PARAMOUNT BAR & GRILL

o

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS V. VBAREVKTUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

m 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

Lietas At^rj

RADIJO VALANDŲ

STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS
SAVININKAI

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

Importuoti konjakai - l /kandžiai - Televizija - Muzilra - Sportas

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

JOK. į. STEKAS, Dir.
126-1 White St. Ilillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS savuosius:

VVEVD—1330 kil. 5000

UŽSISAKYKITE JONIKO PAS MUS

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beveragc Co.
GR.AFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKK, Namn Tel. Dtdham 1364-R

Real Estate X Insurance

Res. 37 Oriole Street

(Bieliauskas)

ALAVIJU

Pristatome Aly ir Toniką

409 W. BROADM AY
SO. BOSTON, MASS.

Laidotuvių Direktorius 
Notory Public

S. Barasevičius ir Sūnus
FVNERAL HOME

254 W. BK41ADVVAY 
South Boston, Mass.

v

VYTAUTAS YAKaVONIS
HOME

Kitur

ra

W. J. CHISHOLM
GRABOKIUS

331 SMITU ST.

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mass.

"Asmeniškas Patarnavimas"

Tel. POI^ar 4110
butu gj.
Park'

gra-
I

G raboHus—Balsamuoto jas
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn. N. Y.

JOSEPH BARASEVICIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas theną ir oakt|. 

Koplyčia šermenims dynai. 
TeL SOuth Boston 6*596

AVenue 2-2484

j Tel. STagg 2-o043

Į Matthew P. Ballas
I
i
i|

660 Grand Street,

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 DORCHESTEB STREET 
South Boston, Maso.

Brooklyn, N. Y.

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

- .
Paimk | 

daugiau 
sukram- 

arba su-

•A ergreen 8-9770

Josepli Garsz’ a
Graborius—Balsamuotojas

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO 8-1437* 

SOuth Boston 8-3960

™

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. 
Alavijos grūdelių ne 
kaip žirnio didumo, 
tyk gerai ir nuryk, 
tarpyk Alaviją vandenyje ir 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras 82.50. Mažiau 
kant 6 uncijų už 81.00. 
siunčiam į jūsų namus.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Vlrglnia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

FLNERAL

per- 
Pri-

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsam uoto jas 
Patarnavimas diena ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

ALEXANDERS CO.
414 W. Broadtvay 

South Boston 27, Mass.

PIRKITE NAMUS
YVILLIAMSBURGE— arti Apreiš

kimo lietuvių parapijos bažnyčios- 
8 šeimynų namas su tuščiu 
parduodamas pigia kaina.

WOODHAVEN—arti Forest
— ir kitose apylinkėse turime 
žiu namų parduoti.

Namų pirkimo bei pardavimo ir 
visokios apdraudos (insurance) rei
kalais gerai patarnaus:

J. P. MACHT LIS
Real Estate & Insurance

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

Į 
i 
Į

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

L A I D O T U V I V 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vemon St 
Philadeiphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

ZALFTSKAS
FUNEKAL

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mtjs 

D. A. Zalctskas, F". E. Zaletskas 
Grahoriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas diena ir naktj. 

Koply čia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Eoston 8-2609

WAITRUS Į
FUNERAL HCMEI

197 1VEBSTER A VE.
Cambridge, Mass.

i Tel. NEwton 9-4464
iI

•
i
t
I

I

• 54-41 — 72nd Street

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.

TELEVIZIJA
SPORTAS - MUZIKA

I

i
3

JOS. ZEIDAT, JK„ Savininkas
Visu lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

Tel. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms,+ 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, t 
Šaukite: X

BORIS BEVERAVE CO. i
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

cc
$

s
j
v' \

Albert Th. Dana $— »'A
IJETl VIS ADVOKATAS

119-17-120 St. HiHside Ave.$
c

Richmond Hill 18, N. Y. $
t:. VTrgihla 9- ■ ■: T

DAvenport 6-0259

7. R A L P tH K R U C H 
?^dgį(ĮĖRAFAS 

‘ 65-23 Grand Avenue
Maspeth, N. Y.

i
i5
i
I 
i

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuoto jas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas diena ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

W AI T T

SO EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDVVARD J. VV AITT
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia šermenims dykai

Tel. Brockton 3368

PROVTDENCE, R. Lt
Telephone.

OFISO: DENTER 1952
Namu: PI. 6236

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

*

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius
534 E. BROAIAVAY 
South Boston. Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8. «
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Petras Minkūnas
BALFo reikalų vedėjas, su 

šeima išvyko atostogų, kurias 
praleis Rochesteryje ir Cleve- 
lande. BALFo tarnautoja Iz. 
Radzeviqptė, kuri prieš tai a- 
tostogavo ir aplankė Kanadą, 
jau grįžo prie savo darbo.

Graži atostogų kelionė
Brooklyno Apreiškimo para

pijoje dirbąs kun. J. Pakalniš
kis tik ką grįžo po trijų savai
čių atostogų, aplankęs dides
niuosius lietuvių centrus Ka
nadoje, Chicagoje ir kitose 
šiaurės JAV vietose.

Išėjo į JAV kariuomenę
Bronius Liogys, linotipinin

kas, ilgesnį laiką dirbęs “Vie
nybėje”, o vėliau latvių laik
raštyje “Laiks”, pašauktas iš
vyko į JAV kariuomenę.

Baigė mokyklą
Jonas Bortkevičius baigė 

braižytojų mokyklą New Yor
ke ir jau gavo pasiūlymą dirb
ti vienoje didžiulėje New Yor
ko statybos firmoje.
“Micamolde” dirbančiųjų ir 

dirbusiųjų žiniai
“Micamoldo” darbininkams 

perėjus į naują uniją (iš UE į 
IUE—CIO), šaukiamas naujos 
unijos susirinkimas. Visi dir
bantieji ir dirbusieji “Mica
molde” automatiškai pasidarė 
IUE-CIO nariai ir būtinai pra
šomi susirinkime dalyvauti, 
nes bus renkama nauja valdy
ba, o nuo naujos valdybos pri
klausys sutarties sudarymas 
su darbdaviu ir darbo sąlygų 
pagerinimas.

Susirinkimas įvyks liepos 31 
d., antradienį, 5 v. 15 m.. 949 
VVilloughby Avė., Brooklyn 
(Brooklyn Labour Lyceum).

Skautai vyčiai!
šį sekmadienį, liepos 29 d., 

12 vai. Apreiškimo parapijos 
salėje šaukia skautų vyčių 
draugovės sueigą. Vyčiams ir 
kandidatams dalyvavimas bū
tinas.

Draugovės štabas

ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Ateitininkų Są
jungos metinis suvažiavimas 
įvyks 1951 m. rugsėjo 1 ir 2 
d. šv. Jurgio lietuvių parapijo
je, Rochester 5, N. Y.

Sąjungos valdyba

AŠARŲ SALOJE
visai teisingaiEllis Island 

vadinama ašarų sala, šeštadie
niais prieplaukoje į Ellis Is- 
land didelė spūstis žmonių. Tai 
artimieji tų nelaimingų, kurie 
Europoje praėję daugybę ko
misijų ir daktarų, laimingai 
palikę stovyklų beviltišką gy
venimą, pasiekė JAV krantus 
ir. čia vėl tapo dėl įvairių prie
žasčių sulaikyti ir vėl jų liki
mas pakibo ore. Vieni jų sulai
kyti dėl sveikatos, kiti dėl poli
tinių priežasčių, o dar kiti dėl 
formalumų dokumentuose.

Iškėlus nelaiminguosius į sa
lą, po kurio laiko jie suskirsto
mi į A ir B grupes. B grupė 
greit išleidžiama, o grupei A 
reikia laukti. Sulaikytiems dėl 
sveikatos prasideda tyrimai. 
Vienus čia pat peržiūri ir išlei
džia, kiti siunčiami į ligonines. 
Būna gana keistų atsitikimų. 
Pav., dr. Weber, kuris dabar 
tikrina išlipančius iš laivo, 
anksčiau buvo Muenchene pe
reinamosios stovyklos gydyto
jas ir su ,io paties rezoliucija 
ant sveikatos lapo atvykusius 
į JAV sulaiko ir patalpina į 
Ellis Island salą.

Vieną TBC ligonį buvo nu
tarę grąžinti atgal į Europą, 
net du kartu buvo išdavę bilie
tą laivui, pagaliau po kurio lai
ko paleido pas sponsorių.

Iš grupės A, kaip džiovinin
kų, reikalingų tyrimų, devynis 
ligonis po dvieių savaičių, ne
pradėję jokių tyrimų, išleido 
pas sponsorius.

Suprantama, kad likusieji 
dėl to labai nervinasi, nes ir 
jie jaučiasi lygiai tiek pat turį 
teisės būti paleisti.

Yra keletas lietuvių šeimų, 
dėl įvairių priežasčių sulaiky
tų.

Kalbės A. Bendorius
Šį šeštadienį per J. Ginkaus 

radiją kalbės New Yorko 
Tremtinių Draugijos Kultūros 
reikalų vedėjas A. Bendorius. 
Dviejų pereitų šeštadienių pro
grama buvo skirta Dariaus ir 
Girėno sukakčiai paminėti.

Mirė Fl. Daabaraitė-Cambell
Liepos 21 d., po gedulingų 

pamaldų šv. Sakramento baž
nyčioje, St. Charles kapinėse 
palaidota Florencija Daubarai- 
tė - Cambell, Vinco Daubaro, 
brooklyniečio visuomenės vei
kėjo. duktė. Velionė mirė, iš
gulėjusi 3 sav. ligoninėje. Nu
liūdime paliko mamytę Oną 
Mačiulaitytę-Daubarienę, bro
lius Vincą. Edvardą, Juozą. 
Reimontą ir brolienę.

J. Bertašius sulaikytas dėl 
sveikatos ir paskirtas į grupę 
A. Jį perėmė NCWC savo glo- 
bon ir greitu laiku bus perkel
tas į St. Anthony Hospital, 
Woodhaven.

Griaudu darosi, kai matai 
artimųjų atsisveikinimus, atsi
lankančiųjų ašaras, o vargšai 
sulaikytieji lieka už vielinių 
tvorų ir virbais apipintų lan
gų. Skundžiasi, kad niekas ne
aplanko, nesirūpina. Pačioje 
stovykloje didelis biurokratiz
mas ir kalėjimo nuotaika.

Atsitolinant laivui nuo 
kranto, ilgai matyti plevėsuo
jančios skepetaitės. Jie ne
kantriai lauks vėl progos, kada 
jų artimieji juos aplankys.

Labai laukia ir tie, kurie ne
turi čia giminių nei pažįstamų, 
kad visuomeninių ar šalpos or
ganizacijų atstovai juos aplan
kytų ir bent morališkai sustip
rintų. , —vd—

Jaukus pobūvis
Richmond Hill, L. I., liepos 

22 d. buvo suruoštas jaukus 
lauktuvių pobūvis Veronikos 
ir Juozo Gaigalų sugrįžimo iš 
Califomijos proga, kur jie bu
vo nuvažiavę aplankyti savo 
sūnų su šeima. Sūnus Juozas 
yra U.S. Marine Air Corp. Su 
grįžtančių laukė artimieji gi
minės, draugai ir praleido gra
žiai vakarą. Visi atsilankę lin
kėjo visokio gero šeiminin
kėms. parengimą suruošė 
Katilienė, Aidmanas ir Mocke
vičienė. Atsilankė Juozas Gai
žauskas su šeima, Petras Oža- 
las su šeima, ponai J. Aidma- 
nai, A. Kasačenka, J. Šamas, 
A. Kiselienė, Rainai, Luberc- 
kai, S. Norbutienė ir K. Raz- 
mantai.
Ponai Gaigalai yra daug gero 

padarę, giminėms ir draugams, 
pagelbėjo atvažiuoti į Ameri
ką ir čia įsikurti.

Sveiki, parvažiavę namo:—vi
si linkime geros sveikatos ir 
Dievo palaimos.

L R.
Parengimas vienuolynui 

paremti
Brooklyno ir apylinkių lietu

viai, susidomėję besikuriančiu 
Pranciškonų vienuolynu ir pa
matę didelius jo materialinius 
trūkumus, sumanė paremti 
Pranciškonų pastangas ir nu
tarė padaryti ypatingą paren
gimą, kurio metu visi turėtų 
progos aplankyti vienuolyną ir 
atnešti dovanų. Parengimas į- 
vyks rugpjūčio 4 d., šeštadienį, 
4 vai. vai. po pietų. Rengėjai 
visus maloniai kviečia atsilan
kyti.

Ateitininkų žiniai
Studentų Ateitininkų Są

jungos Centro Valdyba rengia 
vasaros stovykla ant Paw Paw 
ežero kranto Waterliet vasar
vietėje, Michigane (11 mylių 
nuo St. Joseph miesto).

Stovykla prasidės rugpjūčio 
3 d. Stovyklavimo laikas pri
klausys nuo stovyklautojų. 
Kaina — 18 dol. savaitei, 9 
dol. 3 dienoms.

Norintieji dalyvauti šioje 
stovykloje, prašome pranešti 
savaitės laikotarpyje, kiek lai
ko norėsite stovyklauti šiuo 
adresu: J. Rygelis, 294 Powers 
St., B’klyn 11, N. Y.
šv. Onos sodalicijos iškilmės 

Maspethe
Jau daug metų Maspethe 

veikia šv. Onos moterų sodali- 
cija. Draugijos tikslas savęs to
bulinimas ir lietuviškų katali
kiškų darbų rėmimas. Praeitą 
sekmadienį ši draugija šventė 
savo globėjos šventę. Prieš 
šventę buvo laikoma šv. Onos 
novena, o sekmadienį visos na
rės dalyvavo šv. mišiose ir ben
drai priėmė šv. komuniją. Po 
mišių buvo surengta pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo prel. J. Bal- 
kūnas ir svečias Tėv. V. Gi
džiūnas, O.F.M. Pusryčių me
tu prel. J. Balkūnas jubilia
tėms padovanojo Šv. Raštą ir 
pasakė kalbą, ragindamas na
res būti geromis motinomis ir 
uoliomis katalikėmis. Paskui 
pirmininkė sodalicijos vardu į- 
teikė besikuriančiam Pranciš
konų vienuolynui dovaną. Ta 
progas Tėv. V. Gidžiūnas pa
dėkojo' geradarėms už paramą 
ir pakvietė aplankyti vienuoly
ną.

Pasitarimas tremtinių vajaus 
reikalais

BALFo patalpose pereitą 
pirmadienį įvyko Tremtinių 
Pagalbos Vajaus komiteto val
dybos posėdis. Buvo tartasi 
dėl koncerto, kuris Lošt Batta- 
lion salėje ruošiamas vajaus 
savaitės pabaigos proga spalio 
7 d.

Kadangi norima suruošti di
džiulį koncertą, tai yra reika
las pasitarti platesniu mastu 
Todėl rugpiūčio 7 d. 8 vai. va
kare Apreiškimo parapijos sa
lėje šaukiamas komiteto na
rių, visuomenės atstovų ir liet, 
organizacijų atstovų susirinki
mas. Organizacijos, kurios dar 
nepranešė savo atstovų, tegul 
praneša BALFui ir atsiunčia 
juos į šį susirinkimą.

14,811 dol. tremtiniams
Birželio mėn. BALF centras 

tremtinių šelpimui Vokietijoje, 
Austrijoje, Prancūzijoje ir 
Lenkijoje išmokėjo 14,811 dol. 
Imigracijai ir įkurdinimui per 
tą laiką išmokėta 445 dol. 
Aukos, palyginti, plaukia pa
lengva. Pinigais gauta 2,155 
dol. ir gėrybėmis—1,283 sv.

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką”!

Kun. Jonas Griganavičius, 
buvęs Deltuvos vikaras, dabar 
apsigyvenęs Albany vyskupijo
je, lankėsi Bostone. Vyresnioji 
jo sesutė ištekėjo, kita yra 
Putname, pas Seseles. Tėvai 
gyvena netoli Albany. Aplan
kęs Bostoną kun. J. Griganavi
čius išvyko lankyti sesers Put
nam, Conn.

Kun. Radvinauskas,
buv. Augusdorfo stovykloje, 

prie Detmoldo, dabar gyvenąs 
N. Dakotos vyskupijoje, lan
kėsi Bostone pas savo pažįsta
mus ir bičiulius.

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
gyv. Bostone, baigia kompo
nuoti naujas Mišias.
Pranas ir Alicija Valatkevičiai 
sulaukė dukrelės Katriutės, 
kuri buvo pakrikštyta liepos 
21 d.

Alfonsas ir Stanislava 
Jakimavičiai 

susilaukė sūnaus Richardo To
mo, kuris yra pakrikštytas lie
pos 22 d.

Kazys Mažutis išvyko 
trumpam laikui į Kanadą tiks
lu susipažinti su Kanadoje vei
kiančiomis darbininkų unijo
mis. šį kartą apsistos kelioms 
dienoms Montrealyje, kur da
lyvaus Kanados žosistų pasita
rimuose.

PreL dr. Kazimieras Urbo
navičius atostogauja prie Ma
rianapolio. Per atostogas yra 
gerokai sustiprėjęs.

Tėvų Pranciškonų 
padėka

Neseniai Maspethe prel. J. 
Balkūno, tretininkų kongrega
cijos ir šv. Onos sodalicijos i- 
niciatyva Brooklyne besiku
riančiam Pranciškonų vienuo
lynui paremti buvo surengtas 
ypatingas parengimas, kurio 
metu surinkta nemaža naudin
gų daiktų ir šiek tiek pinigu. 
Už šią paramą Tėvai Pranciš
konai rengėjams ir aukotojams 
taria širdingą ačiū.

METINIS SIUVĖJU PIKNIKAS____________________________________

------------------------- ĮVYKS -------------------------

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 D. 
Dexter Parke, Jamaica 

Pradžia 2 vai. p. p<

------------ Įėjimo mokestis 50 centų, įskaitant ir taksus.-----------

KAI POLIO ATEINA
Vaikų paralyžiaus liga PO

LIO jau plečiasi New Yorko 
apylinkėje ir daug anksčiau 
negu kitu metu. Port Washing- 
tone jau keletas vaikų šiemet 
mirė, o kiti, apie 22 vaikai, iš
vežti į ligonines.

KAS KEIKIA DARYTI?
Leisk vaikams ir toliau žais

ti su tais draugais, kurie ligi 
tol jam buvo artimi; Neleisk jų 
pas svetimus žmones, c- ypač 
į jų namų židinį.

Mazgok rūpestingai rankas 
prieš valgį ir palikdamas tua
letą, ypač jei polio liga kas 
serga artimoje apylinkėje.

Stebėk nesveikatos reiški
nius, kaip galvos skausmą, 
karštį, gerklės uždegimą, su
trikusius vidurius, sustingimus 
kakle bei šonuose .tingumą, al
savimo sunkumus, springimą 
gerklėje.

Guldyk ligonį tuojau į lovą, 
atskirk nuo kitų ir šaukis dak
tarų. Greita pagalba apsaugo 
nuo1 didesnio luošumo.

Kreiptis telefonu į vietos

Kun. Kontautas išvyko ke
lioms dienoms atostogų.

Mirė Andrius PupalaikLs
Liepos 22 d. ilgai sirgęs Bos

tono miesto ligoninėje mirė 61 
metų amžiaus Andrius Pupa- 
laikis, gyv. 1 Andrevvs St., So. 
Boston, Mass. Amerikoje iš
gyveno 40 metų. Paliko sūnų 
Joną. Palaidotas liepos 25 d. 
ęęoaė..
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EKSKURSIJA Į MAINE
Tėvai Pranciškonai rengia ekskursiją į Maine rugpiū

čio 10-12 d.
Autobusai išvyks penktadienio vakare (rugp. 10) ir 

Kennebunk Porte bus šeštadienį. Ten kiekvienas galės lais
vai praleisti dieną prie jūros ar pranciškonų sode. Sekma
dienį dalyvausime T. Gedimino-Leonardo Jočio O.F.M. pri
micijose ir popietiniame piknike. ,

Sekmadienio vakare išvažiuosime atgal į New York.
Kelionė ten ir atgal kainuos apie 15 dolerių, čia įskai

toma bilietas į pikniką ir pietūs. Nakvynės patalpos irgi bus 
parūpintos.

Kas norėtų dalyvauti prašome kuo greičiausiai užsire
gistruoti pas Tėvus Pranciškonus, 680 Bushvvick Avė. Tel. 
GLenmore 5-7068.

Pavėlavusieji gali negauti vietų.

National Fcundation for In- 
fantile Paralysis, jei jums rei
kalinga pagalba. Sužinok adre
są jau dabar iš telefono knygos 
arba vietos sveikatos departa
mento. Nei vienas pacientas 
nebus atmestas dėl lėšų stokos. 
Jūsų skyrius padės sumokėti, 
kiek jums truks.

Įsidėmėk, kad mažiausia pu
sė susirgusiųjų polio liga pa
sveiksta ir nelieka luoši.

KO REIKIA VENGTI

Nepervark, dirbdamas, ke
liaudamas, atostogaudamas ir 
žaisdamas. Tai liečia vyrus, 
moteris ir vaikus.

Nepersišaldyk. Nesimaudyk 
ir neplaukiok ilgai šaltame 
vandenyje. Nebūk su drėgnais 
rūbais.

Nedaryk jokios operacijos 
gerklei ir burnai, kai polio liga 
siaučia.

Nevartok kito asmens rank
šluosčių, stalo patiesalų, indų 
ir kitų valgymui naudojamų 
priemonių.

Nevesk vaiko į tas vietas, 
kur sergama polio. Pasiteirauk 
apie tai vietos sveikatos sky
riaus.^

Neatimk vaiko iš tų stovyk
lų ir žaidimo vietų, kur yra 
gera sveikatos priežiūra.

Kas nori daugiau informaci
jų, tesikreipia į
The NATIONAL FOITNDA- 

TION FOR INFANTILE 
PARALYSIS

120 Broadvvay
New York 5, N. Y.

iučio men.u dieną
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO PARKE kennebunk port, maine, 
RENGIAMA

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA
Ši iškilmė jungiama su T. GEDIMINO JOCIO. O.F.M. PRIMICIJOMIS

Programa RYTĄ
11 vai. — Iškilmingos primicijų Mišios su pa

mokslu vienuolyno parke. Giedos Wa- 
terburio šv. Juozapo parapijos choras. 

12:30 — Pietūs.

POPIET
3 vai. — Meninė dalis, kurią išpildys Waterbu- 

rio šv. Juozapo parapijos choras, veda
mas muziko A. Aleksio, ir po to įvairūs 
dovanų laimėjimai, pramogos...

Tėvai Pranciškonai maloniai kviečia dalyvauti Lietuvių Dienele savo geradarius, rėmėjus ir visus Amerikos lietuvius.

IKI PASIMATYMO PRIE ATLANTO!A


