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DERYBOS CAI.I NUTRŪKTI
Tokio. — Dėl paliaubų Ko

rėjoje jau įvyko 25 posėdžiai, 
bet dar nėra pavykę* susitarti 
nė pirmuoju darbų tvarkos 
klausimu — dėl neutralinės 
zonos. Dėl to Jungtinių Tautų 
delegacija įteikė komunistams 
žemėlapį su pažymėta jų siū
loma neutraline, linija ir pa
siūlė tam reikalui svarstyti su
daryti pakomisę*. Joje iš abie
jų pusių dalyvaus tik po vieną 
atstovą ir ne daugiau, kaip po 
du patarėju. Komunistai pasiū
lymą priėmė. Ar tuo metu, kol 
ši pakomisė dirbs, delegacijos 
posėdžiaus, dar nėra paaiškė
ję. Tuo pačiu metu sąjunginin
kai įspėjo, kad jei derybos nu
truks, Jungt. Tautos bus pri
verstos imtis ginklo ir išvyti 
komunistus iš Korėjos.

Mao sabotuoja Sovietų 
planus?

Korėjoj paliaubų deryboms 
vis nepasiekiant jokios pažan
gos, vis dėlto pasirodo žinių, 
kurioms pasitvirtinus, galima 
būtų laukti Tol. Rytuose kai 
kurių naujų reiškinių. JAV 
gautomis žiniomis, Sovietų ži
nių agentūros atstovas Peipin- 
ge įteikęs Maskvai pranešimą, 
kuriame smarkiai kaltinamas 
Mao - Tse - Tungas ir jo ben
dradarbiai, kad jie sabotuoją 
Korėjos karą ir priešiškai nu
siteikę prieš Sovietų Sąjungą.

visų priemonių ir reikiamų me
todų, ir dėlto operacijos Korė
joj nepavykusios. Tafip pat 
fronto aprūpinimas esąs visai 
sukrikęs. Kiniečių kareiviai 
taip pat nenorį kariauti ir

Sovietai veža į Vokie
tija kariuomenę

Kuestrinas. — Jau seniau 
prasidėjęs Brest Litovsko-Ku- 
estrino ir toliau Rytų Vokieti
jos kryptimi Sovietų kariuo
menės gabenimias tebevyksta 
nemažėjančia apimtimi. Per 
Kuestriną kasdien praeina į 
Vakarus vidutiniškai po du 
traukinius, kurie praveža apie 
4.000 karių. Apskaičiuojama, 
kad nuo tų transportų pra
džias į Vokieti ją Sovietai jau 
atvežė apie 120.000 vyrų. Tai 
esą naujokai vežami čia apmo
kyti.

Speciali organizacija 
nuorūkoms rinkti

Budapeštas. — Venerijos 
laikraštis “Magyar Nemset” 
paskelbė, jog Vengrijoj komu
nistai sudarė specialią organi
zaciją cigarečių nuorūkoms 
rinkti. Laikraštis nurodo, kad 
nuorūkos sudarančios svarbią 
žaliavą. Bet privatiems asme
nims gali būti nesmagu jas 
rankioti. Dėl to turėjusi būti 
sukurta speciali organizacija, 
kuri tas nuorūkas ir rankios, 
ypatingai restoranuose, kavi
nėse ir kitose vietose, kur dau
giau žmonių lankosi.

2000 balionų į Čeko
slovakiją

Muenchenas. — American 
Crusade for Freedom čia palei
do Čekoslovakijos kryptimi 
2000 balionų su lapeliais, ku
riuose komunistų kankina
miems čekams pranešama, 
kad Vakarų tautos rūpinasi jų 
likimu. Balionai sprogsta, pa
siekę 30.000 pėdų aukštį ir 
kiekvienas Čekoslovakijoj pa
skleis po 2500 tokių lapelių. 

krašte vis plačiau esą kalbama, 
kad kiniečiams tenka Korėjoj 
kariauti tik tam. kad Sovie
tams būtų apginta Mandžiuri- 
ja ir kad Kinija būtų tiek nu
silpninta, jog ateity negalėtų 
pasipriešinti Sovietų užsimoji
mams. Jei iš tikro toks nesuta
rimas tarp Maskvos ir Peipin
go iškiltų, daugelio nuomone 
tai turėtų žymios įtakos toli
mesnei įvykių raidai.

Karo pavojus dides
nis, kaip kada nors
Evanston, III. — Mobilizaci

jos šefas Ch. E. Wilson, čia 
kalbėdamas Prekybos Rū
mams, nurodė, jog šiuo metu 
karo pavojus yra didesnis kaip 
kada nors ligi šiol ir kad vie
nintelis kelias jam išvengti y- 
ra tik skubi organizacija JAV 
karo pajėgų.

Wilson nurodė, jog kova 
tarp komunizmo ir laisvojo pa
saulio niekur nemažėja ir kad 
amerikiečiai privalo nesileisti 
komunistų vadinamos taikos 
propagandos užliūliuojami. De
rybos Korėjoje rodo, kad ko
munistai rimtai taikos nesie
kia. Malajuose ir Indokinijoj 
jie savo puolimus tebetęsia. 
Berlyne sugabentą vokiečių 
jaunuomenę ragina neapkęsti 
Amerikos. Taigi jų darbai ro
do visai ką kita, kaip taikos 
propaganda.

Paleido dalį olandų 
belaisvių

Haaga. — Sovietai pranešė 
Olandijos vyriausybei, kad pa
leidžia iš karo nelaisvės 57 o- « 
landus. Tai yra trečias olandų 
karo belaisvių transportas iš 
Sovietų Sąjungos. Bet dar apie 
du šimtai su viršum olandų te
belaikomi Sovietų nelaisvėje. 
Nors, jau šešeri metai praėjo, 
kaip karas pasibaigė. Sovietai 
ligi šiol tebelaiko nelaisvėje 
šimtus tūkstančių įvairių tau
tų karių.

Lenino dienos dau
giau nebešvęs

Maskva. — Sovietų radijas 
pranešė, jog nuo 1924 m. bu
vusi švenčiama Lenino mirties 
diena (sausio 22) ateity bus 
paprasta darbo diena. Mano
ma, jog Stalinas yra pasiryžęs 
Leniną “sulikviduoti”, kad ne- 
betemdytų ir nebemažintų jo 
paties garbės.

AMERIKIEČIAI SAVO SAN
DELIUS KELIA UŽ REINO

Frankfurtas. — JAV armi
ja prie Rytų Vokietijos sienos 
buvusius sukrautus išteklius 
perkelia į vakarus, už linijos, 
kur karo atveju būtų frontas. 
Aprūpinimo daliniai, sandėliai 
ir ligoninės yra perkeliama į 
Prancūziją.

JAV šarvuočių daliniai, ku
rie Sovietų puolimo atveju su
darytų stipriausią gynybos li
niją, stovi prie Reino. Taip pat 
ir naujai atvykstančios pajė
gos užima pozicijas prie Reino. 
Prie Sovietų zonos stovi tik 
priekiniai daliniai.

Abonentu knygos taip pat 
esančios pavojingos

Berlynas. — Pranešama, jog 
Sovietų kontrolės komisija už
draudė Rytų Vokietijoj spaus
dinti telefonų abonentų kny
gas. Priežastis — kad jomis 
galį ^pasinaudoti Vakarų šni
pai.

Ir Sovietai atsiųs delegaciją
Washingtonas. — Sovietai 

visą laiką šaukė prieš JAV pa
siūlytą taikos su Japonija su
tartį. Bet paskutiniu momentu 
pranešė, jog į rugsėjo 4 d. San 
Francisco prasidedančius tuo 
reikalu pasitarimus atsiųs savo

Mirė W. R. Hearstas
Beverly Hills, Calif. — Su

laukęs 88 metų amžiaus čia 
mirė vienas didžiausių JAV 
spaudos magnatų VVilliam Ran- 
dolph Hearst. I spaudos darbą 
jis įsileido, turėdamas 23 me
tus amžiaus, įkalbėjęs savo 
milijonierių tėvą jam nupirkti 
“San Francisco Examiner”. 
Sulaukęs didelio pasisekimo, 
greitu laiku savo laikraščius

William Randolph Hearst. di
džiausio Amerikos spaudos kon
cerno kūrėjas, miręs Kalifornijoje.

jis turėjo jau Nexv Yorke, Chi
cagoje, Los Angeles, Bostone, 
Baltimorėje, VVashingtone, At
lantoj, Millwaukee, Seattle, Ak 
bany ir kitur. Vėliau jis įkūrė 
International News Service ir 
savo veiklą išplėtė visame pa
saulyje, duodamas darbo 27.- 
000 asmenų. Jo brangiausiai 
apmokamas žurnalistas A. 
Brisbane į metus gaudavo 
265.000 dolerių.

Hearstas dalyvavo ir politi
koje, ir buvo du kartu išrink
tas į kongresą. Jo palikti turtai 
yra sunku apskaičiuoti. Lei
džiamieji laikraščiai vieni su
daro kelių šimtų milijonnų do
lerių vertės turtą. Be to. jis 
buvo surinkęs už 20 milijonų 
dolerių meno dalykų ir paliko 
daug kitų nuosavybių. 

Persijos šacho vasarinėje rcikic nei joje susirinkę posėdžiauja Anglijos (dešinėje) ir Irano (kairėje) 
Atstovai, kurie ieško susitarimo, kaip sunkti žibalą kad nebūtų ginčo, o abiem šalim būtų nauda.

delegaciją. Ko tuo Sovietai 
«ekia, JAV vyriausybės atsto
vai vengia spėlioti. Bet nelau
kiama, kad jie tą sutartį pasi
rašytų, nes yra labai smarkiai 
ją puolę. Manoma, kad jie tik 
nori šią progą išnaudoti savo 
propagandai. Jie prikaišioja, 
kad JAV “diktuojančios” su
tarties sąlygas ir nuo jos pasi
rašymo išskiria valstybes, ku
rios yra kitos nuomonės. Čia 
jie turi galvoje komunistinę 
Kinijos vyriausybę, kurios 
JAV nėra pripažinusios ir pri
sidėti prie taikos sutarties su 
Japonija nėra pakvietusios. Be 

to, sutarties sudarymo meto
das esąs nelegalus. Sutarties 
projektą turėjusi paruošti 
JAV, Sovietų*, Anglijos, Pran
cūzijos ir komunistinės Kini
jos konfeerncija ir po to pa
kviesti kitus kraštus pasirašy
ti. Bet JAV nuo tokios konfe
rencijos atsisakė ir sutarties 
projektą paruošė susitariusios 
su japonais ir su įvairiais ka
riavusiais su Japonija kraštais.

Bet reikia tikėti, kad Sovie
tų delegatai nedaug teturės 
progos ką pasakyti, nes, kaip 
pranešama, jiems bus pasaky
ta, jog sutartis iš tikro jau ap

ANGLAI IR IRANAS VIS NESUTARIA
Teheranas. — Irano vyriau

sybė atmetė anglų pasiūlymą, 
kad pelnas iš naftos būtų da
linamasi lygiomis dalimis, bet 
anglai pasiryžę vis dėlto derė
tis toliau. Iš paskelbto praneši
mo neįmanoma aiškiai spręsti.

Nepriklausomai Pie
tį? Korėjai 6-ri metai
Pusanas. — Karo sunaikinta 

Pietų Korėja rugp. 15 d. pami
nėjo savo šešerių metų nepri
klausomybės sukaktį.

Sukakties proga prez. S. 
Rhee pasakė per radiją kalbą, 
kurioje nurodė, jog laisvė turi 
būti ginama net ir gyvybės kai
na. Kartu jis pakvietė gyven
tojus kartu su visu demokrati
niu pasauliu kovoti prieš ko
munizmą. Rhee pareiškė, jog 
komunistinė ir demokratinė į- 
dėologija viena šalia kitos pa
sauly negali gyvuoti ir viena ar 
kita turės žūti.

Korėja susilaukė nepriklau
somybės po 40 metų japonų ir 
ilgamečio kinų valdymo. 

svarstyta ir į San Francisco 
buvo susirinkta ją tik pasira
šyti. JAV ir Anglija jau pą- 
skelbė galutinį sutarties teks
tą, kurį, kaip tikimasi, pasira
šys dauguma į konferenciją 
pakviestų kraštų. Konferencija 
prasideda rugsėjo 4 d. ir sutar
ties pasirašymas numatytas 8 
d. Pakviesti konferencijoj da
lyvauti 49 kraštai.

Pati sutartis laikoma japo
nams visai švelnia. Nors jie 
netenka bent 50 metų jų val
dytų sričių, tarp jų ir Korėjos 
bei Formozos, bet ateičiai 
jiems nenumatoma jokių su
varžymų. Jie atgauna pilną 
nepriklausomybę*, gali ginkluo
tis, sudaro su JAV saugumo 
sutartį ir gali laisvai dalyvauti 
pasaulio prekyboje.

Naujai paskelbtam tekste 
žymesnis skirtumas su anks
čiau paskelbtu yra tik tas, kad 
Filipinams, Burmai, Indonezi
jai ir kai kuriems kitiems kraš
tams japonai privalo atlyginti 
karo nuostolius. Bet kartu yra 
pažymėta, kad šiuo metu Ja
ponija yra nepajėgi mokėti re
paracijas ir jų reikalauti ati
tinkami kraštai galės tik vė
liau.

ar derybose kokios pažangos 
pasiekta.

Anglų delegacijos vadovas 
Stokes pareiškė, jog derybos 
turėtų būti tęsiamos, nes jų 
pasiūlymas geriausiai patenki
nąs abiejų pusių interesus. Bet 
Irano atstovai griežtai priešin
gi anglų pasiūlymui, kad būtų 
sudaryta angliška naftos pra
monės vadovybė, kuri, laiky
damosi Irano naftos bendrovės 
politikos, tvarkyti! visus naftos 
laukų ir Abadano rafinerijų 
reikalus. Iraniečiai siūlo derė
tis tik dėl naftos anglams par
davimo, abiejų pusių pretenzi
jų į naftos įmonių turtą ir dėl 
anglų specialistų Irano naftos 
pramonėj darbo.
JAV LAUKIA REKORDINIO 

DERLIAUS
Washingtonas. — JAV že

mės ūkio įstaigos praneša, jog 
šių metų derlius bus antras sa
vo dydžiu visoje JAV istorijo
je, nors kai kuriose krašto 
dalyse potvyniai padarė dide
lių nuostolių.

Bolševikai j Berlyną buvo sutraukę minia 
joms prieš Vakarų demokratiją. Tačiau ■aun. ', '*“"".'"’. 
smukti į amerikiečię zoną ir gauti samti kar patiko I-
klausyti nesotinar.čio bolševikų propagandos „ Y sr‘u*>os’ neKu 
ras i fotografą .kad nebūtų pažinti ir nubausti" ' *tsuko nuKa~

INDIJOJ ĮTEMPIMAS NEMAŽĖJA
Nevv Delbi. — Penkerių me

tų nepriklausomybės sukakties 
proga Pakistano min. pirm. L. 
Ali Khan savo pasakytoj kal
boj įspėjo krašto gyventojus, 
kad karas galįs prasidėti kiek
vienu akimirksniu. Jis apkal
tino Indiją, kad ji smurtu a- 
neksavusi Nepalą, Kyderaba 
bei Kašmyrą ir jos žodžiu ne
są gattma daugiau paslt&ėti.

Tuo pačiu metu Indijos užs. 
reikalų ministerija išleido Pa
kistaną puolantį pareiškimą, 
kuriame net prikišama, kad 
Pakistanas varęs propagandą, 
norėdamas sutrukdyti badau
jančiai Indijai pagalbos teiki
mą.

Jungt. Tautų paskirtas In
dijos ir Pakistano ginče tarpi
ninkas amerikietis Graham dė
de pastangas besivaidijančius 
sutaikyti. Jis pasiūlė Indijai ir 
Pakistanui priimti kompromi
są ir bent iš dalies atitraukti 
savo kariuomenę iš ginčijamų 
sričių, bet kol kas pažangos 
nepasiekė. Paryžiaus infor
muoti sluogsniai pareiškė, jog 

jVGl Uy'fos ŽINIOS
• Senato užsienių reikalų komitetas pritarė projektui suteikti 

Ispanijai 400.0()0.000 dolerių karinę ir ūkinę pagalbą.
• Švedija atbėgusiems lenkų jūrininkams suteikė prieglaudos 

teisę.
• Bad Ischl. Austrijoje, baigėsi septintoji pasaulio skautų 

jamboree, kurioje iš 47 kraštų dalyvavo 17.000 skautų.
• Peru pasienio daliniai su minosvaidžiais ir kulkosvaidžiais 

puolė Ekvadoro pasienio įgulas. Tai jau šeštas pasienio susirėmi
mas poros savaičių būvy.

• JAV. Anglįjos, Prancūzijos ir Italijos Viduržemių jūros 
karo laivynas pradėjo didžiausius ligi šio laiko manevrus.

• Atstovų rūmai priėmė didžiausią ligi šiol karinių statybų 
sąmalą — 5.768.720.000 dolerių, šioje sąmatoje numatytos lė
šos ir slaptoms bazėms užsienyje, iš kur JAV bombonešiai galės 
pasiekti Sovietų gyvybinius centrus.

• Jeruzalėje prasidėjo pasaulinis sionistų kongresas, kuriame 
480 delegatų atstovauja 2 milijonu organizuotų sionistų.

• Vakarii Vokietijos kancleris Adenauer spalio mėn. numato 
atvykti i JAV ir aptarti svarbesniuosius Vokietijos ir Vakarų 
sąjungininkų santykius liečiančius klausimus.

• Berlyne 10.000 komunistinio jaunimo bandė įsiveržti į va
karinius sektorius ir suruošti prieš Vakarų sąjungininkus demon
stracijas, bet buvo vakarinių sektorių policijos sulaikyti. Nemaža 
jaunų komunistų buvo sužeista ir per 40 suimta.

• Fort Bragg, N. C„ rajone JAV kariuomenė pradėjo di
džiausius po praėjusio karo manevrus.

• Gen. Eisenhoweris inspektavo prie Reino stovinčias JAV 
divizijas. Po inspekcijos generolas pareiškė, jog ir šarvuočių ir 
pėstininkų divizijos yra pilnai pasiruošusios visiems atvejams.

JAV. Anglija ir Prancūzija 
ruošiasi pasiųsti Indijai ir Pa- 
kistanui notas, reikalaudamos, 

n°būtų imamasi jėgos 
ginčijamiems klausimas spręs
ti.

Siūlo nutraukti su Če
koslovakija prekybos

VV ashingtonas. — Atstovų 
rūmai priėmė rezoliuciją, ku
rioje vyriausybei siūloma nu
traukti su Čekoslovakija visus 
prekybos santykius, kol nebus 
paleistas už tariamą šnipinėji- 
mbą kalinamas žurnalistas Oa
tis. Rezoliucija persiųstas se
natui. kur ji neabejotinai taip 
pat bus priimta, ši rezoliucija 
nutraukti prekybos santvkiits 
su Čekoslovakija vyriausybės 
neįpareigoja, todėl kol kas ne
žinoma, ką vyriausybė mano 
daryti. Bet Valst. Departamen
to sekr. Achesonas pareiškė, 
kad JAV imsis priemonių ka
linamam žurnalistui išvaduoti.
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D r. Kazys Sruoga - Vertikas

• CICERO, ILL. — Sovietų grėsmė Europai ir vėliau Amerikai 
šiandien yra jau visiškai aiškus dalykas. Amerika jau nebesvy- 
ruodama organizuoja Europos gynimą. Tačiau Amerika šitame 
darbe nuolat sutinka neatnarpliojamus sunkumus ir priešingu
mus pačioje Europoje, kurie stabdo ir paraližuoja visą darbą. O 
pati Amerika susilaukia ne dėkingumo, bet karčių karčiausių 
priekaištų. Kodėl gi taip? Juk atrodytų, Europos gynimas nuo 
Sovietų agresijos yra bendras reikalas ir bendras visų Europos 
valstybių darbas.

Iš tikrųjų gi yra kitaip. Tik pažiūrėkime į reikalą be “poezi
jos.” Per paskutinį karą Vakarų demokratiniai sąjungininkai 
paaukojo Sovietams daugybę buvusių laisvų ir nepriklausomų 
valstybių. Kodėl taip padarė? Todėl, kad norėjo greičiau užbaig- 

. karą ir sutaupyti savo karių gyvybes. Tad reikia būti gerokai 
naiviu, kad manytume, jog kuri nors iš tų pačių Vakarų valsty
bių norėtų dabar kariauti su Sovietais dėl tų valstybių išlaisvini
mo.

Žinoma, visos Vakarų laisvosios valstybės yra suinteresuotos 
vienu dalyku, būtent, kad Sovietai turėtų galimai daugiau sun
kumų “bevirškindami” jiems dovanotas valstybes ir negalėtų gal
voti apie žygiavimą toliau į Europą. Bet tie “sunkumai” taip pat 
neturėtų būti tokio pobūdžio, kad paskatintų Sovietus žygiuoti 
į Europą toliau. Nes gi tuojau po karo Prancūzija ir Anglija at
liko nusiginklavimo “vajų”. Tuo pačiu laiku Sovietai ginklavosi 
be paliovos. Taigi Prancūzijoje vyrauja (Sovietų propagandai 
padedant) įsitikinimas, kad karas reikštų Prancūzijos okupaciją. 
Anglijai — Sovietų atominės bombos. O kas to norėtųTaigi ir 
pastangos nieko nedaryti, kas galėtų Sovietus pašaukti į karą.

Kad Vokietija suskaldyta ir bejėgė, dėk to niekam galvos ten 
neskauda. Priešingai. Kol vokiečiai neturi ginklų, visiems ra
miau. Ir Sovietams ir Vakarų valstybėms, kurios bijo ir vokiečių 
ir karo su Sovietais. Ir dar vienas dalykas Vakarus labai nervina. 
Tai Amerikos užsienio politikos vingiai. Nors už Jaltą ne vien 
Amerika atsakinga, bet vis dėlto tai didelis vingis. Toliau, elge
sys su Ciangkaišeku daug ką labai gąsdina. Pagaliau paliaubų 
derybos Korėjoje stato didelį klaustuką, šitie dalykai labai daug 
ką atbaido nuo aiškaus užsiangažavimo prieš Sovietus.

Tai tokios yra, labai sutrumpintai ir suprastintai sakant, 
silpnosios Europos vietos Sovietų agresijos atžvilgiu. Bet yra ir 
šviesesnių reiškinių. Amerika, matyti kariškai vadovybei stip
riai rekomenduojant, ima vis aiškesnį kursą. Pavyzdžiui: sutartis 
su Japonija, susitarimas su Franko, žygiai Vokietijos ginklavimo 
srityje, lemiamas įsikišimas Irano krizėje daug ką pasako vi
siems, kurie iki šiol buvo linkę abejoti. Dabar jau atrodo, kad 
Amerika turi aiškų planą ir mato 'išeitį.

SILPNOS VIETOS EUROPOJE
• Ko nori ir ko bijo Anglija su Prancūzija
• Visi bijo: vokiečių apginklavimo ir Amerikos pasikeitimo
• Amerika pamatė išeitį

DARBININKAS

Ar mažos raides kenkia laikraščiui?

Oro balionai, leidžiami amerikiečių iš Vokietijos j Lenkija ir Čeki
ją, prikišti atsišaukimu, skeibančiu laisvę (Svoboda, Wolnosc).

Jūsų laiške redakcijai ne
nurodyta nei pavardė nei adre
sas, tai negalima patikrinti, ar 
tikrai “Darbininką” skaitote ir 
nuo kurio laiko. Rašote, kad 
nuo pat pradžios. Reikia tam 
patikėti, bet kam tada slėptis? 
Nėra jokios gėdos daryti laik
raščiui pastabas. Niekas pa
saulyje nėra tobulas, ir jei to
kiu save kas laikytų, pats liu
dytų, kad yra netobulas. 
“Darbininkas” taip pat nėra 
tobulas, bet nori vis geresnis 
būti. O čia skaitytojai savo 
pastabomis labai daug gali pa
dėti. Redakcija jų laukia, kad 
galėtų geriau numanyti, kas 
skaitytojams patinka ir kas 
ne. Tada galima ir laikraštį 
prie skaitytojų labiau priartin
ti. Tik jokios pastabos, geros 
ar prastos, turi būti siunčia
mos su pavardėmis ir adresais. 
Anoniminiais laiškais, kaip Jū
sų rašytasis iš Brocktono, re
dakcija remtis negali. Juos 
laikraščiams prisiunčia ir tokie 
asmenys, kurie laikraščiui nori 
pakenkti,o ne jam padėti. Jie 
mano, kad pabaidys, prigąs
dins, prinervuos redaktorius ir

Atsakymas nepasirašiusiam 
“Darbininko” skaitytojui.

tikslą turėtume-

nusiskundžiate, 
raidės perma-

f

KOMUNISTAI ORGANIZUOJA "EAŽNYTI 
NIO MENO PARODĄ"

Revoliucija ryja savo vaikusv

• •

Berlynas. — Komunistinio 
jaunimo kongreso proga ko
munistai užsimojo taip pat pa
varyti propagandą, kad jie ti
kėjimo nepersekioją. Tuo tiks
lu į kongreso programą buvo 
įtraukta ir religinio meno pa
roda, kurią organzuoti buvo 
pavesta prof. Justi. Bet kartu 
ši proga panaudota ir bažny
čioms apiplėti. Su komunistinio 
jaunimo pagalba tos parodos

organizatorius išplėšė iš Rytų 
Vokietijos bažnyčių vertingus 
meninius papuošimus, plastines 
figūras ir net ištisus altorius. 
Taip pat apgrobti ir bažnytinio 
meno muzejai, neatsižvelgiant, 
jog kai kurie eksponatai negali 
būti kilnojami be jų sunaikini
mo pavojaus.

Ar tie visi dalykai kada baž
nyčioms bus grąžinti, kol kas 
nežinoma.

1950

Čekoslovakijoje titoistų by
loje kartu su buvusiu užs. rei
kalų ministeriu Clementis yra 
suimtas karo viceministeris 
Bedrich Reisin. Jis yra Sude- . 
tų vokietis Ferdinand Reitzin- 
ger. 1948 m. vasario m. per ko
munistų pučą Reisin, būdamas 
puskarininkis, su savo būriu 
užėmė karo ministerijos rū
mus. Už komunistinį uolumą 
1949 m- jis buvo pakeltas į 
pulkininkus leitenantus,
m. jis jau buvo brigados gene
rolas-. Savo karjerą jis klojo 
komunizmo priešininku lavo
nais, negailestingai likviduoda- 
maajuos. .

Suimtas ir Bmo kompartijos 
sekretorius Slink, kuris iki 
1945 m. vadinosi Schlink, irgi 
vokiškos kilmės komunistas. 
Per atnrąjį Pasaulinį karą jis 
buvo Anglijoje. Greta Clemen
tis Slink laikomas svarbiausiu 
“titoistinio sąmokslo” organi
zatorium.

Atrodo, kad ir Kari Krei- 
bich, Sudetų vokiečių komu
nistas, bus teisiamas. Muen- 
cheno spauda skelbia, kad jis 
atšauktas iš Maskvos, kur jis 
buvo Čekoslovakijos diploma
tiniu atstovu.

Pagaliau atėjo žinia, .jog ir 
Gustav Lenk, buvęs Toeplitz- 
Schoenau viceburmistras, su
imtas.

LIETUVIŠKA MUZIKA

Kaina 83.50

vai sukilo. Užmigo žemė, Skubėk prie kryžiaus. Siuntė 
mano motinėle, Lėk sakalėli. Vyrai, Reųuicm, O Salu- 
taris Hostia.Tantum Ergo Sacramentum, Ad multos 
annos. Malda Marijai už Tėvynę, Marijos giesmė, Blai
vininkų himnas, Ateitininkų himnas.

► J

Knygų yra likę nedidelis skaičius ir naujų neskubama leisti. Kas norite įsigyti, prašoma 
kreiptis į leidėja arba muz. J. Žilevičių, nurodytais adresais:

ŠIO LEIDINIO TIKINI SUDARO MUZIKOS KURINIAI: Kur bėga Šešupė. Jau sla- 
mane motinėlė, Karvelėli, Tu

Česlovo Sasnausko kompozicijos
solo, mišriems balsams ir chorui, 
tariant fortapionui arba vargonams.

Išleido Kan. L Voisiekauskas
29 Davis St., Harrison, N. J.

Redagavo Juozas Žilevičius, L. M.
166 Park Place, Elizabeth 1, N. J.

Kun. I- Voisiekauskas

IĮ
♦

I
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Vak. Vokietijos spauda sako, 
kad Benešo vyriausybė buvo 
pavedusi jam prižiūrėti masini 
Sudetų vokiečių trėmimą ir 
Sudetų vokiečių socialdemo
kratų šnipinėjimą. G. Lenk 
priklausė soc. dem partijai, iš 
kurios buvo perėjės į komuni
stų eiles.

Vak. Vokietijos spauda tuos 
Maskvos rankos pačiuptus vo
kiečių kilmės komunistus laiko 
savo tautos išdavikais ir rodo 
piktą džiaugsirfą Jlėl ‘ "
vimo. Mums atrodo, kad šitie 
komunistai pateko į čekistų 
kalėjimą ne dėl to, kad jie bu
vo vokiečių kilmės ir savo tau
tos išdavikai, bet dėl to. kad 
nukrypo nuo stalinizmo. Juk ir 
raudonieji lietuvių kilmės ge
nerolai Putna ir Uborevičius 
buvo likviduoti ne už tai. kad 
jie lietuviškos kilmės. Galimas 
daiktas, kad vokiškos kilmės 
ir kultūros komunistai nepri
tarė Stalino kursui į panslaviz- 
iną ir panoro atskelti Čekoslo
vakiją nuo Rytų bloko, kaip 
kad tatai padarė Tito. Jie nėra 
nusikaltę rtiarksizmui, nes K. 
Marksas nebuvo joks pansla- 
vistas. Jų kaltės esmė bus 
maždaugž tokia, kaip garsaus 
Maskvos marksistinės filosofi
jos kūrėjo prof. Deborino. iš 
kurio politbiuras reikalavo, 
kad jis leninzmą - stalinizmą 
pripažintų ir moksliškai įrody
tų esant aukštesne marksizmo 
forma, o jis į tai atsakė tylė
jimu. Komunistų nelaimė yra 
ta, kad revoliucija yra panaši 
į Saturną, kuris suėda savo 
vaikus. Winston Churchill tei
singai pasakė, kad bolševizmas 
yra mirties filosofija, nes iš 
tiesų jis neša mirtį ne vien 
tiems, prieš kuriuos bolševikai 
rengia sukilimus, bet ir patiems 
sukilėliams. Kad tai, kas dabar 
vyksta Čekoslovakijoj, neatro
dytų kažkas nepaprasta, prisi
minkime Lenino “gvardijos" 
likimą. Lenino mirties metu 
Sov. Sąjungos politbiurą suda
rė L. Trockis (ištremtas ir už-, 
muštas). G. Zinovjevas (sušau
dytas). L Kamenjevas (sušau
dytas), A. Rikovas (sušaudy
tas), N. Bucharinas (sušaudy
tas), M. Tomskis (“išsigelbėjo" 
nuo sušaudymo nusižudyda- 
mas). F. Dzieržinskis (“ūmai" 
mirė), Bubnovas (ištremtas), 
Stalinas (gyvas). Kai Trockio- 
Zinovjevo - Bucharino grupės 
buvo likviduotos, politbiurą 
sudarė Stalino patikėtiniai, jo 
bendradarbiai, kovoje su troc- 
kistais, zinovjevininkais ir bu- 
charinnikais, tačiau ir jų liki-

mas mažai geresnis: A. Andre
jevas (gyvas), K. Baumanas 
(sušaudytas), K. Vorošilov 
(gyvas), L. Kaganovičius (gy
vas), M. Kalininas (mirė), St. 
Kosioras (sušaudytas), V. 
Kuibiševas (mirė “ūmai”), 
Mežlaukis (sušaudytas) A. Mi
ko janas (gyvas), G. Petrovskis 
(ištremtas), P. Postiševas (su
šaudytas), J. Rudzutakas (su
šaudytas), S- Sircovas (sušau
dytas), Uglanovas (sušaudy
tas), S. Ordžonikidze (“ūmai” 
mirė), Čubaras (sušaudytas). 
Eiche (sušaudytas). Joks svei
ko proto žmogus negali pati
kėti, kad visi sušatutytieji bol- 
Ševikų revoiit^jor’fe "režimo 
lyderiai buvę “liaudies prie
šai”, savo sukeltos revoliucijos 
išdavikai. Juos revoliucijos Sa
turnas suėdė už tai, kad jie 
buvo iš{ikimi Markso teorijai 
ir nesugebėjo prisitaikyti prie 
“aukštesnės marksizmo for
mos” — prie stalinizmo.

Reisino karjera kilo kaip ant 
mielių. Galimas daiktas, jog 
jis manė tapti Čekoslovakijos 
Tuchačevskiu ir būti laimin
gesnių už jį, ir savo kraštui 
patarnauti, bet Stalinas jį nu
gnybo, neleidęs jam pasiekti 
nė pilno generolo laipsnio. Kas 
išpažįsta ir dievina filosofiją, 
nešančią mirtį kitaip galvojan- 
tiems, tas būtinai turi ir pats 
mirti Denatūralia mirtimi.

leidėjus. Tai neišmintingas 
darbas. Jei kas į tai kreiptų dė
mesį, tai būtų labai negudrus. 
Anoniminiai laiškai paprastai 
metami į krepšį, jų ir neskai
čius. Jei su jūsų laišku taip ne
atsitiko, tai tik dėl to, kad 
“Darbininko” redakcija verti
na kiekvieno skaitytojo atsilie
pimą. Iš Jūsų laiško ir neatro
do, kad piktą 
te.

Pirmiausia 
kad laikraščio
žos. Prašote tai per spaudą pa
aiškinti. Iš tikrųjų, raidės nėra 
permažos. Angliški laikraščiai 
spausdinami dar mažesnėmis 
raidėmis ir žmonės paskaito, 
žinoma, su akiniais. Manome, 
kad nei vienas senesnis žmogus 
be akinių neskaito. Kam tada 
leisti laikraštį arklinėmis rai
dėmis, kaip būdavo seniau? 
Dabar mažai tokių laikraščių 
rasi. Jei seniau “Darbininkas” 
visas, o paskui tik kai kurie 
puslapiai buvo spausdinami 
stambiomis raidėmis (keli 
laįkraščiai ir dabar tai daro), 
tai jie skriaudė savo skaityto
jus. Stambioms raidėms daug 
mažiau galima parašyti. Tas 
apsimoka rinkėjui, redaktoriui 
ir leidėjui (pigiau kainuoja, 
mažiau raštų reikia), bet ne
apsimoka skaitytojui. Jis to
kiame laikraštyje ras daug ma
žiau žinių ir straipsnių. Va, ir 
šitas Jums skiriamas atsaky
mas didelėmis raidėmis užimtų 
beveik dvigubai daugiau vie
tos. O kiti gal jo ir neskaitys 
Pažiūrės į kelis sakinius, apie 
ką rašo ir praleis. Bet gal pa
skaitys tą žinią, kuri įtilpo ton 
vieton, kuri susitaupė dėl ma
žesnių raidžių. Jau bus paten
kinti du skaitytojai: Tamsta, 
sulaukęs atsakymo, kad ir į a- 
noniminį laišką, ir kitas dar 
skaitytojas. Patenkinti visus 
skaitytojus visais straipsniais 
ir žiniomis dar, tur būt, .nie
kas neįstengė. Stengiamasi, 
kiek galima, tik didesnį skai
čių patenkinti. Dėlto dedamos 
įvairiausios žinios, kurios vie
niems atrodo visai nesvarbios, 
o kitiems — .svarbios.

Tamsta rašai, kad “Darbi
ninke” iš viso nėra svarbių ži
nių. Gaila, kad nenurodėte, ko-

kias žinias laikote svarbiomis, 
o kurias — ne. Vienas skaity
tojas, pavyzdžiui, parašė, kad 
jis nieko kito neskaito, kaip 
tik tai, kas apie jo gyvenamą 
vietą parašyta. Jis teisingas, 
nes nieku kitu nesidomi. Bet y- 
ras kiti dar skaitytojai, kurie 
domisi ir kitomis vietomis, ir 
kitais asmenimis, ir pasaulio į- 
vykiais, ir straipsniais. Jie kaip 
tik neskaito korespondencijų, o 
skaito straipsnius. Kaip dabar 
padaryti, kad kiekvienam būtų 
tik “svarbios” žinios? Reikėtų 
kiekvienam leisti atskirą laik- 
ratšį, ir vienam didelėm rai
dėm, o kitam — mažom. Ga
lėtų būti tada ir toks laikraš
tis, kur viršuje būtų užrašyta 
didelėm raidėm skaitytojo var
das ir pavardė, o viduje—vis
kas tik apie jį vieną. Bet kas 
dar kitas tokį laikraštį imtų į 
rankas ? Puikus ir išdidus žmo
gus patinka tik sau pačiam.

Paskutinė t Jūsų 
“Darbininko” neliečia, 
šote, kad “nelaimė

pastaba 
Jūs ra- 
yra su 

Darbininko radiju, kurį mažai
kas girdi.” “Darbininkas” jau 
kelinti metai savo radijo va
landos neturi. Seniau ją turė
jo, bet perleido privačiam as
meniui. “Darbininke” kas 
penktadienį dedamas tos “Lie
tuvių Radijo Programos” skel
bimas. Ten nurodytas adre
sas. Prašome tiesiai ir kreip
tis.

Dėkui Jums už laišką, nors 
ir anoniminį. Reikėjo juk pri
sėsti ir parašyti, nors ir nela
bai, matyti, įpratus prie to 
darbo. Tai rodo gerą Jūsų va
lią ir nuoširdų norą “rašyti ne 
dėl savo naudos, dėl tamstų.” 
Norėtume pastebėti, - kad “Dar
bininkas” taip pat neieško “sa
vo naudos”, o siekia tarnauti 
mūsų, žmonėms — lietuviams 
katalikams. Jų nuomonė mums 
yra naudinga ir reikalinga ži
noti. Parašykite ir kitą kartą, 
bet jau pavarde. Nereikia sek
ti tuo pavyzdžiu, kuris Jūsų a- 
pylinkėje yra toks dažnas. Bū
kime atviri, Jei norime ko ge
ro pasiekti. Slaptumas priden
gia blogus tikslus.

Iš Jūsų rašto aišku, kad ga
lite ir vieną kitą žinią iš savo 
apylinkės pasiųsti. Parašykite 
— laikraštis bus įdomesnis, — 
daugiau turės žinių. Lauksime.

“Darbininko” redakcija

)/

Pramonė turėtų būti 
plačiau paskirstyta
Washingtonas. — Prez. Tru

manas paskelbė planą, pagal 
kurį JAV pramonė turi būti 
plačiai po kraštą paskirstyta, £ 
kad tuo būdu būtų sumažintas £ 
atominio puolimo pavojus. X 
Plano priešininkai nurodo, jog x 
toks pramonės išsklaidymas § 
pakenks didiesiems pramonės $ 
centrams. Bet plano šalininkai g 
nurodo, jog tai būtų visiems g 
naudinga, nes dabartinės di- g 
džiųjų pramon. centrų įmonės g 
nebūtų to plano paliestos, o g 
ir naujosios nebūtų kuriamos g 
labai dideliuose nuotoliuose. s

MĖTYS UŽ GELEŽINES UŽ
DANGOS RADIJO PRIIM

TUVUS

Washingtonas. — Senatorius 
Mundt pranešė senate, jog a- 
napus geležinės uždangos bus 
mėtomi cigaretės dydžio radi
jo priimtuvai. Tuo norima pa
didinti skaičių asmenų, kurie 
galės klausytis “Voice of Ame
rica” pranešimų. Su tais apa
ratais būsią galima girdėti 300- 
400 mylių nuotoly.

KVIEČIAME UŽSISAKYTI ’ į
plačiausiai Anferikoje skaitomą iaikrasų c
"DARBININKU |

Išeina du kartus savaitėje Į»
“DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir J 
yra geriausiai informuotas lietuvių laikraštis. j!

Metams kaina .....................
Brooklyne ............................
Pusmečiui .............................
Užsienyje .................................

Susipažinimui siunčiam nemokamai.
Užsisakyti galima sekančiu adresu:

“DARBININKAS”
680 Bushwick Avenue 366 W. Broadway J j
Brooklyn 21, N. Y. So. Boston 27, Mass.

GLeiimore 5-706S SO 8-2680 JI

A n

$5.00
5.50

$3.00
S5.50 ♦

Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo 

MĖNESINIS ŽURNALAS 
Redaguoja ANT. VAIČIULAITIS

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

vienas numeris siunčiamas nemokamai.

galima pas vietos platintojus, arba —

Susipažinimui

Užsisakyti

AIDAI
880 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y,

AIDAI
Kennebunk Port, Maine

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

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kai- 
tfOS.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO IIOUR
366 We>st Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

k
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GRĮŽTAMA I SAN FRANCISCO
San Francisco miestas yra 

prie Ramiojo vandenyno, bet 
jo vardu kada nors istorijoje 
bus vadinamas labai neramus 
žmonijos laikotarpis, kada ne
buvo pasauly visuotinio karo, 
bet nebuvo ir taikos. Buvo tik
tai paliaubos ir dar nepapras
tos: sudarytos tarp vienos pu
sės sąjungininkų. Sąjunginin
kai paprastai nei paliaubų nej 
taikos patys su savim nedaro, 
nes jie yra taikoje. Tačiau pra
ėjusio karo pabaiga buvo iš
virkščia: sąjungininkai pasira
šė taiką patys tarp savęs, o ne 
su priešu. Ji praminta patrauk
liu vardu — Jungtinių Tautų 
Organizacija. Nė vienas priešas 
j ją nebuvo įsileistas; net ir tai
kieji ir nekariavusieji ne visi 
ten pakliuvo. O skelbė ji tai
ką visai žemei iY visoms tau
toms. Galimas daiktas, kad ji 
būtų ir pasiekusi taikos, ilges
nės ar trumpesnės, jei po ta 
San Francisco sutartimi būtų 
trūkę dar parašo vieno iš di
džiųjų sąjungininkų— Sovietų 
Rusijos. Deja, ji pasirašė. O 
kur tik ji pasirašo (iš pradžių 
to nežinota), ten tik sau nau
dos pritašo. Tuo būdu ir Jung
tinių Tautų Organizaciją ji 
taip sutašė, kad vėl teko grįž
ti į San Francisco miestą ir 
ieškoti išeities. Viso pasaulio 
akys dabar ir nukreiptos į tą 
Ramiojo vandenyno pakraštį. 
Kas ten dabar darosi?

Tuo tarpu nieko pikto nesi- 
daro. Yra tik atliekami paruo
šiamieji darbai naujoms sutar
tims, kurios numatomos pasi
rašyti rugsėjo 8 d. Žmonių dė
mesį traukia tai, kad taikos 
sutartis šį kartą bus pasirašo
ma su buvusiu priešu, gyve
nančiu po Japonijos vyšniomis, 
ana*pus Ramiojo vandenyno. Il
gai su juo tartasi, kol viskas 
sutarta ir palikta tik iškilmin
gas apeigas atlikti. Juk pana
šiai buvo ir prieš šešeris me
tus, kai sąjungininkai pirma 
susitarė, o paskui tik suėjo į 
gražius San Francisco namus

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ...........   $5.00
Brooklyn, N. Y........................... $5.50
Pusei metų .......................   $3.00
Užsienyje .......  _.......... $5.50

N. Y. TeL GLenmore 5-7068

ir pasirašė po savo “taikos kū
riniu”— Jungtinių Tautų char- 
ta. Dabar vėl grįžtama į tą pa
tį miestą, tiktai užuolankos ke
liu: aplenkus Sovietų Rusiją. 
Sakytume norima pabrėžti, 
kad buvęs sąjungininkas jau 
yra virtęs atviru priešu ir jo 
parašas toje pat vietoje po 
nauja sutartimi nepageidauda
mas. Norima gauti parašą bu
vusio garbingesnio priešo, ku
ris tampa sąjungininku. Ar jis 
tikrai pasirašys?

Ligi paskutinių dienų nekilo 
jokios abejonės. Viskas buvo 
sklandžiai paruošta ir pen
kioms dešimtims valstybių pa
kvietimai išsiuntinėti: prašoma 
atvykti ir pasižiūrėti, kaip bu
vęs priešai susitaiko, ir liudiji
mui dar savo parašą padėti. 
Sovietų Rusija taip pat gavo 
kvietimą, bet tik pasižiūrėti ir 
pagiežos seilę nuryti. Mažai 
kas tikėjosi, kad jį priimtų — 
—užgaulus yra. Tačiau ir tei
singas: valstybei, kuri su Ja
ponija kariavo tik šešias die
nas, nieko kito negalima buvo 
siūlyti. Prisiminta dar tai, kad 
visas Jungtinių Tautų pastan
gas apraminti pasaulį Sovietai 
sutašė Gromyko ir Maliko gru
biais reikalavimais. Kas jų 
daugiau benori?

Grubieji tada patys įsinori. 
Sovietai pranešė, kad jie mielai 
atvyks į puošnius San Francis
co rūmus ne vien pasidairyti, 
bet ir savo žodį tarti. Jis pa
vestas pasakyti Andriejui Gro
myko, kurio tik vardą užminus 
kitus duria. O San Francisco 
iškilmėse net keturi tokie 
draugai pasirengę taip durti, 
kad iš sutarties su Japonija 
liktų tik popierio skiautės. Ne
bus ant ko nei rašytis, štai kas 
visiems dabar suka galvą: kaip 
ten iš tikrųjų bus? Aišku tėra 
viena, kad San Francisco mies
tas dar kartą stambiomis rai
dėmis bus įrašytas į istoriją. 
Negalima tik pasakyti, ar 
žmonijos naudai.

Kaip jau buvo anksčiau ra
šyta, nemažai vokiečių grįžta 
iš Lietuvos į Vakar. Vokietiją 
pas savo gimines. Grįžtantiems 
pereinamoji stovykla yra įkur
ta Friediande (netoli Giesseno, 
Hesseno provincijoje). Daugu
ma jų kilę iš Karaliaučiaus ir 
artimųjų apylinkių, bet yra il
gesnį laiką gyvenusių įvairiose 
Lietuvos vietose. Jų pasakoji
mai patvirtina tas žinias, ku
rios ateina ii- kitais keliais. Čia 
paduodame tik tai, kas yra 
reikšmingesnio arba patikslina 
jau girdėtus faktus. (Pasirem
ta Eltos atstovo pasikalbėji
mu su grįžusiais vokiečiais).

Žmonės gyvena kaip kalėjime

Lietuva, kaip grįžusieji pa
sakoja, priklauso prie “už
draustų sričių”. Ji paversta 
tarsi kalėjimo kiemu, apvestu 
aukšta siena. Pro ją gali pra
eiti tiktai ištikimi rusai ir gy
vuliniai vagonai. Jie veža su
gaudytus žmones ir išplėštą 
turtą iš Lietuvos ir Vokietijos. 
Šiaip jau niekas pro sieną pra
lįsti negali.

Žmonės labai netikri savo 
rytojumi. Jie nuola gaudomi 
ir išvežami, bet jau ne masiš
kai, kaip pirmaisiais metais, o 
“tylomis”- Gaudomi nedide
liuose rajonuose ir slaptai, kad 
neišsibėgiotų. Suvalkų krašte, 
apie Dusetas ir šiaurės Lietu
voje išvežti visi stambesnieji 
ūkininkai. Daugiausia jų su
kišta į Uzbekiją ir Sibirą.

Išvežtųjų vieton sodinami 
rusai. Jiems duodamos lietu
viškos pavardės, lietuvės mo
terys verčiamos su jais tuok
tis. Pajūrio vietose (apie Klai
pėdą, Melneragę, Palangą, 
Šventąją) sodinami “žvejai 
specialistai” nuo Juodųjų ma
rių, Leningrado ir net Centri

ŽVfcJU UOSTAS KLAIPĖDOJE

Lietuva paversta kalėjimu
PASAKOJA IJETl JVOJE GYVENĘ IK DABAR GRĄŽINAMI VOKIEČIAI

nės Azijos. Sovietams rūpi pa
mariuose turėti tik savo išban
dytus piliečius.

Partizanų yra visame krašte

Grįžusieji vokiečiai pasako
ja, kad letiuviai ilgiausiai prie
šinosi, bolševikams užėmus 
Lietuvą. Daug kur buvo dide
lių mūšių. Bolševikai turėjo 
net siųsti tankus ir deginti 
miškus. Nušautus partizanus 
valkiodavo nuogus gatvėmis 
(Liudvinave, Veiveriuose, Prie
nuose, Žagarėje). Dabar pavo
jingais miškais dar laikomi 
Rūdninkų giria, Žalioji, Buch- 
ta. Partizanų yra ir miestuo
se, milicininkų tar{>e ir įstaigo
se- Radijas juos piktai puola. 
Pagarsėję partizanų ėdikai yra 
Baltušis, Tilvytis, Valsiūnienė, 
Guzevičius.

“Amerikos Baldas” girdimas ir 
gaudomas

“Amerikos Balsas” gerai gir
dimas, bet trūksta radijo apa
ratų jo klausyti. Bolševikai 
žmonėms yra įrengę “radijo 
taškus”, ir tik jais galima nau
dotis. Programa }>erduodama 
tik bolševikinė. Kas turi nu
lėpęs radijo imtuvą ir paklau
so, perduoda žinias kitiems. 
Užsienio radijo žinioms klau
syti yra įrengta Išlauže truk
dytuvas. Raudondvaryje vei
kia radijo stotis, skirta užsie
nio propagandai. Kauno radijo 
stotis neatstatyta. Veikia Vil
niaus stotis, bet vis dažniau ji 
Maskvą tik pertransliuoja. 
Programos darosi “vis rusiš- 
kesnėš. Radijo stotyse perso
nalas “čystai išvalytas”.

Kultūrinis gyvenimas yra nu
smukęs

Per radiją ir spaudoje labai 
daug kalbama apie švietimą, 
kultūrą, mokyklas, pažangą. Iš 
šalies stebint, viso to “kultū
rinio klestėjimo” nesijaučia. 
Dargi pastebimi dideli trūku
mai Pereitaisiais mokslo me
tais daug kur trūko mokyto
jų ir pastatų. Vilniuje iš 35 
mokyklų, kurias reikėjo atre
montuoti, sutvarkyta tik 15. 
Dūkšto, Pabradės, Smaleikos 
rajonams trūko švietimo vado
vybių. Daugeliui mokyklų 
trūksta baldų, kuro ir reika
lingiausių mokslo priemonių. 
Tai skelbia patys bolševikų 
laikraščiai ir neišmano, ką kal
tinti ir ką daryti. Švietimo mi
nisterija pernai net tris kartus 
keitė mokyklų jiersonalą.

Į aukštesnes mokyklas — 
universitetus ir institutus — 
priimami tik komjaunuoliai. 
Iš jų reikalaujama daugiau 
stalinizmo, o ne mokslo. Jei 
kas geras komunistas, tas “ge
rai” ir baigia. Tokie “diplo
muoti” gydytojai ir inžinieriai 
yra labai prasti ir menkai ką 
nusimano. Susidūrę su jais vo
kiečiai pasakoja, kad Vokieti
joje paprastas amatininkas 
daugau nusimano už tokius 
bolševikų “specialistus”. Moks
las kritęs ir dėl to, kad senes
nieji dėstytojai, mokęsi dar 
Lietuvos mokyklose arba už
sienyje, “išvalomi". Pradžioje 
juos apipila "kritika”, o pas
kui jie dingsta. »

Visur daug rusą kariuomenės
Raudonoji armija yra išdės

tyta apie didesniuosius mies
tus ir pajūrį. Vilniuje yra šar
vuočių, kavalerijos ir aviaci
jos. Kaune kariuomenė laiko 
užėmusi 6 fortą. Drausmė ka
riuomenėje labai kieta. Nau
jas karinis statutas leidžia ka
reivį vietoje nušauti, jei kari
ninkas randa, kad kareivio ne
klusnumas yra pavojingas 
"saugumui" Kareiviams drau
džiama sueiti su civiliais ir 
bendrauti. Jie laikomi uždary
ti kareivinėse. Paprasčiausi 
dalykai, kurie kituose kraštuo
se nesudaro jokios paslapties, 
čia yra "paslaptimi". Žmogus

Laisvoji Europa turi būti kiek 
kitaip organizuota

Kaip žinome, pirmojo Pa
saulinio karo metu Jungtinių 
Valstybių prezidentas WiLso- » 
nas paskelbė, kad tautų lais
vas apsisprendimas priklauso 
prie pagrindinių žmogaus tei
sių. Tatai sudarė didelę teisi
nę atramą ir mūsų tautos ko
vai dėl nepriklausomybės. Pre
zidento Wilsono paskelbtoji 
tautų apsisprendimo teisė yra 
pripažinta ir Jungtinių Tautų 
chartos. Tačiau gyvenimas pa
rodė, kad tautų apsisprendi
mas negali būti pati aukščiau
sioji teisė, kad apsisprendimo 
teisė turi būti palenkta tarp
tautinei gerovei. Savarankiš
kos tautinės valstybės su ab
soliučiai neaprėžtu suverenu
mu, net tarptautinės bendruo
menes naudai, veda pasaulį 
prie susismu’kinimo, nepajėgia 
atsispirti kaimynų grobuon'š- 
kumui. trukdo pasaulio ūkinę 
apvvartą, sukelia ginklavimosi 
varžybas ir., karus.

Todėl ateičiai, nepaneigiant 
tautų ansisprendimo teisės, 
planuojama jų savarankišku
mą tam t:’'ra prasme aprėžti. 
Būdingu š’co atžvilgiu minčių 
yra pamiškes Laisvosios E 'ro
pos Komiteto nirmininkas 
Jacksonas. Jis kalbėjo mgpi j- 
čio 3 d., priimdamas Pataria
mąją Lietuviu Grupe. Kadangi 
.jo pareiškimai vra hūdingi na
cių Jungtinių Valstybių pažiū
rai, tai jie verti ypatingo dė
mesio.

Pagal Jacksoną išlaisvintojoj 
Europoj absoliučiai suvereni
nių vienetų negalėsią būti. 
Kiekviena tauta turi būti lais
va naudotis savo kultūriniu su
verenumu. bet kitais atžvil
giais, ypačiai mažosios tautos, 
turi sudaryti bendras jungi
nius. Tik tokie tarpvalstybiniai 
junginiai būtu visais atžvilgiais 
pajėgūs prisidėti prie tarptau-

nežino ir kaip kalbėti, kad 
“paslapties” neišduotų.

Pajūris laikomas “uždrausta 
zona". Jame yra fortifikacijos 
apie Piliavą, Klaipėdą, Liepo
ją. Pajūriu nuolat siuva grei
tieji sargybų laiveliai ir hidro- 
planai. Jie kontroliuoja pa
kraščio juostą iki 12—15 my
lių. Visur priimtos 3 mylių 
juostos bolševikai nepripažįs
ta. Jie laiko, kad tai pavojin
ga jų “saugumui.”

Grįžusieji vokiečiai pasako
ja. kad už geležinės sienos ne
galima jau susigaudyti, kur 
tas “krašto saugumas” prasi
deda ir kur baigiasi. Ten visi 
nesaugūs. O labiausia jaučiasi 
nesaugūs patys bolševikai. Už 
tai jie žmones ir laiko sukaus
tę kaip kalėjime-

tinęs taikos ir tarptautinės 
ūkinės gerovės.

Jacksonas mano, kad Balti
jos valstybės savo regijone ga
lėtų būti tokio apsijungimo 
pradininkės. Pirmiausia pačios 
sudarytų junginį, prie kurio 
paskum turėtų pritapti Lenki
ja ir Čekoslovakija. O šis savoa 
ruožtu jungtųsi su panašiu Du
nojaus ir Balkanų valstybių 
vienetu.

Laisvosios Europos Komite
to prezidentui didžiai patinka 
jau buvusi Baltijos valstybių 
santarvė, kuri reiškėsi glau
džiu bendradarbiavimu savi
saugos pastangose. Bet susirū
pinimo jam kelia buvę Lietu
vos - Lenkijos paįrę santy
kiai. Jungtinės Valstybės jokiu 
atveju nenorėtų sulaukti tokios 
padėties, kad iš bolševikinės 
vergijos išlaisvintosios tautos 
pradėti) tarnusavio peštynes.

Šitos reikšmingos Jackson 
užuominos skatina ne tik Pa
tariamąja Lietuvių Grupę, bet 
ir pati Vliką savo darbu eilėn 
pastatvti klausimą kurią vietą 
ir kurį vaidmenį Lietuva turi 
turėti busimojoj išlaisvintosios 
Europos organizacijoie. Tam 
klausimui atsakyti p^rm ausia 
reikalinga išnarolioti Lietuvos 
santykiai su kaimynais Tatai 
nebus taip lengva. Kai kuriais 
atvejais mes esame dar apsun
kinti minties, kad viskas pri
klauso tik nuo kaimynų, kaip 
buvo prieš II-jį Pasaulinį ka
rą. Tuo tarpu tarptautinių san
tykių raida nuo to laiko iškėlė 
visai naujų apraiškų, sakysi
me, kad ir Lietuvos byloje su 
Lenkija, ir jie turės didelės 
reikšmės išlaisvintai Lietuvai.

V. Vaitiekūnas

Skaitykite ir platinkite

“Darbininką”!

LIGONE nuo Pa-vonio

DR. A. GRIGAITIS

Atostogos tėviškės pastogėje. Liepos mėnuo. Ry
tas. Saulė dar iš ežių neišėjus. Pramerkiu akis — sek
lyčios langas ir durys atdaros. Tai sesutės darbas. At
sikėlus ji praveria langus, bet palieka ir praviras du
ris, kad netrinktelėtų, manęs kad nepažadintų.

Išlipęs iš lovos, atsisėdu prie atviro lango. Kieme 
dar viešpatauja vėsuma ir nepradingę nakties šešė
liai- Nors tai liepos rytas, bet šalta lauko srovelė 
skverbiasi kambarin ir maloniai kutena dar šiltą kūną.

Štai Margis pro praviras duris įkiša seklyčion 
savo snukutį. Pažiūri protingomis akimis, įsitikina, 
kad “savas”, ir atbulas išslenka į kitus kambarius. 
Radęs ką valgomo, palaižo, paragauja, eina toliau. Jis 
turi viską po nakties apuostinėti.

Paskui pasirodo ir Rainys, katinas, nuleidęs uode
gą. Pro surauktus vyziukus pažvelgia į mane ir nu
šlepsena į kitą kambarį. Jis eina šunies pėdomis.

Pagaliau pereklė višta su viščiukais, triukšmą kel
dama, drąsiai įžengia seklyčion ir, palikus prie durų 
ženklą, kvakt, kvakt nukvaksi su visa šeima ašlon.

— Tiš, tu biaurybe, — taria įėjus seklyčion sesuo. 
— Visuomet ji turi priteršti kambarį.

— Tiek to, sesute. Aš pats iškudakinsiu ją iš sek
lyčios.

— Žinai, brolau, tavęs laukia ligonė nuo Pa-vonio 

Gal apžiūrėtum ją? Ar tik nebus džiovininkė — labai 
išdžiūvus ir pageltus.

— Gerai, aš tik užsimesiu dar kokį rūbą ant 
savęs.

— O ką pusryčiausi? Keletą bulvių turiu nusku- 
tus. Gal bulvinių blynų iškepti?

— Labai gerai, sesute. Ačiū.
Ji žino mano silpnybę. Pataikauja broliui svečiui 

kuo galėdama.
— Tiš, tu biaurybe — dar kartą užsipuola vištą 

ir prijuoste mosuodama išvaro tą brangią biaurybę 
kieman.

Rengiuosi ir galvoju: “Tėviške, ne tiek skanūs ta
vo bulviniai blynai, kiek tos pastogės žmonių nuošir
dumas ir meilė!” O šiandien, berašant šias eilutes toli 
nuo savo gimtinės, norėtųsi, kad nors šimtoji dalelytę 
gimtosios pastogės meilės tave paglostytų.

Ligonė buvo žemo ūgio, liesa, kiek pražilus, veidas 
išdžiūvęs, pageltęs, akys įdubusios. Paklausęs, kiek jai 
metų, tikėjausi išgirsti “šešių dešimtų”.

— Trisdešimt aštunti, — atsakė tyliu balsu-
Tas mane nustebino. Dar kartą gerai įsižiūrėjau ir 

nutariau pagrindinai patyrinėti.
Ligonė skundėsi skausmais skrandyje, blogu ape

titu, sutrikusiu virškinimu, nusilpimu ir kitais negala
vimais. Ji skundėsi liga, ji skundėsi ir savo nedalia.

Ligonė buvo trisdešimt margų ūkio savininkė. Mo
tina trejetos vaikų. Vyriausias berniukas ėjo keturio
liktus metus. Pirmojo karo mętu jie buvo išvaryti iš 
ūkio, nes per jų laukus ėjo rusų apkasai.

— Rusams besitraukiant, — ji skundėsi man, — 
ir mes buvome kartu nustumti j Rusiją. Ten mirė ma

no \yras. Po karo grįžus, radau tik pliką lauką. So
dyba buvo sudegus. Be pinigo, be arklio ir be karvės, 
be kirvio ir be kastuvo reikėjo pradėti vėl kurtis. Pra
džia buvo labai sunki ir varginga- Gerai, kad kaimy
nai bei giminės priglaudė, sušelpė ir padėjo suręsti 
šiokius tokius trobesius ...

Čia ji ir priduso bepasakodama ir susigraudino. 
Apsakė dar, kad su vyresniuoju sūnumi dabar tvarko 
ūkį. bet jau bus pusė metų kaip negaluoja. Kartais 
būna tiek nusilpus, kad nepajėgia net gyvulių pašerti.

Po geros valandos tyrimo nusprendžiau, jog ligonė 
tik nusilpus, susikrimtus dėl to, kas jau praėjo, bet 
dabai1 tokia sunkia našta neslegia. Gyvenimas tvar
kosi. Reikia dar sutvarkyti save pačią. Prirašiau vais
tų mažinti skausmui skrandyje. Nuraminau, kad ji 
serga nepavojinga liga.

— Jums greitai vėl grįš sveikata. Galėsite dar lai
mingai gyventi ir džiaugtis savo vaikų šviesia ateiti
mi, — paguodžiau ligonę ir patariau, baigus vaistus, 
po septynių dienų dar kaitą pas mane užeiti. Turė
jau dar dešimt dienų atostogų ir norėjau pasekti jos 
ligą- Mane patį domino, ar mano diagnozė buvo tikra.

Aš pats nelabai tikėjau savo žodžiais. Persunkios 
buvo jos gyvenimo aplinkybės. Sveikata galėjo būti 
perdaug išsemta. Reikėjo laiko jai atsitiesti. O tokiais 
atvejais vaistams nepadėjus, ligoniai kreipiasi į kitą 
gydytoją, gydosi bobulių vaistais — arba atsiduoda 
likimui — kaip Dievas duos.

Ligonę jau buvau primiršęs, kaip ji atrodė, kai 
vieną parytį seklyčion įėjo kiek sumenkus, bet geros 
nuotaikos moteris ir visai dar nesena. Sakėsi, pas 
daktarą atėjusi. Paprašęs sėstis, pradėjau ją klausi
nėti, kokie negalavimai pas mane ją atvedė.

— Ar manęs, daktare, jau nepažįstate? — už
klausė ji manęs nusišypsodama. Prieš savaitę man 
liepėte dar kartą atvykti. Kai vaistus pabaigsiu ... Jie 
labai gerai padėjo: skausmai viduriuose pranyko, 
valgyti daugiau įsinorėjau ir miegoti užmiegu Jau
čiuosi visiškai sveika. Atvykau tik išpildyti daktaro 
paliepimą ir padėkoti už gražintą sveikatą.

Ligonės iš pirmo žvilgsnio tikrai nepažinau, — 
tiek buvo pasikeitus savo veidu. Vaistai vaistais liko 
— nuramino skrandžio spastinius skausmus. Svarbiau
sia buvo, kad ją paguodžiau, suraminau, pasakiau, jog 
ji nepavojinga liga serga, jog ji gali pasveikti ir bus 
sveika. Kaip dažnai mes vienas kitą panašiai gydom!

Prisiminkim savo vaikystės dienas. Štai bežaizda- 
mas susimušei koją, ranką, ar dar ką kitą. Rėkdamas 
bėgi pas mamą. O ji — pažiūrės skaudamą vietą, pa
pūs papūs, paglostys .. . Žiūrėk — skausmai praėjo, 
ašaros išdžiūvo..

— Na, Joneli, bėk pas vaikus, — dar prideda. — 
Aš neturiu laiko Reikia pietus kaisti šeimynai. Aš 
irgi, kaip ir motina, papūčiau šios ligonės sopamą 
vietą, užjaučiau jos vargams, suraminau — ir ji, 
vargšė, liko sveika.

PLANETINIS KARAS
Žemės gyventojai, pakurstyti penkių viešosios 

nuomonės diktatorių, užpuolė mėnulį. Diktatoriai gal
vojo, kad mėnulyje jokios gyvos būtybės nėra, bet yra 
reikalas nukreipti žemės gyventojų neapykantą į kokį 
nors “priešą”, kad tarp savęs nesirietų ir daugiau ka
rų nekeltų. Tačiau išėjo kitaip, negu diktatoriai galvo
jo. O kaip iš tikrųjų buvo, paaiškės iš sekančios "Dar
bininko” atkarpos.
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J. VIEKŠNIŠKIS

MANO TAUTA, KA TAU PADARIAU?
Kan. J. Navicko nužudymo dešimtmetį prisiminus

1941 -1951

Už ką?
Prieš akis stojasi 1941 metai. 

Jau daug kas buvo nuėję kan
čios keliu ir nebegrįš niekados. 
Daugelis laikė savąją gyvybę, 
tarsi taurę paruoštą paaukoti 
Viešpačiui, paaukoti už žmoni
ją, už kaltes ir apsileidimus. 
Meilės auka veržėsi iš daugelio 
širdžių su vienu tik noru, kad 
liekantieji gyventi būtų laimin
gesni ir protingesni. Dešimtme
tis jau baigėsi, o gyvieji žmonės 
dar daug ko pesuprato, bet dar 
daugiau ką pamiršo.

— Jie mirė, nes taip reikėjo! 
— atsako nerūpestingieji ir 
mažiau galvojantieji.

Šis trumpas žvilgsnis į kanki
nio gyvenimą ir mirtį skiriamas 
tiem, kurie nors retkarčiais dar 
gali daugiau galvoti.

Gimė ir gyveno
Apie kiekvieną žmogų gali

me tą patį pasakyti. Ir kaip gai
la, kad ne daug ką daugiau be
pajėgiame pasakyti apie tuos, 
kurie tiek daug mums atidavė. 
Kai noriu prabilti apie 1941 m. 
birželio mėn. 27 dieną nukan
kintą Viekšnių parapijos klebo
ną kan. Joną Navicką, atmintis 
taip netikra, o dokumentus ir 
surinktas žinias karo audros 
sunaikino ar geležinė uždanga 
paslėpė. O juk apie žmogų, ku
ris 77 m. išgyveno, beveik 54 
metus ištikimai tarnavo alto
riui ir taip karžygiškai sutiko 
kankinio mirtį, vertėtų labai 
plačiai kalbėti.

Gimė jis 1864 m. balandžio 
mėn. 19 d. Pasvaly. Eidamas 
24 metus (1887 m. rugpiūčio 
15.) iššventintas kunigu. Pir
muosius kunigystės metus vi
karavo Salako parapijoje. 
Prieš atvykdamas į Viekšnius, 
klebonavo Kuršėnuose ir Juos- 
vainiuose.
(gotiko 
bažnyčią,
tvarkė parapijos ūkį ir namus, 
bet daugiausia rūpinosi žmo
nių sielų reikalais. 1926 m. įsi
steigus Telšių vyskupijai, vys
kupas Justinas Staugaitis pa
sikviečia Viekšnių kleboną sa
vo padėjėju vyskupijos tvar
kymo reikaluose ir pakelia Tel
šių Kapitulos kanauninku.

A .a. kan. Navickas buvo 
aukšto ūgio, amžiaus ir gyve
nimo naštos kiek palenktas, vi
sai pražilęs. Per 20 metų, ka
da aš jį pažinau, neteko girdė
ti, kad nors sykį būtų kiek 
rimčiau sirgęs. Visada jausda
vosi sveikas ir, aštuntą dešim
tį metų baigdamas, dar nevar
tojo akinių. Ramus ir net šal
tas. pavyzdingai apvaldęs Iš 
prigimties karštoką būdą, jis 
buvo ryškus pavyzdys mokė
jimo kitus suprasti, svetimas 
nuomones gerbti.

Jis pastatė gražią 
stiliaus) Josvainių 

labai rūpestingai

Darykime, ką galime
Ypatingai mokėdavo supras

ti jaunuosius kunigus', štai 
vieno kunigo pasakojimus:

— Vos išsišventinęs. — pa
sakoja jis. — užsukau į Viekš-

nius. Buvo jau vakaras. Na
muose radau tik vieną kanau
ninką, kuris mane maloniai 
priėmė, pavaišino. parodė 
kambarį nakvynei ir pasikvie
tė pavaikščioti į savo paties už
veistą sodelį. Jau tarėmės eiti

nuoširdžius ir paprastus Sala
ko parapijiečius, pastebėdavo, 
kad jis dažnai turėjo juos pri
siminti. Jis taip puikiai atsi
mindavo daugelį pavardžių, 
kaimų pavadinimų, sodybų, ke
liukų. Panašiai jis mėgdavo 
kalbėti ir apie kitas vietas, ku
riose jam teko kunigauti.

Labai mylėjo vaikus. Nors 
jau senas ir turėdamas du ar 
tris pagalbininkus, vis dėlto ir 
jis pats važinėdavo į kaimų 
mokyklas. Pats matydavau, 
kaip mokinukai skubėdavo jo 
pasitikti. Jie sulipdavo į jo 
vežimą, o ir pasikalbėti su tais 
pipirais kanauninkas puikiai 
sugebėdavo. Ir šiaip kur nors 
susitikęs, retą kurį vaiką, pra
leisdavo nepakalbinęs.

Labai nenorėdavo ir įvai
riausių patarnavimų. Zakristi
joje pats pasiimdavo ir pasidė
davo kamžą, stulą, kapą: pats 
pasirengdavo mišiom taurę, 
pats po mišių sutvarkydavo ir 
pasidėdavo. Net prie stalo pats 
visada pildavosi arbatą, atsi
pjaudavo duoną.

— Kiekvienas turi pats save 
aptarnauti, —sakydavo jis, — 
a ne kitus varginti. Kiekvie
nam užtenka savo vargo 
darbų!

Altoriaus žmogus

ir

parodo, 
ir talen- 
altoriaus

BALTIMORCS ŽINIOS

miegoti, kai .atbėgo uždusęs 
zakristijonas. Jauna moteris 
jau mirštanti ir šaukiantis ku
nigo. Reikėjo tolokai pėsčiam 
eiti, tat pasisiūliau aš pas ligo
nę nueiti.

— Gerai, tu jaunesnis, grei
čiau nubėgsi. — sako jis. Sku
biai pasiimu šv. Aliejus ir, za- 
kristiiorfo lydimas, skubinuosi 
kiek galėdamas. Tačiau besi
artinant prie ligonės namo 
mus pasitinka jos motina. — 
Gelbėk ją, kunigėli, po aborto, 
jau mirė — klaikiai šaukia ne
laimingoji motina, šoku prie 
mirusios, duodu išrišimą ir 
paskutinį patepimą. Kai su
klaupiame su susirinkusiais 
atkalbėti maldų už mirusią, 
jaučiu, kad mano jėgos senka. 
Darosi taip sunku ir skaudu, 
kad nebegaliu nė žodžio-ištar
ti. “Dieve”. — kažkoks balsas 
šaukia manyje. — jog tai pir
masis mano ligonis ir jis nebe
sulaukė išrišimo.” Kai grįžtu 
į kleboniją, visi jau miegai, bet 
aš nė negaliu apie miegą galvo
ti. Taip sunku, kad nė melstis 
nebegaliu, tat prislėgtas ir vie
nišas vaikštau po savo nuošalų 
kambariuką. Po kurio laiko į- 
cina kanauninkas..

— Tai nebesuspėjai, —sako 
jis man, nė neklausęs. — Man 
taip rūpėjo, kad net iš miego 
išbudau. — Ir jis kalba, sten
giasi mane nuraminti. Ilgai ne
palieka manęs vieno, o kai iš
eidamas pasako: “Nesupranta
mi Apvaizdos planai, bet mes 
darykime tai, ką galime”, man 
atrodo, lyg pats angelas sar
gas būtų mane apraminęs.
r Meilės liepsna

Mylėjo kanauninkas žmones. 
Mylėjo ne tik tuos, kurie jį 
lankydavo, pas jį svečiuodavo
si. bet daugiausia tos meilės 
tekdavo jo esantiems ir ypač 
buvusiems parap i jiečiams. 
Kam teko girdėti, su kokia 
meile jis (jau po 50 metų) kal
bėdavo apie neturtingus, bet

Nuostabus papra>ruin>«»
Nuostabus paprastumas gau

bė tą gilią ir taip nuoširdžią 
asmenybę. Viskas jo paprasta 
— ir kambariai, ir rūbai, ir 
maistas. Dažniausiai nešiodavo 
lietuviško, namuose austo, mi
lo sutanas ir paltus. Puikiąją 
raudonom sagom ir apsiuvas 
papuoštą kanauninko sutaną 
labai retai teužsivilkdavo.

Kunigas — altoriaus žmo
gus.' Altorius jo stiprybė, pa
guoda ir džiaugsmas. Altorius 
daro įtakos kunigui ir ne vien 
jo sielai ir būdui, bet ir jo iš
orei. “Altorius spinduliuoja iš
tikimo kunigo veide” — yra 
kažkas pasakęs .todėl ir kuni
gas pažįstamas ne vien tik iš 
kunigiškųjų rūbų. Kartą trau
kiny vieną civiliai apsirengusį 
vyrą mano kaimynas pavadino 
kunigu.

— Ar Tamsta jį pažįsti? — 
paklausiau.

— Ne. Pirmą katrą matau.
-----  Tai iš kur žinote, kad 

jis kunigasJis apsirengęs kaip 
ir mes visi.

— Bet jo veidas ne kaip 
mūsų visų — atsako senyvas 
mano kaimynas.

Ir kan. Navicko veidas ne
buvo kaip kitų. Ne vien tik jo
balti plaukai, kurie lyg kokia pilna enkavedistų 
aureolė supo galvą ,o jų bliz
gėjimas taip puikiai derinosi 
prie liturginių rūbų, altoriaus

Kalbė-
parimęs ant su
žvilgsiu pakėlęs 
įsižiūrėjęs į vie- 
balsas silpnokai 

di-

papuošalų, degančių žvakių ir 
auksinės monstrancijos, bet 
už vis labiau žėrėdavo jo sie
la, gilus susitelkimas, meilė 
bei pagarba. Nebuvo Dievas jo 
apdovanojęs gražiu balsu. Gie
dodavo gana paprastai, bet 
būdavo malonu klausyti jo gie
damų mišių. Pajusdavai, kad 
tingas solistas save 
čia ne koks mokytas 
bet grynos širdies 
tarnas meldžiasi.

Ir iškalbos gražumo Dievas 
jam buvo p a š y k š - 
tėjęs. Amžinąsias 
tiesas ir dieviškąją išmintį jis 
skelbdavo paprastai, gal net 
savotiškai. Labai daug varto
davo Šventojo Rašto. Bažny
čios Tėvų ir Mokytojų išsireiš
kimų, bet viską atpasakodavo 
lengvai, suprantamai, 
davo ramiai, 
dėtų rankų, 
aukštyn, lyg 
ną tašką, o
skambėdavo ir dingdavo 
džiulėje Viekšnių bažnyčioje. 
Jo pamokslų įsiklausęs, pajus
davai. kad jie kelia ir vilioja 
tave kažkur aukštyn.

Paskutinį kartą jis kalbėjo 
mažam viekšniškių būreliui 
1941 m. birželio 24 d. Tuo me
tu Viekšniai išgyveno siaubin
gas dienas ir mažai kas beiš- 
drįso ateiti į bažnyčią, nors tai 
buvo parapijos globėjo atlaidai 
ir kanauninko vardadienis. 
Miestelyje siautėjo bolševikai 
ir jiems parsidavusieji. Visur 

ir ginkluotų 
kanauninkas 
taip ramiai 

(B. d.)

Skaitytinos Bangos
Lietuviškos spaudos platini

mo kioskas, veikiąs prie šv. 
Alfonso bažnyčios, jau turi šias 
naujas skaitytinas knygas:

Lietuviškas pasakas suda
rytas Dr. Jono Balio. Knyga 
per 200 pusi., iš 50 liaudies pa
sakų. Visos pasakos trumpu
tės, gausiai iliustruotos, para
šytos natūraliu liaudies pasa
kų stiliumi, ir įdomios. Labai 
tinka mokyklinio amžiaus vai
kams. Lietuviai tėvai, turį to
kio amžiaus vaikų, turėtų šią 
palakų knygą įsigyti. Tai būtų 
bene geriausia dovana vaikams 
mokslo metų pradžios proga, 
kaip tinkama priemonė pratin
tis lietuviškai skaityti ir mūsų 
pasakų grožiui pajusti.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, naujas Vinco Ramono ro
manas. Daug kam gerai pažįs
tamų pirmojo bolševikmečio 
Lietuvoje įvykių turinys ir 
gražus stilius. Knyga verta pa
siskaityti visiems: bolševikinės 
okupacinės valdžios įvestai 
naujai tvarkai ir žmonių nuo
taikoms prisiminti, bei jai pa

žinti. Be to, skaitytina ir kal-
bos mokslo reikalu, ši knyga 
yra vieną iš geriausių priemo- 
nų naudinga laisvalaikiui pra
leisti.

Pagalba korėjiečiams
Jau antri metai, kai savo jė

gas bando komunistinis ir Va
karų demokratinis pasaulis 
Korėjos žemėje. Ryšiuną su tuo 
bene daugiausia ir visai nekal
tai kenčia to krašto gyvento
jai: žūsta ir nuo karo veiksmų 
ir nuo komunistų keršto, ir nuo 
įvairiausio nepritekliaus ir var
go. Kuriuos Dievo apvaizda 
dar išlaiko, tie reikalingi pa
galbos.

Šv. Alfonso bažnyčioje pe
reitą sekmadienį rinktos aukos 
korėjiečių pagalbai. Kartu pla
tintas ir specialus biuletenis, 
kuriame aprašyta korėjiečių 
būklė ir numatyta pagalba. 
Biuletenyje yra įdėta vaizdų iš 
korėjiečių pabėgėlių gyvenimo. 
Jie tiesiog baisūs. Jie daug 
kalba kiekvienam jautrios są
žinės žmogui, ypač lietuviui 
tremtiniui, kuris taip neseniai 
visai panašiose sąlygose yra 
buvęs?

Ką kas dirba Gcero, UI.

Moksleivių ateitininkų stovykla
Rugpiūčio 24 d. prasideda 

Amerikos moksleivių ateitinin
kų stovykla Marianapolyje. 
Thompson. Conn., kuri tęsis 
visą savaitę. Susidomėjimas 
šia stovykla buvo toks didelis, 
kad jau šiuo metu yra užpildy
tas visas stovyklautojų kontin
gentas. Yra usžirašę dalyvauti 
daugiau 100 moksleivių ateiti- 
nnikų. Stovyklos programa 
bus įvairi ir įdomi: paskaitos, 
pašnekesiai, diskusijos, sporto 
varžybos, meniniai pasirody
mai, įvairūs konkursai. Sto
vyklos metu įvyks ir Ame
rikos moksleivių ateitininkų 
suvažiavimas. į kurį visos kuo-

pos sftmčia savo atstovus.
Sekmadienį, rugp. 26 d. sto

vykla švęs iškilmingą stovyk
los šventę. Bus paminėta Lie
tuvos 700 metų krikšto sukak
tis ir ateitininkų šūkio iškėlė
jas Popiežius Pijus X. Po iš
kilmingo akto, kuris įvyks apie 
2 vai. popietų, bus meno ir li
teratūros vakaras, kuriame 
pasirodys jaunieji ateitininkai 
su savo kūryba. Maloniai kvie
čiame visus stovyklautoju tė
vus ir visus ateitininkų bičiu
lius atvykti rugp. 26 d. į Ma- 
rianapolį. į stovyklos šventę. 
Tą pat dieną įvyks ir P MAS 
CV dovanų paskirstymas.

žydų. Nuostabu, 
ir tada kalbėjo 
kaip ir visada.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia V įekšniuose.

LIETUVIAI PRIE ŠV. MARGARITOS KARSTO
Gražus išvažiavimas GLASGOW, ŠKOTIJA
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šeštadienį, 21 d. liepos. Ško
tijos Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų šv. Juozapo Sąjunga, 
kuri leidžia vienintelį Škotijos 

. lietuvių savaitinį laikraštėlį 
“Išeivių Draugą”, šįmet, kaip 
ir kitais metais, suruošė nepa
prastai gražią iškilą — išva
žiavimą. Tam buvo pasirinkta 
istorinė Škotijos vietovė, Dum- 
fermline. Tai yra šv. Margari
tos, Škotijos karalienes ir Ško
tijos katalikų angliakasių glo
bėjos miestas, nesąs Šiaurinėje 
Škotijoje, apie 70 mylių nuo 
GIasgow.

Viso važiavo 6 dideli autobu- kino, kad jis dabar yra tuščias, 
sai. Diena pasitaikė gana gra
ži. nors ir nelabai saulėta. At
vykę lietuviai visi suėjo į Dun
fermline National Park. kuris 
yra gana didelis ir dangiškai 
gražus, su dideliais gėlynais, 
retai matomomis gėlėmis. įvai
rių paukščių ir kralikų narve
liais ir parko miškely laipio
jančiomis sidabrinėmis
raitėmis. Parkas turi ir savo 
muziejų, kuriame yra atvaiz
duota visa to miesto 
rinės Škotijos praeitis.

Margaritos kapo prašydami, 
kad ji užtartų pas Dievą mūsų 
tėvynę, netikėlių persekioja
mą.

istorinė

Parko krašte, ant aukštų uo
lų. prie pat giliausio griovio, 
yra pastatyta ir ta 
Dunfermline abatija, kurioje
yra šv. Margaritos grabas. 
Lauke, apie sienas yra ir ne
dideli kapai, kuriuose palaido
ti senovės škotų didikai.

Abatijos viduje yra įvairūs 
sarkofagai, dokumentai, emb
lemos, mozaikoje iškaltos gra
fikos. istoriniai kielikai, taurės 
ir kiti bažnytiniai indai. Ap
lankiau ir šv. Margaritos kars
tą. Budintis sargas man paaiš-

vove-

ir šiau-

Jis yra lauke, užpakaly aba
tijos, prie pats sienos. Kapo 
viršus yra uždengtas didžiuliu 
nušlifuoto granito dangčiu, ant 
kurio iškalta stambus parašas: 
“St. Margaret Shrine.” Prasi
dėjus reformacijai ir iškilus 
dideliam katalikų persekioji
mui. šv. Margaritos kūnas bu
vo išimtas ir išgabentas į Ispa
niją. Vėliau ir pati ši istorinė 
šventovė pateko j protestantų 
rankas.

Atvykę pasimeldėm prie šv.

Auksinis vedybų jubiliejus
šeštadienį? liepos 14 d. Glas- 

gowe buvo gana retos iškilmės. 
Seneliai Pranciškus ir Marija 
Dubkevičiai šventė 50 metų 
vedybinio savo gyvenimo su
kaktį. Rytą šv. Luko parapijos 
bažnyčioje kun. J. Gutauskas 
jubiliejatų intencija atlaikė šv. 
mišias ir suteikė jubiliejinį pa
laiminimą.

Paskiau Blaivynės Dr-jos 
svetainėje įvyko jubiliejatams 
pagerbti bankietas. kurį su
ruošė iš Amerikos tam tikslui 
parvykusi su savo vyru p-nios 
Dubkevičienės sesers dukrelė 
— Viktorija. Sukviestųjų ban- 
kiete giminių ir svečių, dalyva
vo virš šimto asmenų.

J. Butkevičius

Mala rija ligą “karaliene”
Daugiausia žmonių pasauly

je serga malarija. Kasmet su
sirgimų būna 800 milijonų, o 
mirimų 3 milijonai

Iaž. Zigmas Kalinauskas (iš 
Biržų) prieš metus laiko vedė 
p. Česlavą Karaliūtę, ir šiomis 
dienomis susilaukė pirmos duk
terytės. Zigmas yra labai po
puliarus biržiečių ir vabalni- 
kėnų tarpe, todėl susilaukė 
daug sveikinimų.

■r
Prof. Dr. Anatol špokovsky, 

(gyvena truputį toliau nuo 
Cicero — Home Park) yra sa
votiškai įdomi asmenybė. Jis 
yra buvęs Jugoslavijoje filoso
fijos profesorius ir žurnalis
tas. Neseniai jis man rodė 
pluoštą mūsų žymaus profeso
riaus (filosofijos) Šalkausko 
laiškų. Pasisakė man, kad jo 
tėvas Špokauskas buvo lietu
vis, kuris, gyvendamas Peter
burge, vedė rusę ir išsiskyrė su 
žmona tuo laiku, kai dabarti
nis prof. špokovskv buvo vos 3 
metų amžiaus. Todėl savo tė
vo visai neatmene. Ieško pa
žinčių su lietuviais intelektua
lais. Matyti, lietuviškas krau
jas jo gyslose.

Vasiliauskas, ciceriečių tar
pe populiarus tremtinys iš 
Kauno, sutikęs mane, sako: 
“Skaitau Draugą, skaitau 
Naujienas, bet girdėjau, kad 
Darbininkas dabar pasidarė la
bai geras laikraštis. Nesu jo 
dar niekada, matęs. Išrašyk jį 
man.“ Padariau. Dabar vėl 
susitikau. Jis sako: “Nesigai
liu. Darbininkas yra toks, ko
kio man reikėjo.”

Antanas Kudukis (iš Biržų) 
tylus ir kantrus visuomenės 
darbuotojas. Tremtinių Bend
ruomenės Ciceroje kasininkas. 
Renka ir renka solidarumo mo
kestį. Ir jam sekasi. Tokiu 
žmonių labai reikia, bet mažai 
tėra.

Dr. Gediminas Jonas Byhifis 
(gyvena River Side) yra vedęs 
a. a. Balio Sruogos dukrą — 
Dalią. Vokietijoje susilaukė 
dukters, o jau čia Amerikoje 
neseniai gimė sūnus. Gedimi
nas jau išlaikė daktaro egza
minus Amerikoje ir atidarė sa
vo kabinetą. Geras žmogus, 
geras tėvas, geras ir daktaras.

Julius Šakelė

MANCHESTER, N. Y.
— Labdaros, šelpimo ir Lie

tuvos lasvinimo reikalams kas
met vietinių organizacijų pa
stangomis buvo ruošiami keli 
piknikai. Tuo būdu negausi 
Mančesterio lietuvių kolonija 
sugebėdavo surinkti ir išsiųsti 
gerokas pinigų sumas.

Šiais metais tuo reikalu vie
tos Balfo skyriaus iniciatyva 
buvo sušauktas posėdis, bet 
deja, nebuvo nutarta suruošti 
pikniką, nes neatsirado asmuo, 
kurs sutiktų pabūti pikniko 
šeimininku...

Kelių organizacijų skyrių 
atstovai, prieš tai pažadėję, į 
susirinkimą visai neatėjo, at
rodo, bijodami, kad jiems ne
būtų pasiūlytos pareigos pikni
ko ruošimo metu. Tuo būdu 
Mančesteris po daugelio metų 
gražių parengimų šį sezoną ga
li užbaigti tuščiomis. Gaila, kad 
vadovaują organizacijų sky
riams pabijojo trupučio darbo 
ir atsakingumo.

— Išdirbęs beveik 2 metus 
rangovo (kon traktoriaus) į- 
staigoje, inž. K. Daugėla per
keltas darbovietės inžinieriaus 
pareigoms į Mančesterio pigių
jų butų kolonijos statybą. Da- 
vison Construction Co. atlie
kanti šį 43 pastatų, 200- butų 
2,300,000 dol. darbą, yra stam
biausias N. Anglijos rangovas 
j šiaurę nuo Bostono. Statyba 
turės būti atlikta per vienerius 
metus. Koresp.

IT PRITRCKO SAVO 
LEIDINIŲ

a) Memorandum on the Rc- 
storation of Lithuania’s Inde- 
pendence ir

b) 1950. m. 7 d. ELTOS 
biuletenio Nr. 2 (76).

Turintieji jų išteklius—ma
loniai prašomi siųsti adresu: 
ELTA, Gotthestr. 16, Pfullin- 
gen, Germany. Persiuntimo ir 
kt. išlaidos bus kompensuotos.

/

ĮSIGYKITE gerų maldaknygių
RAMYBfiS ŠALTINIS. Surinko ir išleido Prel. P. Juras.

Maldaknygė patogi, puošniais viršeliais, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina — $3.00.

DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. Išleido 
Prel. P. Juras. 787 pusi. Kaina $3.75.

ATLAIDŲ' ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis maldaknygė. Su
rinko T. Kazimieras kapucinai. 576 pusi. Kaina $3.75.

I šsakymus siųskite:
FRANCISCAN FATHRES
680 Bushwick Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

ar:
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebunk Port, Me.
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Juozą Gabrį prisiminus
Įdomi asmenybė

Juozas Gabrys, kurį jau pri
glaudė jam svečia Šveicarų že
mė, buvo nepaprasta asmeny
bė, reta savo būdu ir darbais. 
Jo visas gyvenimas — tai išti
sa audrų pynė. Jis pats kartais 
tas audras kūrė ir su jomis don
kichotiškai kovojo. Būdamas 
nepaprastai gabus, išėjęs aukš
tuosius mokslus Rusijoj ir Pa
ryžiuje, visą amžių knisęsis po 
bibliotekas, tobulai išmokęs 
prancūzų, rusų, lenkų, vokie
čių kalbas ir neblogai dar mo
kėdamas eilę kitų kalbų, ga
lėjo laisvai naudotis pasauli
niais žinijos lobynais. Tačiau 
visa tai jam nepadėjo išsilai
kyti intelektualinėj aukštumoj 
ir senatvėje “iš didelio rašto iš
ėjo iš krašto.” Štai, kelis me
tus užgulęs rašė knygą apie 
lietuvių prosenovę, fantazijo
mis įrodinėdamas gudų ir se
novės gotų tapatybę, 
tuos pačius kalnūs, 
prieš 70 metų bandė 
Jonas Basanavičius.

A. Berželis

Kovotojas

Jis kasė 
kuriuos 
nukasti

Nuo pat savo jaunų dienų 
Gabrys išliko nepermaldauja
mus kovotojas. Pirmiausia, jis 
kovoja kaip jaunas, pasišven
tęs revoliucionierius 1904-05 
metais prieš caro tiraniją. Jis 
nebijo pavojų ir nevengia pro
gų žūti. Vieno susišaudymo 
metu su caro žandarais jis su
žeistas įlindo laukuose į kūgį 
šieno ir ten kraujavo, bet išsi
suko iš žandarų. Būdamas iš
kalbingas, jis drožia aikštėse 
kurstančias prakalbas, organi
zavo mokytojus, valstiečius, 
aktyviai dalyvavo Vilniaus 
seime, naktimis keliaudavo, o 
dienomis kurstydavo žmones 
sukilti. Jis nežinojo poilsio, ne
pažino baimės, smogė visiems, 
kas bandė sulaikyti sukilimo 
srovę. Pagaliau, lyg tas tig
ras, iš visų pusių apsuptas, da
vė šuolį į laisvąją Vakarų Eu
ropą ir, viešai suplėšęs rusiš
kąjį pasą, prisiekia kovoti tol, 
kol bus laimėta tautai lais
vė.

žinių agentūrų drauge su Lie
tuvos vardu.

Gabrys buvo didelių diplo
matinių gabumų: turėjo žalčio 
gudrumą ir žebenkšties vikru
mą. Dėlto jam nesunku buvo 
susidaryti pažintis su ano me
to pasaulinėmis politikos 

. žvaigždėmis, štai, Versalio tai
kos konferencijos metu Gab
rys netik vikriai nardo IX) bet 
kam nepasiekiamus konferen
cijos rūmų kuluarus, bet jis pa
sišnekučiuoja ir su tokiais vy
rais, kaip Amerikos prezidentu 
ir Tautų Sąjungos autorium 
Wilsonu, vyriausiu aliantų ka
ro vadu — maršalu Fochu, 
prancūzų premieru Clemer- 
ceau ir kt. Daug kas galėjo 
matyti Gabrį važinėjant po 
Paryžių diplomatinio korpuso 
automobiliais ir dalyvaujant jų 
pokyliuose. Visa tai jam buvo 
prieinama, nors Gabrys netu
rėjo jokių valstybės duotų 
mandatų. Jis prieidavo prie ki
tų savo apsukrumu, energija 
ir drąsa. Vienu laiku, norėda
mas savo vizitinei kortelei pri-' 
dėti daugiau svorio, pasivadino 
“marųuise de Garliava”. Tai 
jam padėjo patogiau įsisukti 
tituluotų .didikų kompaniją..

i

Ieško Lietuvai karaliaus

Apsukrus propagandistas

Vakarų Europoj Gabrys su
gebėjo pasidaryti tarptautinio 
masto figūra. Jis, pavyzdžiui, 
vienas suorganizuoja pavergtą 
tautų pasaulinę uniją. Su pran
cūzu Pellisier susitaręs, lei
džia politinį žurnalą, kuriame 
ginamos pavergtų tautų teisės. 
Šveicarijoje jo pastangų dėka 
eina kitas leidinys Pro Litua- 
nia. Jis įsteigia, berods 1912 
m.. Lietuvių informacijų biurą 
Paryžiuje, iš kurio platusis pa
saulis pirmą kartą išgirdo apie 
Lietuvą. Kartais, neturėdamas 
ką nors įdomaus paskelbti apie 
Lietuvą, jis sugalvoja kurią 
nors politinę sensaciją, kuri 
būdavo pakartojama didžiųjų

Gabrys išleidžia propagandi
nį Lietuvos žemėlapį, kuriame 
raudona spalva pažymėta Vy
tauto D. imperija ir busimoji 
Lietuva su visomis, nešykščiai 
apimtomis, etnografinėmis te
ritorijomis. Tai gražus plotelis, 
didesnis už Belgiją, Olandiją ir 
Daniją sudėtas į krūvą. At
seit, busimoji Lietuva bus di
desnė už tris čia paminėtas ka
ralystes. Tokia valstybė gali 
vilioti ne vieno karalaičio akį. 
O tuo metu karaliai dar buvo 
neišėję iš mados. Gabrys, susi
taręs su M. Y., nuvyksta į Is
paniją pasiūlyti Lietuvos sostą 
ispanų karalaičiui. Jie parodo 
atsivežtą žemėlapį ir pradeda 
tartis. Besitardami, kaip kitų 
pasakojama, iškaulijo iš kara
liškos kasos ir sumelę pinigo 
paruošiamiesiems darbams ka
raliui į Lietuvos sostą įsodinti. 
Gerai, kad netrukus karaliai 
išėjo iš mados, ir viskas pasi
baigė tyliai...

Vatikane puola lenkus

Didelis lietuvis patriotas, 
prel. Prapuolenis, prieš pirmąjį 
pasaulinį karą lenkų kalba bu
vo išleidę knygą, skirtą lenkų 
dvasiškijai. Joje išdėstyta, kaip 
per šimtmečius lenkai kunigai 
lenkino lietuvius, lietuvių tau
tą niekino. Lietuviai ne kartą 
skųsdavosi Romoje, bet ten 
nuo senų laikų buvo įsigalėjusi 
žymi lenkų aukštų dvasiškių 
įtaka. Prelato Prapuolenio 
knyga sukėlė didelę audrą Va-

tikano lenkų sluogsniuose. Jie 
tą knygą parodė kardinolui 
Gaspari ir jam išvertė labiau
siai lenkams kliūvančias vie
tas. Atrodė, kad lenkai įtikino 
kardinolą Gaspari. kad ta kny
ga ir Bažnyčią užgauna.

J. Gabrys ir čia šoko ginti 
lietuvių vardą. Jis išvertė kny
gą į prancūzų kalbą, sušvelni
no aštresnes vietas, davė įrišti 
paauksuotuose apdaruose ir 
pats įteikė kardinolui. Šis pa
skaitę ir palyginęs su lenkišką
ja informacija, pastebėjo skir
tumų. Pasikvietęs Gabrį, kar
dinolas pasiteiravo, iš kur at
siradęs skirtumas. Gabrys to 
tik ir laukė. Būdamas gud
rus, sumanus ir iškalbus, jis 
sugebėjo įtikinti kardinolą, 
kad tas lenkas, kuris kardino
lui vertė, aptemdė mintis, nes. 
matyt, nemokėjo gerai prancū
ziškai. Kardinolas Gaspari. 
matydamas Gabrį tikrai ge
riau mokant prancūziškai už 
Vatikano lenkus, jam pilnai 
patikėjo. Tada Gabrys dar 
daug plačiau išdėstė lenkų da
romas lietuviams skriaudas.

Klaipėda — Lietuvos sostinė

J. Gabrio lakiai vaizduotei 
netrūko labai drąsių sumany
mų. štai, jam ateina į galvą 
mintis, kad Klaipėdą reikia pa
daryti Lietuvos sostine. Anot 
jo. mes turime stipriai atsisto- 

savo išlaisvintame pajūryje.ti

Tai labai teisinga, bet Klaipė- tyba 1938-9 m. būtų kainavusi 
dą padaryti sostine neįmano
ma jau vien dėlto, kad nėra pa
talpų nei. ministerijoms nei tų 
įstaigų tarnautojams.

Tačiau Gabriui ši kliūtis yra 
vieni juokai. Jis pasisiūlė pa
statydinti Klaipėdoje didžiausį 
pasauly ir aukščiausiąjį Euro
poje namą, kuriame tilptų vi
sos valdinės centro įstaigos ir 
užtektų butų gyventi visiems 
tarnautojams, pradedant res
publikos preizdentu ir baigiant 
sargu. Be to, tame name būtų 
įrengtas didžiausias Europoje 
viešbutis su puikiu restoranu, 
kurio pavydėtų net ir niujor- 
kiškė Waldorf - Astoria, puoš
nus teatras, koncertų salė, ki
no salė ,o ant dvidešimt penk
tojo aukšto stogo žydėtų gėly
nai ir klestėtų medeliai. Šitoks 
namas kainuotų apie 6 milio- 
nus dolerių. Jam pastatyti 
Gabrys žadėjo surasti kapita
lo. Tokis namas esą būtų vals
tybei labai pelningas: tūkstan
čiai svetiipšalių turistų kas
met atvyktų į Lietuvą vien tik 
šio dangorėžio pasižiūrėti. Ja
me apsistoję, iškratytų iš kiše
nių ir atsivežti] valiutą.

Šiam tikslui Gabrys Klaipė
doje buvo nupirkęs didžiulį 
sklypą priešais Vytauto D. 
gimnaziją. Be to. jis Klaipėdo
je turėjo ir daugiau sklypų ir 
namų. Vėliau, pamatęs šio sa
vo plano nesėkmingumą, siūlo
si Klaipėdos vasarvietėje, 
Smiltynėje, pastatyti didžiausį 
ir puošniausi Europoje kur
hauzą — pajūrio svetainę. Sta-

KRETINGA PRIE ATLANTO
N. Anglijos Lietuvię Diena

ir vargstančios mūsų 
reikalams.

priėjo prie Dievo 
altoriaus

Anulijcs princese Elzbieta su savo vaikais ir vyru. Jiedu šj rudeni 
ketina aplankyti Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstybes.

Keliaujama lyg 
j atlaidus

Rugpiūčio 12 d. į Kennebunk 
Port, Maine, skubėjo daug 
mašinų. Lindo jos iš visų miš
kelių ir suko į erdvų vienuoly
no parką. Rinkosi iš visų apy
linkių lietuvių kolonijų: iš Le- 
vvistono, Greeno, Bostono, N. 
Hempshire, Worchesterio, Wa- 
terburio, Providence, Augus
tas ir net iš Nevv Yorko. Ir 
prisiminė visiems anos deinos 
Lietuvoje, kai sekmadieniais 
žmonės traukdavo į atlaidus. Ir 
čia tas lietuvių pranciškonų 
vienuolynas, prisiglaudęs prie 
Atlanto, visai primena Kre
tingą, kur buvo tokie iškilmin
gi šv. Antano atlaidai. Pereik 
per pušynėlį, ir atsidursi “Pa
langoje”, matysi atvirą jūrą.

Visi lietuviškieji atlaidai 
prasidėdavo iš vakaro. Taip ir 
čia. šeštadienio vakare jau bu
vo nemažas būrys svečių iš į- 
vairių vietovių. Vienuolyno 
koplyčioje įvyko specialios-va
karinės pamaldos, kurių metu 
Pranciškonų provinciolas T. J. 
Vaškys kreipėsi į svečius, 
kviesdamas juos pasinaudoti 
visu vienuolyno svetinigumu.

Sekmadienį vietoje didelių ir 
iškilmingų varpų, kurie kadai
se skambėdavo Kretingos baž
nyčioje, čia pasigirdo per gar
siakalbius klasikinė religinė 
muzika. Tai buvo tartum nau
ji varpai, ir jie kvietė visus iš 
parkų ir gatvių į pamaldas.

Iš pat ankstyvaus ryto vie
nuolyno koplyčia ir gretimos 
salės buvo pilnutėlės žmonių, 
kurie klausė šv. mišių, ėjo išpa
žinties ir priėmė šv. komuni
ją, prašydami Gerąjį Dievą 
globos ir pagalbos savo asme
niškiems 
tėvynės

aikštelėje tarp eglai- 
pastatytas altorius.

tarpį ir bandė griauti Vyriau-1 
šią jį Lietuvai Išlaivinti Komi
tetą (VLIKą). šiems savo tik
slams jis ir čia sugalvojo įvai
rių išdaigų. Siuntinėjo "memo- 

vy- į 
tų! 
iri

1 d. naciškų iškilmių motu vo
kiečiai paskelbė, kad Smiltynė
je bus pastatytas didžiausias 
pasaulyje darbininkams vasar
namis su 5000 lovų. Ar tik ne- 
pasisavincf jie Gabrio sumany
mo?

Senatvės paklydimas

Paprastai audringi žmonės 
senatvėje aprimsta, bet šis drą- 

. susis kovotojas, ir senelio die
nų sulaukęs, nenurimo. Tik 

. gaila, kad į gyvenimo pabaigą 
J. Gabrys, anksčiau nemaža 

. nusipelnę Lietuvai, neteko 
blaivios -orientacijos, atsiskyrė 
nuo vieningo lietuvių kovos 
fronto dėl Tėvynės laisvės ir 
pasuko šunkeliais: ėmė skelbti 
save esant vieninteliu tinkamu 
tautos Vadu, niekino nepri- 

. klausomosios Lietuvos laiko-

4 mil. litų. Taip jam beplanuo- 
jant. Hitleris pagrobė ir pačią 
Klaipėdą. Įdomu, kad Klaipė
dą 1939 m. kovo mėn. 22 d. vo
kiečiams užėmus, jau gegužės randumus” įvairių kraštų 

riausybėms, “skyrė” prie 
vyriausybių savo atstovus 
net "teisė” tariamus nusikaltę-Į
liūs. Kai kuriems Lietuvos di
plomatiniams atstovams, lietu-j 
viškų laikraščių redaktoriams 
ir politiniams veikėjams jis y-l 
ra atsiuntę “teismo sprendi
mus”, kad jie esą nuteisti mir
ti. Kai kuriems ta “bausmė” į 
buvo pakeista plakimu ir jos 
vykdymas atidėtas ligi grįžimo 
į Lietuvą, kurios prezidentu jis 
— Gabrys — būsiąs.

Viso to niekas rimtu dalyku; 
nelaiko, bet apie jį pradėjo 
telktis avantiūristinis elemen- į 
tas, ir tuo būdu pačioje lietu
vių visuomenėje ne vienu at-1 
veju buvo paskleista visokių j 
žalingų gandų ir ne vienam; 
krašte Gabrio talkininkai *a- 
na atkakliai stengėsi sutruk
dyti lietuvių bendrą darbą.

Kennebunk Port, Maine.
b*

Tėv. J. Adomavičiaus, diakono 
— Tėv. K. Butkevičiaus, ir 
subdiakono Tėv. Step. Ropolos. 
Choras jį patiko su giesme 
Venį Creator Spiritus.

Po atviru dangum, tarp o- 
šiančių eglaičių jaunasis kuni
gas atlaikė rehiHmn-
gas šv. mišias. Aplinkui žmo
nės meldėsi, choras giedojo, o 
aukštai danguje skrido paukš
čiai ir gal nešė tėviškės laukų 
pasveikinimą. Juk jis turėjo 
šią mišių auką sudėti savo 
gimtinės bažnyčioje, bet jis— 
tremtinys.

Šitoje lietuviškoje ir maldin
goje aplinkoje buvo gera ir 
kartu liūdna. Gera, kad tiek 
daug žmonių čia suvažiavo ir 
juos visus apjungė ta pati lie
tuviška dvasia. Liūdna. kad 
vėl prisiminė visiems Lietuva: 
vieniems tokia, kokią ją paliko 
prieš keliasdešimt metų, 
atkeliaudami, kitiems — jų 
čių gaivinta ir statyta.

Šitą lietuvišką nuotaiką
stiprino ir įspūdingas Pranciš
konų provincijolo, Tėv. J. Vaš- 
kio, pamokslas. Jis išreiškė 
džiaugsmą, kad prie altoriaus 
atėjo dar vienas^ėvas pranciš
konas, pasiryžęs tarnauti Die
vui ir tėvynei, išsimokslinęs 
grįžti į Lietuvą ir įsijungti j 
jos atstatymą. Angliškai graži] 
pamokslą pasakė Bavonnės 
klebonas kun. M. Kemėžis.

Waterburio lietuvių šv. Juo
zapo parapijos choras, veda
mas muziko A. G. Aleksio, gie
dojo mišias, protarpiais įterp
damas lietuviškų giesmių (K. 
Kavecko "Kristaus Karaliaus" 
himną. A. G. Aleksio šv. Ka
zimiero giesmę ir pabaigoje A. 
Dambrausko — Maldą už tė
vynę.)

Po mišių 
sakramentu 
Valantiejus,

i

I

Primiciantas T. Gediminas Jočys. O.F.M. Dešinėje — pranciškonu pro- 
vineiola* Justinas Vaškys. O.F..M.

■

Bažnyčia ir pasaulis
• Estijos katalikai turi mo

kėti nuo 1000 iki 1500 rublių 
už krikštą ir sutuoktuves baž
nyčioje. Ta suma yra apie du 
tris kartus didesnė už mėnesi
nį darbininko atlyginimą. O 
tie tėvai, kurie leidžia vaikus 
mokytis t ikybos bažnyčioje 
(kitur tai draudžiama), į- 
traukti į “neištikimųjų" sąra
šus.

• Pamaldose už taiką Liurde 
dalyvavo 25,000 maldininkų iš 
visų Europos kraštų, išskyrus 
Sovietų Rusijos užimtus. Pa
maldas organizavo "Pax Chris- 
ti” sąjunga. Įsikūrusi Prancū
zijoje po praėjusio karo. Mal- 
diniųkams vadovavo Paryžiaus 
arkivyskupas Maurice Feltin.’

• Mirties sprendimas še
šiems vokiečiams, karo krimi
nalistams, kuriuos buvo nutei
sęs Marseille (Prancūzijoje) 
karo teismas, sulaikytas, pra
šant “Pax Christi” organizaci
jai. Ji parėmė vieno iš nuteis
tųjų motinos protestantės pra
šymą jaasigailėti jos sūnaus.

• Arkivyskupo J. Groesz ir 
dar šešių nuteistųjų katalikų 
kunigų apeliacijos prašymas 
Vengrijos komunistinės vy
riausybės buvo atmestas. Vie
ni iš jų nuteisti mirt, kiti — 
sunkiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos arba mažiausia 
8 metams.

Berlyno vakarinėje dalyje 
80 nuošimčiu tėvų pareiškė pa
geidavimą. kad jų vaikams 
mokyklose būtų dėstoma reli
gija. Anksčiau buvo labiau pri
sitaikinta prie tų. kurie religi
jos nepageidavo. Dabar, 
kio aiškaus pasisakymo, 
mos pataisos.

• Slovakijoje suimti
siųsti į koncentracijos stovyk
las paskutinieji 40 unitų kuni
gų, kurie nesutiko prisidėti 
prie Maskvos diriguojamos 
pravoslavų bažnyčios. Ligi pas
kutiniojo karo Slovakijoje bu
vo apie 4(M) unitų unigų ir 300.- 
000 tikinčiųjų, priklaususių 
Katalikų Bažnyčiai.

• šv. Teresėlės Kūdikėlio
Jėzaus vyresnioji sesuo. Pauli
na (motina Agnės) mirė liepos 
28 d., sulaukusi 90 metų. Nuo 
1923 metų (šv. Teresės beati
fikacijos) ligi dabar ji buvo 
viršininkė karmelitiečių sese
rų vienuolyno Lisieux. Ta retą 
privilegiją ji turėjo dėl to. kad 
auklėjo savo seserį, kai motina 
mirė, ir paskui ją mokė vie
nuolyne. Kita šv. Teresėlės se
suo Celina, 82 metų, dar tebe
gyvena Lisieux vienuolyne.
• New Yorko diecezi jos skau

tų kapelionai, pasiuntę šv. Tė
vui sveikinimą iš savo metinio 
susirinkimo, sulaukė jo palai
minimo. Pijus XII džiaugiasi 
kapelionų darbu ir reiškia vil
ties, kad skautų metodams pri
taikyti katalikybes principai 
jaunuomenei atneš daug nau- | 
dos. -J

• Berlyne, šv. Sebastijono 
bažnyčioje, kuri yra Sovietų 
zonoje, buvo iškilmingos apei
gos naujo Berlyno arkivysku
po \ViiheIm VVeskamm. Daly
vavo didelės minios tikinčiųjų 
ir apie 4(X) dvasiškių. Naujai 
paskirtą arkivyskupą sveikino 
protestantai ir žydai. Berlynie
čiai tai laiko demonstraciją 
prieš bolševikų antireliginį nu
sistatymą.

po to- 
daro-

ir iš-

čia
pa-

su-

Tuo pačiu metu Bostono at
eitininkų iniciatyva įvyko atei
tininkų susirinkimas, kur K. 
Mockus pasakė įspūdingą kal
bą. Be jo dar kalbėjo prel. P. 
Juras ir kun. V. Dabušis. Di
delis būrys žiūrovų grožėjosi 
ateitininkų dainomis.

Trečią valandą garsiakalbiai 
vėl sukvietė visą publiką į aik
štę. Dabar čia viskas buvo pa
rengta koncertui. Pradžioje 
trumpą žodelį tarė primicijan- 
tas, padėkodamas savo rėmė
jams. VVaterburio lietuvių pa
rapijos choras, vedamas muzi
ko A. G. Aleksio, pirmiausia 
primicijantui sugiedojo ilgiau
sių metų. Po to choras išpildė 
eilę dainų. Koncertinė dalis bu
vo baigta Lietuvos himnu, ku
rį kartu su choru giedojo visa 
didžiulė minia.

Ponios Ivaškieneš, tautinių 
šokių grupė iš Bostono visus 
pradžiugino gražiai parengtais 
šokiais, šokius palydėjo’ liau
dies instrumentų muzika ir 
dainos. Kun. J. Matutis prieš 
kiekvieną šokį paaiškino anglų 
ir lietuvių kalbomis.

Visa programa buvo 
gražiai ir skoningai, 
pažymėti, kad publika
ne tik pamaldų, bet ir progra
mos metu labai gražiai. Labai 
susidomėjusi sekė dainas ir šo
kius ir palydėjo triukšmingais 
plojimais.

Kitataučiai dalyviai labai 
grožėjosi lietuviškomis daino
mis. tautiniais šokiais ir klau
sinėjo apie Lietuvą, apie jos 
dabartinę padėtį: grožėjosi lie
tuvių kalba ir sakė, kad jie pa
našių parengimų dar nėra ma
tę nei girdėję.

Vis9m piknikui daug kultū
ringos nuotaikos suteikė lietu
viška muzika ir lietuviškosios 
spaudos pavil.jonas. Ant stalų 
galėja rasti beveik visas lietu
viškas knygas ir laikraščius. 
Per garsiakalbius taip pat bu
vo reklamuojama lietuviška 
spauda.

Vienuolyno viršininkas gvar- 
dijonas T. J. GailiušU jdčio 
daug rūpesčio, kad ne tik pro-

grama, bet visa diena kuo 
sklandžiau ir gražiau praeiti] 
Tikrai N. Anglijos Lietuviu, 
Diena praėjo kaip reta kuri ki
ta. Ji nebuvo tuščiaviduris pik
nikas, jos centre stovėjo T. Ge
dimino Jočio primicijos, o ap
link susigrupavo graži lietuviš
ka kultūringa programa, tvar
kingas svečių pasilinksmini
mas.

J pavakarę lengvas lietutis 
išblaškė svečius. Nors jie ir 
anksčiau išsiskirstė, kaip įpras
ta, bet Išsivežė gerą prisimini
mą. kažką brangaus, kas vi
siems priminė Lietuvą.

I’. J

atlikta 
Džiugu 
laikėsi

Parko 
čių buvo 
o už .jo įrengta chorui estrada. 
Aplink tęsėsi suolų eilės, į ku
riuos susėdo ne tik lietuviai, 
bet ir apylinkės gyventojai bei 
vasarotojai prancūzai, anglai 
ir kiti atvykę specialiai daly
vauti primicijose ir pasižiūrėti 
Lietuvių Dienos.

11 vai. prasidėjo šv. mišios. 
Iš vienuolyno išėjo primicijan- 
tas T. Gediminas Jočys, lydi
mas asistos: archidiakono

palaiminimą šv. 
suteikė kun. J. 
\Vaterburio lietu

vių parapijos klebonas.
Pasibaigus pamaldoms, pri- 

micijantas suteikė visiems ku
nigišką palaiminimą.

šoka ir dainuoja
Piknikas prasidėjo tuoj 

pietų, guriuos svečiai pavalgė 
vienuolyno sode. Per gerai į- 
rengtus ir Tėv. J. Liaubos va- 
dovauj. garsiakalbius skambė
jo lietuviška muzika, o sodo 
kampe, teniso aikštėje pasigir
do orkestro garsai. Ten Bide- 
fordo šokių kapela kvietė jau
nimą linksmintis.

po

ATSIUSTA PAMINĖTI

“Lietuvių Dienos”, No. 
rugpiūčio men.
$3.00. Adresas — 9204 S. 
Broadvvay, Los Angeles, Calif 

Šio numerio viršelyje dail. 
P. Puzino “XX Amžiaus Ma
dona", už kurią jis gavo pirmą 
premiją Tarptautinėje Mado
nų parodoje geg. 13 d. Be to, 
puikios iliustracijos iš birželio 
įvykių minėjimo Nevv Yorke 
su senatoriais O. Brev/ster ir 
II. H. Lehman. Marianapolio 
kolegija, iš pasilikusių lietuvių 
gyvenimo Vokietijoj. Iliustra
cijas lydi atitinkami straips
niai .Vaizdais paminėti ir kiti 
svarbesnieji įvykiai— Algirdo 
Brazio koncertas Nevv Yorke, 
Lietuvių rašytojų suvažiavi
mas Chicagoje, “Voice of Ame- 
rica” liet, dalies veikla, A. Va
nagaičio paminklo atidengi- 
gimas Chicagoje ir k. Žurnalą 
puošia apie 40 įdomių iliustra
cijų. Vienas numeris susipažin
ti

6,
1951. Kaina
— 9204

siunčiamas nemokamai.

Kiek Amerika sunaudoja 
aspirino?

1950 m. sunaudota 15,670,- 
944,200 tablečių aspirino, ne
skaitant kitų įvairių vaistų nuo 
galvos skaudėjimo. Jiems 1950 
metais išleista S5 milijonai do
lerių.

'r a ATLIEKAME ĮVAIRIUS 
SPAUDOS DARBUS

FORTAI PRESS 
yra lietuviška, 
moderniška spaus
tuvė, kurios savi
ninkas yra A. 
P e 1 d ž i u s, ilgus 
metus buvęs "Dar
bininko" adminis
tratorius. šioje 
spaustuvėje yri

atliekami įvairūs spaudos darbai; kaiti 
tai: konstitucijos * mokesčiu knygelės* 
pamfletai * plakatai • įvairūs tikietai * 
laiškams antraštes, * vokai * vestuvių 
pakvietimai — Wed<iing Invitations ir 
Lt.

FOTOGRAFUOS būdu — Offseta 
perspausdiname: maldaknyges. * mo
kyklų vadovėlius ir t.t. Visais spaudos 
reikalais kreipkitės;

i

i
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• Skaitlingų šeimų dėmesiui. 
Šių metų rugsėjo mėn. 3 d. 
Brocktone pas Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seseles įvyks nepapras
tas piknikas. Yra kviečiamos 
lietuviškos šeimos. Tėveliai, ne
palikite vaikučių namuose, at- 
sivežkite juos su savim, nes 
bus įdomi programa ir mažie
siems. Skaitlingiausia šeima 
gaus premiją. Taip pat iš to
liausiai atvykusi šeima. Ta 
proga įvyks ir senelių prieglau
dos pašventinimas.

• Kun. St. Yla parengė, o 
Nek. Pr. Seserų spaustuvė Put- 
name atspaude 16 puslapių i- 
liustrUotas maldas ir giesmes 
Marijai: Šiluvos, Aušros Vartų, 
Pažaislio ir Žem. Kalvarijos. 
Apie kiekvieną šią stebuklingą 
vietą yra trumpos istorinės ži
nios. Viršelį piešė dail. J. Vi
leikis.

• Studentų suvažiavimas į- 
vyksta Čikagoje rugpiūčio 18- 
19 d. Paskaitas skaito Vyt. 
Vaitekūnas, buvęs Vliko na
rys, ir kalbininkas Dr. P. Jo
nikas. Meno ir literatūros va
kare dalyvauja rašytojai A. 
Rūkas, Al. Baronas, A. Škėma 
ir N. Jaskevičiūtė.

• Ant. Paulaitis, vilnietis 
tremtinys, kuris Vokietijaje 
buvo įsteigęs eksporto-importo 
prekybą, neseniai persikėlė į 
Ameriką ir apsigyveno 44 Su- 
dan st., Dorchester, Mass. Jis 
ir toliau palankiomis kainomis 
gali parūpinti iš Vokietijos 
knygų, žurnalų, foto aparatų ir 
kitokių mokslo bei amatų prie
monių.

• Solistė A. Dambrauskaitė, 
pastoviai gyvenanti Čikagoje, 
ilgesnį laiką viešėjo Miami, 
Fla. pas Kaulakius ir Stepona
vičius. Miami ji dalyvavo tau
tų festivalyje atstovaudama 
lietuvius.

— Romualdas Zalubas, trem
tyje buvęs Hempteno lietuvių 
gimnazijos direktorius, atvy
kęs į Ameriką mokytojavęs 2 
metus Ročesteryje, N. Y., per
sikėlė į Washingtoną ir ruošia
si pagilinti savo studijas Geor- 
getovvn universitete. Jaunam 
mokslininkui tenka palinkėti 
ištvermės nugalint materialius 
sunkumus.

Solistės Augaitytės 
Koncertas

Sužinota, kad p. Juzė Augai- 
tytė, Lietuvos Operos solistė ir 
nuolatinė Philadelphijos lietu
vių dainininkė, rengia savo ir 
p. Fernezi koncertą. Koncer
tas bus spalio 13 d. Memorial 
Hali. Tuo tikslu sudarytas pla
tus komitetas, kuris pasiryžęs 
koncertą suorganizuoti labai 
gerai. Per porą metų J. Augai- 
tytė dainavo ir giedojo phila- 
delphijiečiams labai daug. Ji 
mielai patarnavo visiems, iš 
nieko nieko nereikalaudama. 
Dabar lietuvių eilė paremti jos 
koncertą.

Kun. M. Daumantas
iš* Girardvillės, Pa., rugipūčio 
10 d. lankėsi Philadelphijoj. Jis 
dalyvavo Malinauskienės lai
dotuvėse. Ji buvo palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse, rugpiūčio 
12 d. Su klebonu buvo atvykęs 
ir vargonininkas solistas p. B. 
Nekrašius.

Mūsų kariai
Šv. Kazimiero parapijiečių 

nemaža tarnauja kariuomenė
je. Iš tolimos salos, arti karo 
fronto, dažnai įdomiai parašo 
Pranas šaulys. Jis beveik buvo 
patekęs ir į Korėją. Juozas 
Kundrotas baigia savo apmo
kymą ir nežino, kur toliau 
vyks. Juozas Janulaitis, vyčių 
pirmininkas, baigia savo ap
mokymą, pakeltas seržantu, 
sėkmingai dirba savo batalio
ne. Šis karys nuolat sielojasi 
lietuvių likimu. O kaip sekasi 
parašiutininkui Raimondui Mi- 
šauskui, visi skaitė “Drauge.” 
Niek Armata siunčia sveikini
mus visiems savo draugams. 
Būtų malonu ir daugiau žinių 
gauti iš mūsų karių gyvenimo 
ir veikimo kariuomenėje. Ka
riai prašomi rašyti “Darbinin
kui”. Jis mielai įdės j Philadel
phijos žinias.

Juzepa Lusienė, 2631 Sny- 
der Avė., sunkiai ir pavojingai 
susirgo. Ji buvo ligoninėje, kur 
jai padaryta sunki operacija, o 
dabar gydosi namie. Jos duk
relė Elena rengiasi ištekėti.

Sūnus Jonas yra geriausias 
motinos slaugytojas ir gelbėto
jas. Jis mokosi kolegijoje. Da
bar atostogauja.

M. Bigenienė, 3T1 Wharton 
st., sunkiai susirgo ir išvežta į 
Penna ligonine. Ji ten pasiliks 
ilgesnį laiką.

Nelaimė vaikučiui
Markulių sūnelį Andriuką 

ištiko nelaimė, nusiplikė veide
lį ir rankute. Vaikutis gydo
mas ligoninėje. Tikima, kad 
viskas pasibaigs laimingai ir 
berniukas vėl bus sveikas.

Sportininkai nesnaudžia.
Philadelphijos lietuviai spor

tininkai, atletai, krepšininkai, 
futbolistai, teniso žaidėjai, pine 
pone mėgėjai, mergaitės krep
šininkės, plaukėjai, bowlininkai 
ir kiti visi tuoj registruojasi 
vyčių klube pas Kazlauską, 
V. Vidugirį ir kitus sporto ra
telio narius. Nuo rudens prasi
dės didelis sportinis judėjimas. 
Todėl jau laikas judėti.

Kun. P. Statkus, kurs moky
tojauja S. High School, savo 
atostogas praleido Kalifornijoj. 
Dabar sugrįžo ir vėl rengias 
naujiems mokslo metams.
Tremtinių Bendruomenės me

tinis piknikas bus rugp. 19 d. 
Mikolaičio sode. Jie savo gau
tu pelnu padaro labai daug ge
ro lietuviškai visuomenei. Ti
kima, kad ir visuomenė juos 
parems.

Filmavo. Mekai ir Šulaitis, 
iš New York, lankėsi Philadel- 
phijoj ir filmavo lietuvių gy
venimą ir veikimą Philadelphi- 
joj.

Prof. Pakštas rugp. 12 d., 
vykdamas iš Washingtono, bu
vo sutojęs ir Philadelphįjoj. Jis 
čia aplankė pažįstamus 
draugus.

ir

fcderal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelph ia 7, Pa.

Ateitininkų šelpimo Fondo na
rių visuotinis susirinkimas
Sekmadienį, rugsėjo 2 d., 3 

vai. p.p., šv. Jurgio parapijos 
salėje, 545 Hudson Avė., Ro- 
chester, N. Y., šaukiamas vi
suotinis Ateitininkų šelpimo 
Fondo narių susirinkimas. 
Darbotvarkėje: Fondo įstatų 
tvirtinimas, praėjusių metų a- 
pyskaitos tvirtinimas ir atei
nantiems metams sąmatos pri
ėmimas, Valdybos ir Revizijos 
Komisijos rinkimas. Fondo na
riai prašomi kuo gausiausiai 
dalyvauti. Asmeniniai praneši
mai nebebus siuntinėjami.

235 N. BROAD STREET
fT*npo<ary Addftn)

N«w Building Undar Comtruction 
at 202-204 Norlh Broad Street

Totai Assats . . . $9,396,856 
Goneral Rasorves and 
Surplus..................$502,012

CHAtlES S. CHEIEDEM,

Cerrent DMdeed 2Vį% Per Amhmi 
Payoblr Jvne X and December 31

Poid Witho*t Interrvption Since 1901

SAVINGS ACCOUNTS NOW 
INSURED UP TO $10,000

Rekotekeajo* moterim
Maloniai kviečiame visas 

mergaites ir moteris atvykti 
pas mus į rekolekcijas, kurios 
bus rugsėjo mėn. 8 d. (šešta
dienį). Rekolekcijos prasidės iš 
ryto 9 vai. Paskui bus bendri 
pusryčiai mokinių valgykloje. 
Rekolekcijas ves tėvas J. Venc
kus, S.J.

Kas norėtų atvykti, prašome 
apie tai pranešti atvirute iš 
anksto, kad gailimą būtų žino
ti bent apytikrį skaičių. Tai 
reikalinga vietoms paruošti.

Jūsų sesuo Kristuje 
S. M. Bernarda,

Adresas: Academy
Assumption, Ravenhill,
West Schoolhouse Lane, Ger- 
mantown, Philadelphia, 44, Pa.

DJ.C. 
of the

3480

Waterbury, Conn.

MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

BUTAUSKŲ CKYJE, kurio apylinkes labai gražios, kalnų oras nepaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikra poilsi ir džiaugsmą.

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

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

Butauskų ūkis 5 minutės nuo Torrington, Conn., miestelio.
Čia priimami vasarotojo!: birželio, liepos, rugpiūčio, rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 2S dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKŲ CKYJE, kurio adresas:

MRS. R. BUTAN
RFD 1, Mountain Rd. Torrington, Conn.

TeH. Torrington MK

Piknikų derlius, šiemet Wa- 
terbury nebuvo sekmadienio, 
kad neįvyktų piknikas. Liepos 
15 d. buvo Alto skyriaus pik
nikas, liepos 29 — moterų ap* 
švietos klubo, rugp. 5 šv. Juo
zapo paarpijos choro. Laukia
me dar visos šv. Juozapo para
pijos pikniko, kuris įvyksta 
rugpiūčio 19 d. Linden parke, 
Union City, Conn., ir trilypio, 
kuris įvyksta rugpiūčio 26 d. 
Jį rengia drauge susidėję AL- 
RK Susivienijimo skyrius. Mo
terų Sąjungos skyrius ir LDS 
apskritis. Tai bus pats paskuti
nis šiemet piknikas. Gros iš 
Hartfordo užprašytas orkest
ras. Bus alučio, skanių gėrimų 
bei užkandžių ir šokiai. Prašo
me visų atsilankyt'

Waterburiečiai judrūs. Jie 
ne tik savo piknikus surengia, 
bet aplanko ir tolimesnius. Ne
mažas būrys liepos 29 d. auto
busais buvo nuvykę i Putnam, 
Conn., pas N. Prasidėjimo kon
gregacijos seseris, ir į Kenne- 
bunk Port. Me. — į lietuvių 
dieną pas tėvus pranciškonus. 
Ten buvo nuvykęs ir progra
moje dalyvavo šv. Juozapo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
mųz. Aleksio. Grįžo visi geriau
sioje nuotaikoje.

Lietuvių tėvų komitetas lie
tuvių kalbos pamokas lankan
tiems mokiniams rengia iškylą 
su pačių mokinių programėle, 
šiuo metu ieškoma tinkamos 
jai vietos.

Tėvas B. Ramanauskas, O. 
F.M., šiuo metu pavaduojąs šv. 
Jurgio parapijos atostogaujan
čius kunigus, padarė naujosios 
parapijos tretininkėms kano
nišką vizitaciją. Nors tretinin
kių būrelis čia yra mažas ir ap
linkybės darbui sunkios, tačiau 
jas savo veikloje rodo daug i- 
dealizmo. Pirmininkauja Emi
lija šimkevičiūtė, daug gero 
padariusi ir Lietuvos pranciš
konams.

Kun. B .Ivanauskas, šv. Jur
gio parapijos vikaras, atosto
gauja. Yra išvykęs pasidairyti 
po plačiąją Ameriką. J parapi
jos darbą grįš rugp. 18 d.

Kun. dr. K. širvaitis, šv.
Jurgio parapijos vikaras, gri
žus iš atostogų kun. Ivanaus
kui, turės savo atostogas. Ir 
jis planuoja pasivažinėti po 
Ameriką ir gal būt po Kanadą.

Perėjo .* katalikybę Elena 
Šematauskienė, Cliffordas 
Schneideris ir Phvllis Fiskas. 
buvę protestantai. Krikštui 
juos parengė* kun. dr. K. šir
vaitis. Baigia rengtis ir viena 
Lietuvos pravoslavė su savo 
dukrele.

Šv. Jurgio parapijos bazaras, 
vykęs liepos 25-29 d., parapijai 
davė 6115 dol. gryno pelno. 
Dabar parapija ruošiasi ant
ram piknikui, kuris įvyks rug
piūčio 19 d. Tuinsburge —toj 
pačioj vietoj, kaip ir pirmasis 
piknikas.

Katarina Vilkutaitytė, šv. 
Jurgio parapijos klebono 
šuo, jau trisdešimt metų su 
viršum tarnauja klebonijoje 
šeimininke. Aktyviai 
dama prie parapijos 
tvarkymo, ji puikiai 
parapijiečius ir gerai 
rapijos istoriją.

Iz. Navickienė, Felikso Na
vicko žmona, rugp. 9 d., eida
ma į darbą, prie pat savo na
mų buvo užgauta neatsargiai 
pravažiuojančios mašinos 
sunkiai sužeista. Tuojau pat 
buvo nuvežta į ligoninę.
viekai iš tremties yra atvykę 
prieš pusantrų metų.

Danielius Montvila (Mont- 
ville) jau antrą kartą buvo su
žeistas Korėjos fronte. Jo mo
tina daro žygių, kad jis iš ka
riuomenės būtų atleistas visiš
kai.

Ap. ir Linas Staškūnai, abu 
tremtiniai, sudarę lietuvišką 
šeimą Amerikoje, rugp. 6 d. 

' susilaukė savo pirmojo sūnaus.
Dr. M. Vaitėnas su ponia, 

atvykę iš tremties, rugp. 8 d. 
susilaukė dukrelės.

Aidų naudai jų bičiulių ren
giamas vakaras įvyksiąs rude
nį.

Kultūros Fondo pobūvis rug
piūčio 12 d. dr. S. Tamošaičio 
sode sutraukė apie tris šimtus 
svečių ir pasižymėjo jaukia 
nuotaika. Programoje dalyva
vo solistė Juzė Krištolaitytė, 
pianistė B. Smetonienė, savo 
kūrybos skaitė Baleišienė ir 
Balys Auginąs, davęs ypačiai 
aktualų feljetoną.

Ateitininkų meno sekcija 
rugp. 11 d. dr. A. Damušio bu
te turėjo susirinkimą, kur St. 
Barzdukas padarė pranešimą 
apie kalbos vaidmenį lietuvių 
tautinės sąmonės raidoje. Sa
vo kūrybos paskaitė A. Barz
dukas ir A. Kazlas, N. Balčiū
naitė paskaitė “Kryžių” iš
trauką.

Ateities klubo susirinkime, 
įvykusiame sekmadienį, rugp. 
12 d., lietuvių salėje svarstyta 
daug svarbių klausimų: lietu
viško švietimo, šalpos ir t.t. 
Taip pat išrinkti atstovai į at- 
teitininkų suvažiavimą, kuris 
įvyks Rochestery rugsėjo 1-2 
d. Susirinkimui posėdžiavo B. 
Graužinis, sekretoriavo 
skienė.

K. štaupas, visuomet 
rus lietuviškam reikalui,
tininkų Šelpimo Fondui paau
kojo šimtą dolerių. Ateitinin- * 
kai už auką yra didžiai dėkin
gi.

Skautų rėmėjų susirinkimas 
įvyko rugp. 12 d. Čiurlionio 
ansamblio patalpose. Dalyvavo 
apie 30 asmenų. Išrinkta komi
sija skautiškai veiklai talkinti.

Akademinis Lietuvos skautų 
sąjūdis savo suvažiavimą šau
kia Clevelande. Rugp. 19 d. 
suvažiavimo dalyviai dalyvaus 
pamaldose šv. Jurgio parapijos 

se-~ bažnyčioje. Suvažiavimą orga
nizuoja skautininke dr. Kesiū- 
naitė. A. B.

Žilin-

jaut- 
Atei-

1951 m. rugp. 17 d. 
Anelauskas, Teresė, Marija, 

Antanas, Ona.
Daumantas, Vladas.
Grimm, Herbert, Ema,’ 

Bemd.
Hirsch, Gustav, Olga, Irene, 
Izellis, Bronislawa, Zita, Bri- 

gitte, Eva.
Kacilauskas, Juozas, Hilde- 

bert.
Kalinauskas, Aldona, Geno

vaitė, Kęstutis.
Lankutis, Morta, Jurgis. 
Kulins, Ieva, Rūta, Launert, 

Rima.
Mazonas, Edvardas, Marijo

na, Audronė.
Minkevičius, Vytautas, Bro- 

nislava, Regina.
Rupkalvis, Augustas. 
Spokavičius, Antanas, Hed- 

wig, Christa.
Vaikutis, Antanas. 
Vilkaitis, Juozas.
Titius, Gustavas, Emma. 
Tvirbutas, Anatolijus, Mari

ja.
Zaksovskis, Stanislovas, Va

lentina, Henrikas.
Žaliauskas, Zigmas, Karoli

na, Jonas, Elena.
Delininkaitytė, Ceslava. 
Dumskis, Franciška. 
Gilun, John. 
Kašėtaitė, Marijona. 
Naudžius, Viktoras. 
Radionovas, Angelą. 
Songaila, Juozas. 
Svatokaitė, Valentina. 
Vaitkutis, Herbertas. 
Adomaitis, Antanas.

James B.Crwley Insurance :

Sparčiai rengiamasi mugei
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet rugsėjo mėnesį į- 
vyks Brocktono mugė (fair), į 
kurią suplaukia iš visos Ame
rikos daug žmonių.

Šioje mugėje lietuviai turi 
savo skyrių — “lietuvių bakū
žę”, kurioje kasmet būna išsta
tyta kas nors naujo. Pereitais 
metais bakūžėje įvyko “Lietu
vos Genocido” paroda, kurią 
aplankė apie 63,000 žmonių.

šiais metais bus išstatytą 
Lietuvos tautinių audinių pa
roda, kurią organizuoja tauti
nio meno žinovė dail. Anastazi
ja Tomašaitienė, gyv. Kana
doje. Dailininkė Tamošaitienė 
tekias parodas buvo surengusi 
Nevv Yorke ir kitose U. S. vie
tose. Kanados parodoje už ki
limą “Pirmosios Kalėdos Ka
nadoje” dail. Tamošaitienė ga
vo pirmą premiją.

Paroda bus atidaryta nuo 
rugsėjo 8-15 d.d. Pats oficialus 
atidarymas įvyks rūgs. -9 die
ną. Parodos atidarymo metu 
bus minima ir rugsėjo 8 —tau
tos šventės diena su atitinka
ma programa.

Šiemet pati bakūžė 
atremontuota, 
pagražinta, 
daugiausia 
niai.

Tikimasi,
plauks daug žmonių iš įvairių 
Amerikos vietų.

naujai 
perdažyta ir 

Prie pagražinimo 
prisidėjo tremti-

kad j parodą su-

V. S-ta

I

prisidė- 
reikalų 
pažįsta 

žino pa-

ir

Na-

BRIDGEPORT, CONN.
« • Rasatai pereitą šeštadienį 
atšventė 30 metų jubiliejų sa
vo vedybinio gyvenimo. Iškil
mės bažnyčioje ir svetainėje 
praėjo gražiai ir nuotaikingai. 
Sveikiname.

• Alto skyrius praeitą savai
tę buvo sukvietęs susirinkimą, 
kuriame sutvarkyti ir pasiųsti 
laiškai Connecticut gubernato
riui ir dviems senatoriams, 
prašant jų paremti genocido 
konvencijos ratifikavimą. La
bai gerai, kad Alto skyrius ir 
kitos organizacijos tai padarė.

• Parapijos choras praėjusį 
sekmadienį buvo išvykęs prie 
ežero. Smagiai praleista diena: 
gamtoje atsikvėpta ir išsimau
dyta. Vakare visi, dainuodami 
lietuviškas dainas, smagūs grį
žo namo. Dalyvavo w vikaras 
kun. j. Pranskietis ir vargoni
ninkas A. Stanišauskas. Buvo 
svečių ir iš Waterburio.

Choras dabar ruošaisi 40 
valandų atlaidams. Vėliau ruo
šis vaidinimui ir koncertui, ku
ris numatomas lapkričio mėn.

• Jonai ir Izabelė Liutkai iš 
Kanados, kur turi didelę taba
ko farmą, lankėsi Clevelande 
pas savo gimines ir pažįsta
mus — Vincentą ir Teofilę 
česnus, Elzbietą ir Antaną Ra
manauskas, Glugodus ir k. Sa
vo viešnage buvo labai paten
kinti. Liutkų tabako farmoje 
dirba nemažai tremtinių. Kai 
kurie jau savo farmas įsigyja.

• Išteka adv. Jono ir Onos
Michialicų duktė Rose Mary. 
Ji yra dvynukė savo sesers Ve
ronikos, kurios parsivežti į 
vestuves tėvai buvo nuvykę į 
Minnesotą. Ten ji atostogavo, 
o dirba vienoje Rochesterio kli
nikoje. P. G.

WILLIAM F. SULLIVAN, Agent L
I Insurance of Ali Kinds 1 I
J 171 Main Street TeL — 467 Nashua, N. H. ] t
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TeL — 467

EDGAR R. CARON
INSURANCE and BONOS

Excelent Service

184 MAIN STREET NASHUA, N. H.
Telephone 3673

CADILLAC—■OLDSMOBILLE—CHEVROLET

H. C. LINTOTT
Sales and Service

LAWRENCIECIŲ ŽINIAI
Pranešu, kad Lawrence par

duodami baldai (fomičiai) ir 
kartu galima gauti butą 3 i 
kambarių ir virtuvės. Kam rei- > 
kia, ateikit pasikalbėti pas J. $ 
Yerus, 33 Brook St., (žemuti- 5 
nis aukštas), Lavvrence, Mass. 3

I

25 MAIN STREET. Tel. 77 NASHUA, N. H.

Johnson’s Electric Supply
Electrical Fixtures and Appliances

TeL — 386
209 MAIN STREET 

NASHUA, N. H.
MERCER BROSGARAGE

COJNC

DODGE — PLYMOUTH

SALES and SERVICE.

312 Main St, Nashua, N. H.

Tel. 614

t

George D. Park
Complete Motor Service 

Heating Oils

Oil Bumer — Sales and 
Service.

Malu and E. Holtis St
Nashua, N. H.

CADILLAC — OLDSMOBILE — CHEVROLET

FERRY ST. GARAGE
Taisome įvairių išdirbysčių automobilius 

Padangos — Baterijos.
Hudson Cab Taxi patarnavimas

20 FERRY ST. Telefonas Nashua 197 HUDSON, N. H.

t

C & B ROOFING CO
ROLAND C ANTARA ir PAUL BASTIEN, 

savininkai
PLYTOS IR SKARDINIAI DARBAI

26 MASON STREET Telefonas 2606 NASHUA, N. H.
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SPORTAS
Brookiyno Lietuvių Sporto Klubas 

kviečia jaunuosius sportininkus, no
rinčius žaisti futbolą, atsilankyti į 
praktikas, p. Brazausko vadovauja
mas. kiekvieną ketivrtadienį nuo 
5,30 iki 8 vai. vak. Praktikos vyksta 
Arctie Ovai aikštėje, 490 Johnson 
Avė., Brooklyn. Privažiuoti su Ca- 
narsie linijos traukiniu iki Morgan 
Avė. stoties.

Penktadienį, rugp. mėn. 24 d. 8,30 
vai. vak., įvyks futbolo rungtynės 
tarp Lietuvių Sporto Klubo ir Greek 
Americans (aukštosios lygos) ko
mandų. šios rungtynės įvyks Nevv 
Farmers Ovai aikštėje (Metropoli
tan Avė. ir 69 st.). Esant blogam 
orui, rungtynės bus atkeltos į se
kančią dieną, t. y. šeštadienį, rug
piūčio 25 d., 8.30 vai. vak. toje pa
čioje aikštėje. Priežaismyje žais lie
tuvių B komanda 
Rungtynių pradžia

Važiuoti į aikšte 
nijos traukiniu iki
ties, arba su Metropolitan autobusu 
iki 69 st. Middle Villge. J .A.

prieš graikų B.
6.45 vai. vak.
Metropolitan li- 
paskutinės sto-

Amerikos teniso rinktinė ir toliau 
sėkmingai žengia pirmyn varžybose 
dėl Davis taurės. Sį savaitgalį jie 
nugalėjo kanadiečius 5:0 ir tuo iš
sikovojo teise susitikt šią žiemą su 
švedais. Šio susitikimo, kuris 
Australijoje, laimėtojas įeis 
nalinį susitikimą su praeitų 
nugalėtoju — Australija.

įvyks 
i fi
na etų

Šių metų Wimbledon meisterė D. 
Hart laimėjo ir Essex Country Club 
turnyrą, tuo aiškiai įrodydama savo 
aukštą žaidimo klase. Žymusis aus
tralas Sedgman Newport turnyro 
finaliniame susitikime nugalėjo sa
vo tautieti Rose. Sedgman, • kuris 

. praeitais metais labai gerai pasiro
dė finalinėse 
tautrės, šiais 
nyre pradėjo 
formą.

rungtynėse dėl Davis 
metais tik šiame tur- 

atgauti savo gerąją

Amerikiečiai lengvaatlečiai šiuo 
metu vieši Anglijoje. Pirmas pasiro
dymas įvyko Liverpoolyje: ameri
kiečiai čia laimėjo 8 pirmas vietas 
iš 14 varžybų. Netikėtumas jvyko ir 
šiose varžybose, nes 400 metrų bė- j 
gimė A. Wint pralenkė žymųjį Mc- 
Kinley ir tuo Anglijai laimėjo vie
ną pirmą vietą. Antras tarptautinis 
susitikimas įvyko Londone ir čia 
amerikiečiai išsikovojo 7 laimėjimus 
iš 16 varžybų. Antroji Amerikos 
lengvaatlečių grupė, kuri šiuo metu 
vieši Japonijoje, laimėjo 14-tą susiti- 
mą prieš vietinius lengvaatlečius. Iš 
14 varžybų, amerikiečiai laimėjo 11 
pirmų vietų. Praeitą savaitgalį Wa-* 
terbury, Conn. įvyko moterų leng
vosios atletikos pirmenybės, kurių 
metu M. McNabb pasiekė naują A- 
merikos rekordą, 200 m. bėgime, 
nubėgdama šią distanciją per 0:24,3, 
ir tuo pagerindama senąjį rekordą, 
viena dešimtąja. Ji šiose pirmenybė
se laimėjo 3 pirmas vietas.

Škotijos futbolo _ sezonas prasidėjo 
šeštadien.. Iki rugsėjo 8 bus varžy- 

*bos dėl pokalo, o po to bus pradė
tos oficialios pirmenybės.

Žymusis australas, šiuo metu stu
dijuojąs Amerikoje, Marshall page
rino savo pasaulinį rekordą 440 yar- 
dų plaukime, nuplaukdamas šią 
distanciją per 4:30.

H. Furuhashj neabejotinai tenka 
laikyti geriausiu šio meto plaukiku 
pasaulyje. Praeitą savaitgalį Japo- i 
nijoje buvo pravestos tos šalies plau-! 
kimo pirmenybės ir jų metu minėtas 
plaukikas 2 kartus pagerino savo 
pasaulinį rekordą 200m laisvu stiliu
mi. Pentkadienį jis tą distanciją nu-Į 
plaukė per 2 minutes ir 8 sekundes,' 
o šetšadeinj jis 200m įveikė per 2.7.6 
tuo savo rekordą 
dešimtojom

Amerikos 
Japonijoje, 
stovus 4:1.

IEŠKO

DiREiNlNKAS

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Elenos šileikjifes, kilusios iš 
Šiaulių valsč., Šilėnų Raini., 
anksčiau gyvenusios New Yor
ke, ieško pusseserė Elena Kan- 
teikvytė - Bačkauskienė, kilu
si iš Šiaulių valsč., Verduliškių 
kaim., gyvenanti 31-19 41 st., 
Long Island, N. Y.

Lubų dažymas
tik $7.50 ||

S švarus darbas, greitas patar • 
navimas. Geriausi dažai 
medžiaga). Kreipkitės j 
WETMORE, Boston. Tel.
2-1269.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0918

'?

4 
t
4 
«
«

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

New Yorke Bostone

pataisydamas 6 
sekundes.
imtyninkai, viešėdami 

nugalėjo vietinius at-1 
i

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis —

Artėja didžiosios kovos lietuviams. 
Per Labor Day savaitgalį mūsų 
šachmatininkai rungsis trijuose 
frontuose:

1. Kanados pirmenybėse, Vancou- 
very, dalyvaus Lietuvos meisteris 
Povilas Vaitonis. J nugalėtojus vil
čių turi: Anderson. Fox, Vaitonis, 
Yanovski. šių pirmenybių reikšmė 
didėja, nes jų nugalėtojas bus įkel
tas į 1952 m. pasaulio kandidatų pir
menybes.

2. New Engiami (6 valstybių) pir
menybėse, New Haven. Conn. daly
vaus Kazys Škėma, Bostono meiste
ris ir Kazys Merkis.

Pernai K. Škėma N. E. p-bčse bu- 
’• vo antras su 5-1 taškų.

3. Illinois Statė pirmenybėse, Chi
cagoje, dalyvaus Povilas Tautvai.ša, 
1951 Chicagos meisteris. Būtų gražu, 
kad greta Tautvaišos į pirmenybes 
stotų dar pora stipresniųjų Chica
gos lietuvių.

Meisterio Tautvaišos simultanas 
Chicagoįe baigėsi jo laimėjimu plūs 
8 minus 1 — 1. Iš meisterio 
laimėjo Aleksandras Zujus, o 
mis baigė Breimeris. •

Simultanas buvo surengtas
paremti Lietuvos meisterio P. Vai
tonio kelionės fondą į Kanados pir
menybes.

Vancouverio lietuviai, kaip aiškė
ja iš kun. Traškevičiaus laiško K. 
Merkiui, su džiaugsmu lauks Lietu
vos meisterio P. Vaitonio atvykimo 
į Kanados pirmenybes, Vancouvery.

Inž. Juozas Gabrys, lektoriauja 
Massachusetts Universitete, Am- 
hurst, Mass. Savo laiku, jo ir kun.

tašką 
lygio-

tiksiu

LY

• «... • • • :S *

(ar

Res. 37 Oriole Street

Namie skalbti neapsimoka.

•>

Kcal Estate & Insurance

409 W. BKOADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

WEST RONBURY. MASS.
Tel. PA—7-1233-W

kutomalic Latindry

f——————————
I Tel. EVergreen 7-4335

iSteplien Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 
i Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
3rooklyn, N. Y.

i
<

I
I 
I 
I

I

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
laidotuvių Direktorių*

NOTARY PUBLIC 
Pt.T^rnavimas dieną ir naktį. 

K.vpiyri* šermenims (tyxai. 
TeL SOuth Bo*ton 8 8596

AVenue 2-2484

T

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

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

Monuments and Markers 
Cemetery Lettering 

NASHUA MONUMENT CO. 
83 Kinsley st. TeL 2155-W 

Nashua, N. IL

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

396 W. BKOADffAY

per- 
Pri-

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

JONAS JAKAITIS
" f • . - • y-? čl ** ę *. T.
57-42 LAWRENCE ST.
Fludnng, L. I., N. Y.

turi mėsine ir maisto produktų 
krautuve su lietuviškais skilan

džiais ir dešromis.

Mirono pastangomis iš Estijos į Lie
tuvą buvo perkeltas šachmatų meis- ’ K 
teris Vladas Mikėnas. Apie tai buvo 
atžymėta Vi. Mikėno išleistam Lie
tuvoje "šachmatų Vadovėly".

Larry Evans, 19 metų studentas 
iš New Yorko, eina pirmuoju JAV 
pirmenybėse su 6-1 taškų (be pra- 
laimėjimo^ 2 lygiom). Didmeisteris 
S. Reshevsky pralaimėjo Dr. A. 
Mengarini. Beliko 4 ratai ir labai 
panašu, kad Amerikos pirmenybes 
laimės naujoji JAV šachmatų žvaig
ždė Larry Evans.

• Pranas Baaliauskas, žino
mas lietuvių futbolo rinktinės 
ginikas, gyvenąs dabar Detroi
te, su žmona ir sūnumi išvyko 
į kelionę po rytines Amerikos 
valstybes.

NEMOKAMAI IŠNOMl O- 
JAMAS KAMBARYS

su vonia ir apšildymu tam. ku
ris bus popietinėm valandom 
namie. Dėl sąlygų teirautis nuo 
5 iki 7 vai. vakaro. 592 E. 6th 
St., III-čias aukštas, So. Bos
ton, Mass.

1ŠNOMUOJAMAS
saulėtas nedidelis kambarys. 

Kreiptis: 103 So. 4th St. 
Brooklyn 11, N. Y.

SESTADIENIAIS 2 V AL. POPIET. WWRL 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METŲ

BROOKLYN 11, N. Y.495 GRAND

J. P. GINKUS 
Direktorius

juietuviŲ Radijo Draugijos

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

Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir Lt Vestuvės,

PROGRAMOS• J * ■* v - * f t ' ■ *. ■**

STREET
Tel EVergreen 4-7142

AD. JEZA VITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

J. P. GINKUS, Direktorius

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

JOK. J. STEKAS, Dir.
1264 White St., HiUside, N. J,

Tel. WAverly 6-3325

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

SAVI. PAS SAVUOSIUS! f

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-2AIiejų-Oil Durnelius

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Bokton, Msm.

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

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubbc

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

B Z IMIS

PIRKITE NAMUS

i

rei-

DAvenport 6-0259
K R U C H

FOTOCRAFAS

finansų Rašt. — B. Cūmenė,
409 Broaclvvay, So. Boston, Mass 

Tel. So-8-0948.

Union Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic S-1506
EVergreen 4-3487

Y.

šeimom su 11 kam. 
apšildomi — $6990. ■ 
tik mūrinis, kainuo-.

I

South Boston, Mass.

HOME

ZUPP’S BAR

I
I
i

660 Grand Street, 
Brooklyn. N. Y.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

•hrmlninkė — Eva Marksienė.
625 E 8th St. So. Boston, Mass 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Tlce-Pirmininkė—B. Gailiūni-jnč.

8 Wlnft?ld St.. So. Boston, Mase
^rot. Rašt. — Stefanija Cverkienė, 

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

EVergreen 8-9 to 0

Joseph Garsz* 3
Graborius—BalsamuotojAs

VYTAUTAS YAKaVONIS

Iždininkė — Ona Siauri*.
51 Tampa St., Mattapan, Masa. 

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko ka» 
antrą antradien; mėnesio, 7.30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E 
Jeventh St., So. Boston, Mass.

Visai* draugijos reikalais kreipkime 
pa* protokolu rtotimnke

PARDUODAM’ NAMAI
MASPETH, L. I. Visi turi po tuš

čia florą dviem 
barių, aliejum 
Panašus namas, 
ja $14.000.

JAMAICA NORTH. tarp S Avė. ir 
DMT Sub_ visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais • 
(porčiais), 2 automobiliams garažas,' 
apšildomas — $15.500.

Taipgi turime visokių namų, vi- 
nūesto dalyse, senų ir naujų.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

I Tel. Vlrginia 7-4499 
i

FUNERAL

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mana.

Patenki no Brocktonieči tfs
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

BROCKTON ICE & COAL CO
27 I^ivvrcnce St.. Brockton, Mass.

WILLIAMSBURGE— arti Apreiš
kimo lietuvių parapijos bažnyčios-- 
8 šeimynų namas su tuščiu butu 
parduodamas pigia kaina.

WOODHAVEN—arti Forest Park 
— ir kitose apylinkėse^turime gra
žių namų parduoti.

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

J. P. MAČIU LIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St., VVoodhaven 21, N.
Tel. Vlrginia 7-1896

F. W. Shalins
(Jalinskas) 

Laisninotas Graborius 
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

-$150-
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Kitur
&

ei. POPlar 4110
Tel. 189

J. COROMS & SON
FURNITL RE CO

I 168 H . PEAKL ST., NAŠIU A, N. II.

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupomas

I

R A L P H

65 - 23 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

L A I D O T U V I ę 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktj

h

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsam uoto ja* 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenim* dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALFTSKAS
FUNERAL

561 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mui 

A. Zaletakas, F. E. Žale 
Grahoriai ir Balsamuotojai
Patarnavimas diena ir naktį. 

Koplyčia šermeninis dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

WAITKU
FUNERAL

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsamuotojas 
(NOTARY PUELIC)

Patarnavimas dieną ir na’cti. 
Nauja moderniška k telyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir J kitus 
miestus.

Tel. NEvvton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus 

VERONTCA R. VALANTIEJUS e Laisniuotas Graborius
’-+++4-+4-+++4-+++++4-+r++4-+4-+++++++4-+4-t4-++M-++++++r+++4-+'♦*■fr*■
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noms,tX I
BORIS BEVERAVE CO. 7

' t
J. ARLAUSKAS, Savininkas *

220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. *♦
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+ Telefonas: EVergreen 4-8934
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Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštyi 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. 
Saukite:

i ♦>

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

WAITT

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDVVAKD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

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

Stotis HE VD—1330 kil. 5000 w.

UŽSAKYKITE TONIKO PAS MUS

Pristatom geriausi toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
GRAFTON AVĖ., j LSLINGTON, MASS.

Tel. DedKam 13C4-VV
PRANAS GERITLSKIS, Namų Tel. Dedliam 1904-R

* i 
•Į.
*
*

+

t
f*♦ 
i 
*

I

§ JOS. ZEIDAT, -JR., Savininkas
® *Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 

Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.
visokiu rūsių (Šėrimai ir užkandžiai 

MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
® Prašome užeiti ir įsitikinti.

411 GRAND STREET
S Tel. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

........  R,. , —

30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDH’ARD J. HAITT 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* ir 
Bihanraotoju 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 3368

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

i

"Asmeniškas Patarnavimas’

M O VERS —
Fu rni tu re Co

I

V. GERULAIČIO
Transporto Kontora

Atlieka baldų, prekių, keleivių ir jų bagažo 
PERVEŽIMO DARBUS

Aptarnavimo kainos žymiai mažesnės kaip kitur.
Rašykite: 671 H ALES AVĖ., BR0NX, N. Y.,

arba telefonuokite: MElrose 5-3149 nuo 6 vai. iki 10 v. vak.

L i t h u a n i a n Dr. Joseph F. Antanėlis
OITOMETRISTAS
515 F.. BKOADVVAY 
South Boston, Mass.

331 SMITO ST.

PROVTDENCE, R. L

Telephone.

OFISO: DF.NTER 1952
Namų: PL 6236

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas Į
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą I

Pritaiko akinius

Insured and Bonded 
Local & Long Distance Moving

326-328 VV. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais I;

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai ■

531 E. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”
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^Balblninkor
, AMtRtK-OS UETOVta "   

Specialus vajaus leidinys
NAUJIENOS. Aifrai;

Išrinkta Apreiškimo parap. 
karališkoji šeima

Sekmadįeni, rugp. 12 d. Dex- 
ter Park, įvyko Apreiškimo pa
rapijos piknikas. Žmonių buvo 
prisirinkę nepaprastai daug. 
Juokas ir dainos skambėjo vi
same parke. Negailestingas 
lietus per anskti išsklaidė besi
linksminančius. I karališkąją 
šeimą buvo išrinkti: karalius 
Juozas Yasadavičius, karalie
nė Julija Čemauskienė, kara
laitis Ričardas Klimas ir kara
laitė Patricija Litvinaitė. Nau
jai išrinktoji karališkoji šeima 
buvo apdovanota gražiomis do
vanomis.

Vienuolyno pašventinimas
Pranciškonų vienuolynas 

Brooklyne baigiamas remon
tuoti. Senas ir apleistas namas 
pamažu pradeda įgauti vienuo
lyno išvaizdą. Koplyčioje jau 
laikomos šv. Mišios ir dalis 
kambarių įrengti. Besibaigiant 
remonto darbams, ruošiamas 
iškilmingas vienuolyno, spaus
tuves pašventinimas, kuris į- 
vvks lapkričio 28 d., Kristaus 
Karaliaus šventėje.
Dar neaišku dėl K. Jurgėlos
Čikagos lietuviškoji spauda 

pakartotinai rašo, jog “Voice 
of America” lietuvių skyriaus 
vedėju yra paskirtas Amerikos 
Lietuvių Informacijų Centro 
vedėjas K. Jurgėla. jau netru
kus pradeda eiti savo pareigas. 
New Yorke kompetentingose į- 
staigose pasiteiravus, pasirodė, 
kad tuo tarnu dar neaišku, ka
da K. Jurgėla pardės vadovau
ti. Taip pat dar svarstoma, kas 
bus paskirtas naujuoju LAIC 
vedėju.

B. Darlys apie jaunimą
Barbara Darlys pereitą tre

čiadienį per “Voice of Ameri
ca” kalbėjo į Lietuvą apie dvi 
būdingas jaunimo konferenci
jas: apie Berlyne įvykusią so
vietinio ir Amerikoje (Utica, 
N. Y.) demokratinio jaunimo, 
atstovaujančio 63 laisvuosius 
kraštus.

Savo kalboje ji nurodė pa
grindinius skirtumus tarp ko
munistinio ir demokratinio 
auklėjimo.

Ateitininku ekskursija 
atšaukiama

Numatytoji Nevv Yorko atei
tininkų ekskursija į Stony 
Brook Lodge rugp. 18 d. ne
įvyks.

Spalio 1-7 d. Didžiajame 
New Yorke prasideda vajus su
telkti lėšoms Vokietijoje pasi- 
likusiems ir niekur išemigruoti 
negalintiems lietuviams. Jų 
tarpe daugiausia yra senelių, 
invalidų ir ligonių. Svarbu dėl
to, kad vajus gerai pavyktų ir 
galima būtų jiems suteikti e- 
fektingą pagalbą.

Prie BALFo sudarytasis vie
tos lietuviškų organizacijų ir 
visuomenės veikėjų specialus 
komitetas deda vi
sas pastangas, kad vajaus me
tu būtų išnaudota kiekviena 
proga parinkti pinigų ir tuo 
pačiu praskaidrinti anapus 
vandenyno esančių mūsų tau
tiečių dienas.

Vajaus pabaigtuvių dieną, 
spalio 7-ąją, ruošiamo koncer
to proga norima išleisti specia-.. 
lų leidinį. Tenai bus trumpos 
žinios apie BALFo veiklą, apie 
tremtinių emigraciją ir įsikū
rimą Amerikoje, ypač New 
Yorke ir jo apylinkėse. Tenai 
skelbsis organizacijos ir as
mens, kurie prie BALFo veik
los, prie tremtinių parkvietimo 
ir įkurdinimo dėjosi, kurie tą 
veiklą vienaip ar kitaip rėmė. 
Pagaliau, tenai bus proga ir 
patiems tremtiniams pareikšti 
savo padėkos jausmus tiems 
geradariams, vietiniams lietu
viams, kurių dėka jie atsidūrė 
Amerikoje, išvengdami dauge
liu atvejų blogesnės emigraci
jos į Australija, Braziliją ar kt.

Vietinėje skaudoje ir per ra
diją atvykus;eii dėkojo savo 
sponsoriams. bet dabar tai pa
daryti būtų ypatingai patogi 
proga, nes šis leidinys bus lai
komas ir sukaktuviniu leidiniu. 
Tuo maždaug laiku į Ameriką 
jau bus atvykęs 25,000-asis lie
tuvis tremtinis.

Privataus pobūdžio medžia
ga tame leidinyje turėtų būti 
apmokama pagal šį komiteto 
nustatytą tarifą: visas puslapis 
— 30 dol., pusė — 15 dol., treč
dalis — 10 dol., ketvirtadalis 
—8 dol. Galės pasiskelbti ir 
koncerto rėmėjai, kurie įmo
kės po 1 dol.

Atskaičius spausdinimo iš
laidas, pinigai bus paskirti 
tremtiniams šelpti. Pageidauti
na, kad tame leidinyje daly
vautą kiek galint daugiau lie
tuvių organizacijų. įstaigų, biz
nierių, profesionalų ir kt.

Leidinio komisijos pirminin
ke išrinkta Izabelė Radzevičiū
tė, o jai talkininkauja 11 as
menų. vietinių ir naujai atvy
kusių. Visais leidinio reikalais 
kreiptis į pirmininkę raštu

telefonu: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y. Tel. EVergreen 7-1422. Pa
tartina neatidėlioti, nes komi
tetas turės rezervuoti laiko lei
diniui sutvarkyti ir jį atspaus
dinti iki spalio 7 d. koncerto.

Ruošiasi BALFo koneertui
Tremtinių Pagalbos Vajaus 

komiteto pakviestas Operetės 
choras sutiko dalyvauti spalio 
7 d. didžiuliame koncerte Lošt 
Battalion salėje. Mykolo Liu- 
berskio vadovaujamas, šiuo 
metu jis ruošia tam koncertui 
naujų dainų.

Vedė med. dr. T. Savickas
Apreiškimo par. bažnyčioje 

kun. J. Pakalniškis sutuokė 
med. dr. T. Savicką su Lola 
Taurchili. Vestuvių vaišės įvy
ko George’s Hotel Brooklyne. 
Savo sutuoktuvių proga T. ir 
dr. Savickai Diepholzo gimna
zijai per Liet. Tremtinių Drau
giją paaukojo 50 dol. Draugi
jos pirmininkas inž. A. Novic
kis jiems reiškia padėką.
Amerikiečiai prisimena Šarkį

Pereito pirmadienio “Daily 
News” savo New Yorko sky
riuje, tarp kitų garsių asme
nybių, įsidėjo ir J. šarkio-Žu- 
kausko fotografiją. Tekste ra
šoma, kad tuo tarpu, kai 
m. gegužės mėn. 20 d. 
Humphries prašė Yankee 
dijone publiką pasimelsti,
Lindbergas laimingai perskris
tų Atlantą, vyko svarbiausios 
J. Šarkio rungtynės su Jim Ma
lone.

Stovyklavo skautai vyčiai
Brooklyno skautai vyčiai 

pirmą kartą surengė trumną 
savaitgalio stovyklą rugp. 10, 
11 ir 12 d.d. Stovyklos progra
mą sudarė stovyklos įrengimas 
bei sustvarkymas, laužai ir re
prezentacija amerikiečių ir lie
tuvių svečių tarpe.

Sekmadienį su gausiu svečių 
būriu atsilankė ir kun. J. Pa
kalniškis, kuris prie skaučių-tų 
paruošto altoriaus atlaikė šv. 
Mišias. Svečiai buvo pavaišinti 
skautiškais pietumis.

Skautai vyčiai nuoširdžiai - 
dėkoja Dr. Valukui. kuris 
do skautams pasinaudoti 
miškeliu.

Vėl pašaukė lietuves
Micamold radijo kondensa

torių fabrikas, kuris prieš kele
tą savaičių buvo atleidęs nema
žai darbininkų, jų tarpe ir lie
tuvių, dabar vėl šaukia dirbt.

• St. ir M. Mišiūnai, Para- 
mount baro savininkai, aplan
kė “Darbininko” spaustuvę ir 
ta proga atnaujino savo skel
bimą laikraštyje.

A. Bendorius parengė 
Lietuvos geografiją

Geografas A. Bendorius pa
rengė vadovėlį, pavadintą 
“Lietuva— kraštas, tauta, kul
tūra”. Jvadą parašė prof. K. 
Pakštas. Bendradarbiavo prof. 
A. Kučas, prof. J. Kuprionis ir 
kiti. Kalbą taisė Pr. Naujokai
tis. Knygoje bus apie 100 pa
veikslų. Toks leidinys labai rei
kalingas lietu^įškai vargo mo
kyklai ir labai svarbu jį ko 
greičiau išleisti.

DaiL VL Vijeikis sveikina
Brooklyniečiams gerai ‘pažįs

tamas dail. VI. Vijeikis, šiuo 
metu iš Čikagos savo automo
biliu atvykęs ir su šeima ato
stogaująs Niagaroj prie kriok
lių, brooklyniečiams siunčia 
sveikinimų.,

Brooklyniečiai dailininkai 
dirba

Dail. Povilas Osmolskis šiuo 
metu iliustruoja P. Orintaitės 
naują knygą vaikams, pava
dintą “Viltrakių vaikai”. Taip 
pat tik ką baigė viršelį jau 
spausdinamai Vytauto Augus
tino Lietuvos vaizdų knygai. 
Dail. V. Adamkevičius piešia 
viršelį “Gabijos” spausdinamai 
J. Savickio knygai “Raudoni 
batukai.”
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Svečiai
Kun. Znotinas, pastoviai gy

venantis Washingtone, lankėsi 
Bostone pas savo gimines.

Kun. Andrius Naudžiūnas. 
MIC, atvyko iš Čikagos, III.. į 
Bostoną. Lanko savo motinėlę 
ir brolius. Per Žolinę ir rugp. 
19 d., sekmadienį, žada pasto
viai atlaikyti sumą ir pasakyti, 
pamokslą šv. Petro bažnyčioje 
Sc. Bostone. Jis pastoviai gy
vena Tėvų Marijonų Seminari
joje ir yra antruoju “The Ma- 
rian” redaktorium.

BALFo piknikas
Bostono BALFas kviečia vi

sus bostoniečius šių metų rugp. 
19 d. atvykti į Brocktoną, į 
Romuvos parką į didingą pik
niką. Paremkime BALFą, o 
tuo ir mūsų kenčiančius tautie
čius.

Grįžo iš atostogų
Kun. A. Abračinskas grįžo iš 

atostogų rugp. 28 d. ir daly
vaus susirinkime, kuriame bus 
galutinai susitarta dėl bosto
niečių 
Jėzaus 
tone.

ar

Dabarties pastabos
• Dėmesio lietuviškai maldaknygei
• Lietuviškos šeimos — mūsų siekimas
• Kaip su tais lietuviais monarchistais?

1927 
Joe 
Sta- 
kad

Komunistinė* Ceko«.Iovakijo* ambasadorių Dr. Vladimiru Prochazka 
su žmona ir dukterim pasitinka piketininkai N’ew Yorko uoste, i kuri 
jis atplaukė laivu “Coronia," Piketininkai reikalauja ji grįžti namo ir 
pasirūpinti, kad būtu paleistas arkivyskupas Reran ir amerikietis žur
nalistas Oatis.

Pr. Lapės iliustracijos
Dail. Pr. Lapė neseniai iliu

stravo William Sansom nove
lių rinkiniį “The Face of Inno- 
cence”, apie kurią palankiai 
atsiliepė “The New York Ti- 
mes”. To dienraščio knygų ap
žvalgoje kartu su recenzija bu
vo įdėtas ir Pr. Lapės pieštas 
viršelis.

Rašytojas Paulius Jurkus 
pakviestas vyriausiuoju “Atei
ties” redaktoriumi. Jis pakei
čia iš redakcijos išėjusį A. Po
cių.

Domisi “Dūmine lūšnele”
Brooklyne neseniai iš spau

dos išėjusi K. B. Kriaučiūno ei
lėraščių knyga, pavadinta “Iš 
dūminės lūšnelės”, su dail. P. 
Osmolskio viršeliu, sukėlė sa
votiško susidomėjimo. Ja do
misi ypač senieji brooklvnie- 
čiai, kuriems autorius yra pa
žįstamas iš savo veiklos kaip 
dainininkas ir rašytojas.

Nors poezijos joie ir nedaug, 
bet ji yra nuoširdi savo prisi
minimais iš Lietuvos ir pv-ve- 
nimo stebėjimo aprašymais iš 
Amerikos.

darbų Nukryžiuotojo 
Seserų piknike Brock-

Mirė
Rugpiučio 11 d. mirė Ona 

Gailiunienė ir Povilas Karvelis. 
Abu palaidoti rugp. 14 d. Pa
maldos buvo šv. Petro bažny
čioje. Povilas Karvelis, turėjęs 
per 81 m., paliko brolį ir pus
brolį St. Žebrą.

Gimė
Vincentas ir Ona Jankauskai 

susilaukė sūnelio, taip pat 
Pranciškus ir Stanislova Do- 
lan„ o Martynas ir Ona Griga
liūnai — dukrelės. Visi trys 
pakrikštyti šv. Petro bažnyčio
je.

“Keleivis” ir “Sapnininkas”
“Darbininke” L. Kn. per

daug jau užsipuola Bostono 
“Keleivį”, kuris yra davęs tokį 
didelį įnašą “mokslui ir apšvie- 
tai” skleisti. Prieš kelerius me
tus “Keleivis” išleido savo 
skaitytojams “Didįjį Sapninin
ką su Salemono Galva”. Tas 
“Sapnininkas”
vio” skaitytojų enciklopedija.

• Pranas Jurgeliūnas ir Ge
novaitė Flynn sukūrė šeimos 
židinį.

tai “Kelei-

Bostono cukraus fabrike
lei-
jo

Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke paieškomi 
Paškauskas, Juozas, iš Gil- 

vydžių km. Viešintų vi., Pane
vėžio ap. (buv. Andrioniškio 
vi.. Ukmergės ap.)

Pavilonis, Antanas ir Povi
las, iš Gilvydžių km., Viešintų 
vi., Panevėžio ap. (buv. And
rioniškio vi.. Ukmergės ap.)

Pliskevičius, 
korepkos km.,

Pliškevičiūtė 
nė Morta, iš
Nedzingės parap., Alovės 
Alytaus ap., ir sūnūs Jonas ir 
Vadas.

Žiūra, Tomas, iš Jurgelioniu 
km., Vilniaus kr.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai praSomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA,

41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Ignotas, iš Su- 
Nedzingės par. 
- Sakalauskie- 

Meškučių km., 
vi.,

Išnomuojamas kambarys su 
baldais vienam ar dviems as
menims. Galės pasinaudoti ir 
virtuve. Kreiptis pas Mrs. Eva 
Dome, 349 Rodney st., Brook
lyn, N. Y.
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Ja- 
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Bendrovė, gaminanti “Do
mino” cukrų. Bostone turi be
ne seniausią fabriką, statytą 
dar 19 šimtmety ir turintį ne
toli 100 metų amžiaus. Kai į 
Ameriką pradėjo važiuoti pir
mieji lietuviai imigrantai, ne 
vienas tuoj gavo darbo tame 
cukraus fabrike. Tada tas dar
bas ne labai gerai buvo atlygi
namas, todėl senieji gyventojai 
juo mažiau domėjosi, ir ten 
lengviau patekdavo naujai at
vykusieji. Tokiu būdu jau keli 
dešimtmečiai kaip dauguma to 
fabriko darbininkų sudaro lie
tuviai ir lenkai, tačiau lietuvių 
procentas didesnis. Ilgainiui 
darbo sąlygos gerėjo, šuo me
tu tas fabrikas yra viena 
resniųjų įmonių Bostone, 
me atlyginimo minimumas 
rams yra $1.40.

Dabar tame fabrike senųjų 
•lietuvių darbininkų procentas 
yra nemažas. Yra dirbančių 
jau daugiau kaip 40 metų. Yra 
nemaža pensijas ištarnavusių. 
Fabriko administracijoje taip 
pat lietuviai užima gana daug 
vietų.

Kai į šį kraštą pradėjo plauk
ti tremtiniai, jų dalis taip pat 
gavo darbo tame fabrike, ypač 
mašinų skyriuje, kurio virši
ninku yra Mr. Robert Fitzge- 
rald, mielai priimąs į darbą 
tremtinius, šiuo metu jau apie 
30 tremtinių lietuvių dirba ta
me fabrike. Šiais metais darbo 
nėra labai daug —net šiuo me
tu dirbama dažnai tik po ketu
rias dienas. Tačiau uždarbiai ir 
tokiu atveju nėra blogiausi, pa
lyginant su daugeliu kitų čia 
veikiančių įmonių .

Lietuviškoji maldaknygė mūsų tautos istorijoje užima labai 
svarbią vietą. Caristinės Rusijos okupantai per kelis dešimtme
čius bruko lietuviams katalikams maldaknyges, spausdintas lie
tuvių kalba, bet rusų raidėmis- Tokiu būdu rusai siekė mūsų 
kraštą surusinti. Tačiau lietuviai katalikai tokių maldaknygių 
neėmė ir spausdino sau lotynų raidėmis maldaknyges Prūsuose 
bei su dideliais pavojais gabeno jas per sieną. Ne vienas toks 
knygnešys buvo išgabentas į Sibirą ar pasodintas į kalėjimą. 
Tačiau rusų brukamoji maldaknygė lietuvių buvo atmesta vi
siems laikams.

Dabar pasigendame tokios pagarbos lietuviškai malda
knygei emigracijoje. Seniesiems emigrantams, tiesa, esama at
spausdintų maldaknygių, tačiau jaunajai kartai, net iš tremties 
atvykusiųjų vaikams, siūloma dažnai nelietuviška maldaknygė ir 
tam ieškoma įvairių pateisinimų. Be abejo, yra sunkumų su 
tais, kurie lietuviškos maldaknygės nebenori, tačiau ji turėtų 
būti pirmoj eilėj pateikiama bent tiems, kurie gali ir nori ja 
naudotis. Lietuvių tautos kovoj už savo gyvybę maldaknygė 
atliko labai svarbų vaidmenį. Atkreipkime didesnį dėmesį į jos 
vaidmenį emigracijoje.

Nemalonu yra apie savo negalavimus kalbėti, bet kartais 
reikia. Mes labai branginame lietuvišką šeimą ir rūpinamės, kad 
svetur begyvenąs jaunimas kurtų lietuviškas šeimas, nes mišri 
šeima yra- mirtinai pavojinga tautinei gyvybei. Galime džiaug
tis, kad daugeliu atvejų mūsų norai pasiteisina ir jaunosios kar
tos žmonės sukuria savas lietuviškas šeimas. Pasitaiko tačiau ir 
išimčių. Kai tokias išimtis sudaro žinomesni tituluoti žmonės, 
baugu, kad tai netaptų pavyzdžiu Kviečiame jaunimą nekreipti 
dėmesio į atskirus nukrypimus ir atkakliai siekti lietuviškos 
šeimos bei jos tradicijų išlaikymo. Ypač į tai kreipkime dėme
sio vėliausiai iš Tėvynės išvykusieji. Padarytos klaidos gali vė
liau ir asmeniškai skaudžiai atsiliepti.

Neseniai vienas žinomas mūsų laikraštininkas nei iš šio nei 
iš to polemikoj pasisakė esąs monarchistu. Į tai norėtųsi žiūrėti 
kaip į nenormalaus gyvenimo reiškinį ar polemikos pasikarščia
vimą. Iš esmės monarchistinių idėjų savo krašte Neprikl. metais 
neturėjome ir nebeturėsime. Visi didžiuojamės savo viduramžių 
istorija ir tada pasireiškusiais savo monarchijos talentais, ta
čiau visa tai juk yra tolima praeitis. Šiuo metu turime svarbes
nių klausimų, negu toks tuščiažodžiavimas.

Šio šimtmečio pradžioje pačioje Europoje dar buvo apie 30 
monarchijų, o dabar esama vos keleto, ir tos pačios vos laikosi. 
Mūsų krašte prieš dabartinę tragediją tas klausimas buvo abso
liučiai nebeaktualus, o ką bekalbėti apie tai, kas bus, kai vėl 
laisvę atgausime. Neturime dar atvejo,kaip kraštas tvarkosi ir 
gali tvarkytis, po bolševikmečio išėjęs į laisvą gyvenimą. Tat 
ir Lietuva, išėjusi iš bolševikų okupacijos kančių, turės eibes 
rūpesčių ir netenka abejoti, kad panašūs svaičiojimai, kaip čia 
minimasis, neturės jokios vietos- K. Mockus

Administracijos pranešimas

Rugpiučio 4 d. bendrovė sa
vo lėšomis surengė pikniką vi
siems įmonės darbininkams su 
jų šeimomis gražioje vietovėje 
netoli Bostono. Programoje 
buvo įvairūs konkursai dide
liems ir mažiems ir laimėtojai 
gavo dovanų. Visi pikniko da
lyviai buvo vaišinami pietu
mis bei tonikų bendrovės lė
šomis. Specialiai į pikniką iš 
New Yorko buvo atvykęs Mr. 
Victor L. Johnson. viceprezi
dentas, ir stengėsi arčiau susi
pažinti su fabriko darbininkais 
bei jų šeimomis.

Š bendrovė savo lėšomis ap
draudžia visus darbininkus gy
vybės draudimo įstaigoje, taip 
pat savo lėšoms įrašo į Blue 
Cross. Ligos atveju iš atitinka
mų lėšų apmokama darbininko 
ir jo šeimos narių gydymo iš
laidų gana nemaža dalis. Ser
gantieji darbininkai gauna li
gos atveju pusę savo norma
laus uždarbio.

Kad lietuviai toje įmonėje 
jau seniai dirba, matyti ir iš 
vieno skelbimo, spausdinto 
1914 metais devyniomis kalboj 
mis. Tai Massachusetts Statė 
Board of Labor and Industries 
skelbimas, iškabintas ir tebe
kabąs šiuo metu atitinkamoje 
vietoje. Skelbimo kalba įdomi 
savo netaisyklingumu, todėl ją 
netaisę pacituojame:

”Us pagadima ,ar nugurima 
daliku pritaisitu ca toileti. Bus 
korotas nie mazou kaip $50. Po 
aktu 164. 1914 miatu.”

Matyti, kad tuo metu skel
bimo autoriai nerado 
gesnio vertėjo tiems 
žodžiams išversti.

Jau buvo rašyta, kad nuo 
liepos 1 d. Darbininkas yra 
siunčiamas visiems du kartu j 
savaitę. Skaitytojai, kurie bu
vo užsisakę tik vieną kartą sa
vaitėje, dabar gauna du kartu, 
bet nebus reikalaujama primo
kėti iš tų, kurie jau yra užsi
mokėję šiais metais.

Nuo Naujų Metų prenume
rata bus imama pilna.

Buvo rašyta, kad visiems 
skaitytojams yra siuntinėja
mas laiškas su pranešimu, ka
da jų prenumerata pasibaigia. 
Dabar pranešame, kad toks 
laiškas jau yra išsiųstas vi
siems: vieniems jis primena.

jog jau laikas atnaujinti pre
numeratą, o kitiems tik prane
ša iki kurio laiko sumokėta. 
Čia priklauso visi skaitytojai, 
kurie yra užsimokėję iki 
m. rugsėjo 15 d.

Dar kartą prašome 
skaitytojų, kurie keičia 
sus, atsiųsti 
ypatingai 
miestas.

Administracija, norėdama, 
kad visi skaitytojai gautų laik
raštį reguliariai ir laiku, prašo 
nurodyti, kada pasiekia antra
dienio numeris ir kada penkta
dienio. Už tokį pranešimą ad
ministracija iš anksto dėkoja.

1951

visų 
adre- 

visada ir senąjį, 
jei yra keičiamas

Mirus Žentai - Elenai Strolienei, Schoeningen, Vokietijoj, jos 
vyrui Juozui Stroliai ir visai jo šeimai reiškiame gilią- 
širdingą užuojautą.

Juozapina Savickiene ir dukterys
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“DARBININKO’’ SPAUSTUVĖJE
680 Bushuick Avė., Brooklyn, N. Y.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

Žurnalai • Parengimų programos
Laikraščiai ' • Plakatai
Knygos • Bilietai
Jubilūjiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”
680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Tel. GL. 5-7068
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“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. ŠOU 8-2680
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