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DAUG VAIKŲ IŠVEŽE Į RUSIJĄ
Hamburgas. — šių metų 

pradžioje Sovietai Lietuvoje 
surinko visus bado metais at
bėgusius ir čia gyvenusius vo
kiečius ir išvežė j Rytų Vokie
tiją. Iš ten jau nemažas skai
čius tų vokiečių pasiekė Va
karų Vokietiją.

Šiomis dienomis pas Vaka
rų Vokietijoj gyvenantį savo 
tėvą atbėgo vėl vienas iš Ka
raliaučiaus kilęs jaunas vokie
tis, kuris pranešė tarp kita ko, 
kad nemaža atbėgusių vaikų 
lietuviai iš pasigailėjimo pri
glaudė ir augina kaip tariamus 
savo vaikus. Bet tuos Mažo
sios Lietuvos ir kitų Prūsijos 
sričių vaikus, kurie nespėjo 
kur nors prisiglausti, Sovietai 
sugaudė ir išvežė į Rusijos gi-

Nori pagreitinti D. P. 
imigracijos tempą

Muenchenas. — DP Komisi
jos pareigūnai Europoje, ypač 
Vokietijoje, stengiasi pagrei
tinti tremtinių emigracijos į 
Ameriką tempą. Tuo reikalu 
neseniai Muenchene įvyko spe
cialūs susirinkimai, kuriuose 
dalyvavo ir BALF atstovai.

Ta proga BALF įstaiga Vo
kietijoje praneša dėl garanti
jų: ‘Kai paaaiškėjo. kad lie
pos 31 d. yra paskutinis ter
minas darbo ir buto sutarti
mis apsirūpinti, visus sutarčių 
neturinčius lietuvius laiškais 
įspėjome kreiptis j NCWC 
skyrius, prašyti nevardinių ga
rantijų. (Mat, BALF pirminin
kas buvo susitaręs su NCWC 
centru, kad reikalui esant, jie 
duos nevardines garantijas.) 
NCWC patarnavimu mažai 
kam reikėjo naudotis, nes 
BALF Centro aktingu ir sėk
mingu tarpininkavimu, netu-
rintieji sutarčių tuojau jas ga- padalinys tarptautiniams auk- 
vo net ir po kelias. Įėjimo ir kultūros reikalams.

PALIAUBŲ DERYBOS NEJUDA 
IŠ VIETOS

Komunistą skundas dėl tariamo neutralumo zonos pažeidimo 
atmestas.

Tokio. — Pradėjus neutrali- 
nei zonai nustatyti pakomisei 
darbą, komunistai iškėlė kalti
nimą, kad Jungt. Tautų pajė
gos tariamai pažeidusios ne
utralią derybų zoną. Joje bu
vęs Jungt. Tautų pajėgų nu
kautas vienas komunistų pat
rulis ir antrasis sužeistas. Taip 
pat komunistai iškėlė, kad 
Jungt. Tautų lėktuvai apšau
dę vieną su balta vėliava vy
kusį .jų automobilį.

Šis skundas buvo ištirtas ir 
derybų komisijos pirmininkas 
adm. C. T. Joy jį atmetė.

Savo atsakyme komunistu 
atstovams Joy nurodė, kad 
Jungt. Tautų pajėgos neutrali- 
nėj zonoj kontrolės nevykdo ir 
už įvykius joje nesiima atsako
mybės, jei ten vietos partizanai 
imasi veiksmų. O tyrimas pa
rodė, kad ten Jungt. Tautų Da- 
jėgos nebuvo įsikišusios. Ko
munistų patrulis buvo nukau
tas partizanų. Pranešimas apie 
panašų įvykį prie Panmunjon 
pasirodė visai be pagrindo ir 
komunistų pramanytas.

Dėl automobilio apšaudymo 
Joy nurodė, jog ir toliau ko
munistų automobiliai bus puo
lami, nors jie ir su balta vė
liava vyktų, jei apie juos 

lumą ir ten augina kaip ru
sus.

Kalbamas vokietis nuo tų 
rusų gaudymų buvo pabėgęs 
net į Latviją ir 1948 m. vėl 
grįžo. Dirbęs kolchoze, o atlie
kamu laiku ėjęs dar padirbėti 
pas likusius dar savarankiškus 
ūkininkus, nes iš kolchoze 
gaunamo atlyginimo negalėjęs 
pramisti.

Šio vokiečio pranešimu, tiek 
Lietuvoje, tiek Latvijoie tebe
vyksta miškuose susitelkusių 
partizanų kietos kovos su so
vietiniais okupantais.

LIETUVOS PARTIZA
NAI TEBEH OVOIA
Bazelis. — Šveicarų “Bas- 

ler Nachrichten” gautomis ži
niomis, Lietuvos partizanai te
betęsia kovą su sovietine ag
resija. Laikraščio žiniomis, 
partizanų pajėgas sudaro 6-8,- 
000 vyrų ir kovos vykstančios 
gana didelio masto. Rytų Eu
ropos partizanų veikimą esą 
pavykę koordinuoti ir lietuvių 
partizanų daliniai veikia net už 
Lietuvos ribų ir stipriai trukdo 
Sovietų tiekimą šiaurinėj Len
kijoj, Gudijoj bei Rytprūsiuo
se.

Lietaviai dalyvaus 
UNESCO konferen

cijoje
Valstybės Departamentas 

pereitą savaitę atsiuntė BAL
Fui kvietimą dalyvauti UNES
CO konferencijoje, kuri New 
Yorko Hunter College patalpo
se įvyksta ateinančių metų 
pradžioje. Lietuviams skiria
ma dvi vietos.

UNESCO yra Jungt. Tautų

Jungt. Tautų pajėgoms nebus 
iš anksto pranešta.

Peipingas grasina
Peipingo komunistinis radi

jas paskelbė grasinimą, kad jei 
amerikiečiai nepakeisią savo 
laikysenos ir nenutrauksią 
“provokacijų", tai derybos 
sklandžiai neisią. Ir jei jos nu
truksią, tai tikrai iš to jiems 
naudos nebūsią.

Jungt. Tautų karinė vadovy
bė iš savo pusės nurodo, kad 
komunistai jvairais būdais nori 
derybas vilkinti ir tuo laiku 
telkti savo pajėgas. Jie tikisi, 
jog tai padarysią Jungt. Tau
tu atstovams įspūdžio ir tuo 
būdu priversią juos daryti nuo
laidas. Bet kadangi tai neduo
da lauktų vaisių, jie pradeda 
dalyką painioti dar įvairiais ki
lai? būdais, prasimanydami į- 
vairius kaltinimus.

Daugumos stebėtoju nuo
mone. komunistai dėl dabarti
nio Joy atsakymo derybų dar 
nenutrauksią, bet bandysią i- 
va iriomis priemonėmis pasiek
ti iš Jungt. Tautų pusės nuo
laidų.

Pačių paliaubų klausimas, 
po 26 posėdžių paliaubų komi
sijos ir po 6 posėdžių neutrali- 
nės zonos pakomisės, nėra nė 
truputį pasistūmėjęs į priekį.

Teherane derybos nutrūko
Teheranas. — Prez. Tru-

mano patikėtinio W. A. Har- 
riman pastangomis prieš aš- 
tuonioliką dienų atnaujintos 
anglų iraniečių derybos dėl 
Irano naftos suvalstybinimo 
nutrūko. Irano vyriausybei lai
kantis suvalstybinimo įstaty
mo raidės ir visai nesileidžiant 
į derybas dėl suvalstybinamų 
anglų nuosavybių, anglų dele
gacijos pirmininkas įteikė 
min. pirm. Mossadeh ultimaty
vų reikalavimą pakeisti savo 
laikyseną, kartu pažymėda
mas, jog priešingu atveju jis 
išvyks ir už pasekmes atsako
mybė kris Iranui. Anglai bu
vo sutikę pripažinti Irano naf
tos suvalstybinimą ir jo vy
riausybei perleisti anglų naftos

Mažoji Lietuva pilna 
Sovietų kariuomenės

Hamburgas. — čia gauto
mis žiniomis, šiuo metu Mažo
ji Lietuva ir visi Rytprūsiai v- 
ra grūste prigrūsti Sovietų ka
riuomenės. Į Karaliaučių civi
liai visai nebeįleidžiami. Vi
sam krašte pristeigta kariuo
menės stovyklų. Keliai bei ge
ležinkeliai yra užkimšti ka
riuomenės kolonų ir nuolat 
vykdomi manevrai. Dauriau- 
sia čia sutelkti totorių ir mon
golų daliniai.

Rusų emigrantai ko
vos su komunizmu
Stuttgartas. — Buvusiam 

porevoliucinės Rusijos vyriau
sybės min. pirm. A. Kerens- 
kiui, kaip pranešama, pavyko 
sujungti penkias paskiras ru
sų emigrantų grupes kovai su 
komunizmu ir suorganizuoti 
bendrą “Rusijos Tautoms Išva
duoti Tarybą.” šiems pasitari
mams Kerenskis buvo atvykęs 
iš JAV. Naujoji sąjunga gr^tu 
laiku paskelbsianti savo prog
ramą ir numato įsigyti stiprią 
trumpų bangų radijo stotį, ku
ri imsis prieškomunistinės pro
pagandos Rusijos gyventojų 
tarpe. Šią rusų akci.ją remia 
American Committee for the 
Liberation of the Peoples of 
Russia.

Pastebėtina, kad į šią sąjun
gą ukrainiečiai atsisakė jeiti, 
kadangi rusų susijungusios 
grupės nenori sutikti su Ukrai
nos autonomija ir tebesilaiką 
imperialistinio kurso. 

su keturiais vaikais, pabėgusi 
iš Rytų Vokietijos.

SAntvni žymūs arabai suimti ir teisiami Ahdalėjr, netoli Ammano, Jordano sostinės. Jie kaltinami, kad 
ialyv»v« sąmoksle ir pėdėje nužudyti karalių Abduiaehą. Jis buvo nužudytai liepos 20 d.

bendrovės turtą. Bet jie reika
lavo, kad Irano naftos komisi
jos priežiūroj jiems būtų pa
likta naftos gamybos bei pre
kybos tvarkymas ir gautas 
pelnas pasidalinamas pusiau.

Irano min. pirm. Mossadegh 
į anglų ultimatumą nekreipė 
dėmesio. Parlamente ir senate 
jis pranešė, kad anglų reikala
vimai esą nepriimtini. Tuo 
būdu derybos nutrūko, nors 
Vv . A. Harriman ir buvo para
ginęs Irano vyriausybę rim
tai anglų pasiūlymą apsvarsty
ti. Iš tikro tą pasiūlymą buvo 
suformulavęs Harrimano naf
tos reikalams patarėjas W. J.
I.evv.

Deryboms nutrūkus, anglų 
delegacijos pirm. Stokes savo 
pasiūlymą atšaukė ir išvyksta. 
Kokių priemonių anglai toliau

KOMUNISTAMS KINIJOJ ĮSIGALĖTI 
PADĖJO JAV KOMUNISTAI

Washingtonas.— Buvęs Mac 
Arthuro žinių tarnybos virši
ninkas gen. Ch. A. Willoughby 
atstovų rūmų priešamerikinei 
veiklai tirti .komisijai pareiškė,
jog JAV komunistai padėjo ris pareiškė, jog Instituteof Pa- 

cific Reiations komunistai lai
kė savo įtakoj ir jį vadino rau
donąja mokykla. Budencas 
taip pat vėl pakartojo kaltini
mą, jog O. Lattimore yra bu
vęs komunistas, kaip ir milijo
nierius F. Vanderbilt Field.

komunistams įsigalėti Kinijoj 
ir dabar ruošiasi jėga nuvers
ti JAV vyriausybę. Tarp tų. 
kurie padėjo Kinijoj komunis
tams įsigalėti, generolas nuro
dė E. Dennis, E. Brotvder. S. 
Darcv, H. Berger ir G. Eisler. 
Kartu senato komisija paskel
bė FBI direktoriaus J. E. 
Hoover įspėjimą, kad galima 
laukti, jog 43.217 JAV komu
nistų partijos narių imsis sa
botažų ir revoliucijos, kai tik 
laikys, kad atėjo tam tinkamas 
momentas. Kiekvienas discipli
nuotas jų narys yra įpareigo
tas būti visam kam pasiruošęs

Vėl pabėgo du čekai
Lneneburg, Vokietija.— At

likę sudedamu laiveliu 600 ki
lometrų kelio, Vakarų Vokie
tiją pasiekė čeku studentas G. 
Neureuter ir jo sužiedotinė E. 
Erbenova. Pre Rvtų Vokietiją 
jie Elbe praplaukė apsimetę tu
ristais.

J Švedijos Malmoe uosta po 
nuotykingos kelionės atbėgo 
taip pat viena vokiečių šeima 

imsis, tuo tarpu nėra paaiškė
ję. Anglų min. pirm. Attlee 
skubiai grįžo į Londoną, kur 
buvo sušauktas ministerių ka
binetas posėdžio. Skelbiama, 
jog jis numatęs tolimesnes I- 
rano naftos klausimu priemo
nes. Bet kokios jos yra, kol 
kas nepaskelbta. Bet galimas 
dalykas, kad anglai užims A- 
badano sritį. Pranešimai iš 
Londono sako, jog anglų vy
riausybė galvoja tokio žygio 
imtis, nors dėl to tektų susi
kirsti su Sovietais. Praėjusį 
mėnesį buvo pareikšta ir pa
čios anglų vyriausybės, jog 
tam tikromis sąlygomis jos 
kariuomenė užims Abadaną. 
Bet kol kas nežinoma, ar da
bartinės sąlygos jau yra to
kios, kuriomis to žygio anglai 
pasiryžę imtis.

ir pasirengęs imtis organizuo
to smurto veiksmų.

Senato saugumo komisija 
taip pat apklausė buvusį ko
munistų vadą L. Budencą, ku-

Komunistų propagan
da nepasiekė tikslo
Frankfurtas. — JAV aukš

tasis komisaras Vokietijai J.
J. McCloy metų ketvirčio pra
nešime Valst. Departamentui 
nurodo, kad komunistų propa
ganda Vakarų Vokietijoje sa
vo tikslo nepasiekė. Nuo metų 
pradžios komunistai pradėjo 
propagandos kampaniją ati
traukti vokiečius nuo Vakarų, 
ypač nuo įsijungimo į Vakarų 
gynybą, ir leistis į kompromi
sus su Rytais. Tačiau vokiečiai 
vis griežčiau ir ryžtingiau nu- 
sistato prieš komunistus. Va
karų pajėgas Vokietijoj sustip
rinus. sumažėjo ir taikymasis 
prie komunistu, bijant Sovie
tų puolimo. Taip pat nuolat 
stiprėja ir pasiryžimas šalia 
sąjungininkų įsijungti ir į Va
karų gynybą.

Ci» yra jsikūruM Jungrtiniu Tautu delegacija, kuri veda derybas 
su kinu komunistais. Matome delegarijos valgomąjį “Dtning 
Room", iš kurio išeina vyriausias Jungtiniu Tautu vadas gen. 
Matthew B. Ridguay. Jis buvo atskridęs derybų su delegacijos 
pirmininku admir. Tumer Joy.

VOKIETIJOJ DAR APIE 9.000
LIETUVIŲ

Vokietijoje tremtiniams išdali-BALF įstaigos Vokietijoje 
surinktomis žiniomis, 1951 m. 
rugp. 1 d. Vakarų Vokietijoje, 
visose trijose zonose buvo 8,- 
484 lietuviai tremtiniai. Iš jų 
daugiau kaip pusė tikisi emig
ruoti, daugiausia į Jungt. A- 
merikos Valstybes ir Kanadą. 
Iš tų pačių duomenų matyti, 
kad Vokietijoje gyventi pasi
liks daugiau kaip 4,000 lietu
vių, daugiausia nedarbingi ligo
niai (671), vaikai iki 16 metų 
(970), seneliai vyresni kaip 65 
m. amžiaus (373) ir bedarbiai 
(462) bei apie 1,788 darbingi, 
bet dėl įvairių priežasčių ne
galį emigruoti.

Liepos mėn. BALF įstaiga 

SVCL4iyT0S ŽINIOS
• Laivynas pranešė, jog su Electric Boat Co., Groton, Conn., 

bus pasirašyta sutartis dėl pirmojo atominės energijos varomo 
povandeninio laivo statybos.

• Vatikane gautomis žiniomis, nuo liepos 26 d. Kinijos komu
nistai internuncijų Kinijai msgr. A. Riberi laiko namų arešte.

• Prezidentas Trumanas paprašė kongresą Kansas ir Missou
ri nuo potvynių nukentėjusiems šelpti paskirti $400.000.000.

• Sovietų užs. reik, vicerrynisteris A. Gromyko su kitais dele
gacijos nariais “Queen Elizabeth” laivu atvyksta į San Francis- 
co šaukiamą taikos sutarties su Japonija pasirašymo konferen
ciją.

• Sekdama Sovietų pavyzdį, Čekoslovakija pranešė taip pat 
dalyvausianti San Francisco konferencijoj.

• Gynybos departamento pranešimu JAV nuostoliai Korėjoje 
pasiekė 84.006 vyrus. Paskutiniąją savaitę jie paaugo 256. Pa
skelbtieji nuostoliai apima nukautuosius, sužeistus ir dingusius be 
žinios.

• Teisingumo departamentas paskelbė, jog šiais metais įsire
gistravo 2.308.517 užsieniečių, kurie pagal įstatymą kas metai, 
privalo vyriausybės įstaigoms pranešti savo adresus.

• Rytinėj Vokietijos zonoj Sovietų kontrolės komisija įsakė 
visiems gyventojams užregistruoti savo turimus foto aparatus.

• Buhareste susirenka Maskvos ir satelitinių kraštų atsto
vai, kurie, kaip manoma, aptars priemones tolimesnei kovai su 
antisovietiniais elementais Rumunijoje ir kituose šio rajono 
kraštuose. Tai panašus suvažiavimas, kaip neseniai įvykęs Var
šuvoje, po kurio Lenkijoj buvo pradėta plati “valymo” akcija.

• Vakarų Vokietijos kancleris Adenauer paskelbė, jog bus 
pradėta griežta kova prieš nacinio plauko ir komunistinius gaiva
lus.

no: 22,366 svarus maisto pro
duktų, 7,445 drabužių ir ava
lynės, 13,020 štukų cigarečių ir 
3,131.80 markių smulkiomis 
pašalpomis moksleiviams ir ki
tiems. Sunkiai sergantiems li
goniams, daugiausia džiovinin
kams, buvo padalinti po vieną 
CARE maisto paketą.

— ‘11 Popolo” rugp. 15 d. 
laidoje praneša, kad Vidurio- 
Rytų Europos laisvųjų žurna
listų profesinės sąjungos sky
rius Italijoje išrinko naują val
dybą, kurios vicepirmininku 
yra lietuvis Macevičius.



2 DARBININKAS Rugpiūčio 24,1951
■

POLITIKA AR KULTŪRA
JJ

J. GRINIUS

Niekada vokiečiai nebuvo 
taip katastrofiškai pralaimė
ję, kaip per antrąjį pasauiinj 
karą. Praiaimėjo įvairiose sri
tyse, bet labiausia politikoj. 
Jų visas kraštas tapo oku
puotas. Rytuose atplėštos di
delės teritorijos, kurias vokie
čiai nuo keleto amžių valdė ir 
laikė savomis. Vokiečių gyven
tojų dauguma iš ten išvaryta- 
Likusios Vokietijos branduolys 
suskaldytas j rytinę ir vakari
nes zonas.

Tačiau susiaurinta, sugriau
ta ir pilna pabėgėlių VoK.etija 
greitai atsigauna. Ji atsigau
na ir atsistato greičiau negu
Prancūzija. Atsistato ne tik dėl 
amerikiečių gausios pagalbos, 
bet ir dėl vokiečių sugebėjimo

gerai organizuotis, paklusti 
bendram reikalui ū siste- 

matingai dirbti.
Atsigaudama ekonomiškai ir 

kultūriškai, Vokietija palygin
ti gana sparčiai atsigauna ir 
politiškai. Jau ji vėl turi ‘savo 
beveik nepriklausomą vyriau
sybę su demokratiniu parla
mentu. Jos tarptautinis svo
ris nuolat auga. Vidaus poeti
nis gyvenimas tampa kas 
kartą judresnis. Politiniai lai
mėjimai Vokietijai ateina ne 
tik dėl jos centrinės padėties 
Vakarų Europoj,

bet ir dėl jos kultūros.
Vokiečių sugebėjimas gerai 

susiorganizuoti, paklusti bend
riems reikalams ir sistematin- 
gai dirbti, yra ne tiek jiems 
įgimta ar politinių aplinkybių 
sudaryto, bet daugiau kultū
ros darbu laimėta. Karą pra
laimėjusi* Vokietija politiškai 
atsigauna per kultūrines pa
stangas. Tai mato ne tik sve
timtaučiai, tai gerai supran- 

’* ta ir patys vokiečiai.
' Jie net sąmoningai pradeda 
Jtelti savo sukurtas kultūrines 
vertybes ir per jas eiti prie 

' skaudžiausių
teritorinių pralaimėjimų 

išlyginimo.
Tai, sakysime, rodo ir Vo

kietijos Rytų paroda, sureng
ta Muenchene Vardas jai duo
tas “Vokiečių tėviškė Rytuo
se” (Deutsche Heimat im Os- 
tėn). Parodos garbės komite
tą atstovauja žymesnieji da
bartinės Vokietijos ir Bavari
jos vyriausybių nariai su pa
čiu kancleriu D. K. Adeaue- 
riu. Jis yra garbės pirminin
ku. Pati paroda užima pusę di
džiulių rūmų vadinamų “Me
no namais”.

Kultūrinių paminklų pa
veikslais, įvairiomis diagramo
mis, žemėlapiais, dokumentais, 
statistiniais duomenimis, spau
da (laikraščiais. žurnalais, 
knygomis), meno kūriniais ir 
kitokiais eksponatais pavaiz
duotas vokiečių gyventojų bei 

. jų kultiįros atsiradimas, pliti
mas, augimas ir dabartinis 
stovis tuose kraštuose, kurie 
prieš II-jį karą priklausė Vo
kietijai. Tai yra kraštai 
už vadinamosios Oderio-Neisės 

linijos.
' Jie dabar prijungti prie Len

kijos ir Sovietų Sąjungos. Pa
rodomas ir Vokietijos Rytų zo
nos bolševikinimas. Ši paroda, 
kaip iš visko matyti, turi tiks
lo parodyti, ką vokiečiai yra 
turėję gero ir ką yra praradę 
Pomeranijoj. Silezijoj ir Prū
suose. /Visa tai. ką vokiečiai

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

Maldaknygė patogi, puošniais viršeliais, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina — S3.00.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. Išleido 
Prel. P. Juras. 787 pusi. Kaina 83.75.

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis maldaknygė. Su
rinko T. Kazimieras kapucinas. 576 pusi. Kaina $3.75,

Užsakymus siuskite: 
FRANCISCAN FATHRES 
680 Bushtvick Avė. 
Brooklyn 21. N. Y.

ten buvo sukūrę ir išugdę pra
monėje ir žemės ūkyje, turė
jo reikšmės visai Vokietijai ir 
net Europai.

“Vokiečių tėviškės Rytuose” 
paroda, aišku, pirmoj eilėj yra 

demonstracija vokiečių 
kultūrinio pajėgumo 

jų buvusiose rytinėse provin
cijose. Tačiau už šio kultūri
nio tikslo stovi taip pat poli
tinis: noras parodyti patiems 
vokiečiams ir visam pasauliui, 
kaip Vokietija yra nuskriaus
ta, minėtų kraštų netekusi. 
Drauge netiesiog paroda nori 
pasakyti, kad vokiečiai turi 
teisės tuos prarastus kraštus 
atgauti vardan tų keleto am
žių pastangų, kurias vokiečiai 
ten yra įdėjęs. Kitaip sakant, 
kultūra, ir tai krikščioniška 
kultūra, turi padėti atgauti 

• tai, ką prarado antikrikščio- 
niška nacių politika.

Taigi, žiūrint į “Vokiečių tė
viškės Rytuose” parodą, ir iš
kyla

kultūros pirmenybė prieš 
politiką.

Iš tos parodos matyti, kad 
tose Vokietijos buv. provinci
jose, kur buvo atiduota pirme
nybė kultūrai, kaip Silezijoj, 
Pomeranijoj, Vakarų Prūsuo
se, vokiečiai giliau yra įleidę 
šaknis, ten vokiečių kultūros 
paminklai gausesni ir origina
lesni. Ten, kur pirmenybė bu
vo atiduota politikai, kaip lie
tuviškose Rytų Prūsų žemėse, 
ten vokiečių įtaka yra silpnes
nė.

' Soviety seniai
KAS SENIUS KLAIKE: “CA- 
RlSTINiS AR SOCIALISTI

NIS ORAS?
Teologijos instituto Charko

ve vedėjas prof. Nagomyj ra
šo: “Teorija, kad Abchazijos 
klimatas palankiai veikia žmo
gaus organizmą ir prailgina jo 
amžių, yra pasenusi. Žmogaus 
amžiui prailginti, kaip pasiro
dė, svarbu ne kažkokie ultra
violetiniai spinduliai, kurių 
Abchazija daug turi, bet so
vietinis oras. Jei praėjusio 
šimtmečio gale kapitalistinėj 
Prancūzijoj pasisekė surasti 
vos 26 šimtamečiai matuzeliai, 
tai socialistinėj Sovietų Sąjun
goje į matuzeliško amžiaus 
kartotekas pateko ne mažiau, 
kaip 30,000 senelių — vyrų ir 
moterų, kurie spėjo peržengti 
100 metų ribą. Čia yra ir 
stavropoliškis Tišnin, gimęs 
1806 m., ir 127 metų turkmė
ne Chanun ir visus ilgo am
žiaus rekordus sumušęs 142. 
m M. Eivazov, kurio 118 pa- 
likonių atlieka kolchoze pusę 
viso darbo. Vien Ukrainoje 
priskaitoma 2700 šimtamečių”.

Matyt, profesorius savo 
moksliško autoriteto svoriu 
nori padrąsinti “nesenstantį” 
diktatorių J. V. Staliną, kad 
jis gerai jaustųsi ir tikėtų sa
vo ilgu amžiumi “žmonijos ge
rovei ir pažangai”. Jei socia
listinis oras ilgina amžių eili
niams piliečiams, tad ką ir be
kalbėti apie socializmo įgyven
dintoją. Prof. Nagornyj bolše
vikiškas optimizmas yra geras 
propagandai, bet ne mokslui. 
Kas patikės, kad 30,000 šimta
mečių senių — tai Stalino ir

ar:
FRANCISCAN FATHERS

Kennebunk Port, Me.

Parodoj stebint vokiečių 
skverbimąsi į Rytus,

prisimena ir Lietuvą, 
kuri 13-15 amžiuose net labiau 
už vokiečius veržėsi į Rytus. 
Tačiau negalime nė palyginti 
ten paliktos lietuvių ku tūrinės 
įtakos su vokiečių paliktais 
pėdsakais. Lietuvių įtaka ka
daise Lietuvos valdytose žemė
se Rytuose (Gudijoj, Rusijoj, 
Ukrainoj) buvo silpna ne vien 
todėl, kad lietuviai tuos kraš
tus valdė žymiai trumpiau ne
gu vokiečiai Sileziją ir Prūsus, 
bet ir todėl, kad ano laiko Lie
tuvos kunigaikščiai beveik vi
są dėmesį buvo nukreipę į 
grynąją politiką ir mažai te
sirūpino kultūra. Tai buvo vie- 
buvo viena didžiųjų lietuviško
jo genijaus tragedijų ir drau
ge klaidų.

“Vokiečių tėviškės Rytuose” 
paroda mums vaizdžiai pasa
ko, kad politika tekeičia tik 
viešojo gyvenimo negilų pavir
šių ir pastovių vertybių bei 
gyvenimo turinio nekuria. Po
litika sudaro daugiau ar ma
žiau palankias aplinkybes kul
tūrai atsirasti, išaugti arba 
sunykti, bet

politika be kultūros yra 
tuščia ir bergždžia.

Tik kultūra, ypač religinio 
charakterio kultūra, keičia gy
venimą iki gelmių, kuria pa
stovias vertybes ir įprasmina 
politiką. Kitaip sakant, poli
tika yra daugiau ar mažiau 
kultūros tarnaitė, o ne ponia, 
nors ji šiais laikais tokia de
dasi.

Mums, lietuviams, kaip ne
didelės tautos vaikams, tai 
ypač reikia įsidėti į galvą.

ir jaunikliai
socializmo nuopelnas. Jei ne 
gamta, o socialinė santvarka 
ilgina žmogaus amžių, tąi tie 
30,900 šimtamečių gimė, augo 
ir paseno dar kapitalistiniame 
carų “ore”. Prof. Nagornyj 
“teorija” paremia ne bolševiz
mo ar 'socializmo duoną, o 
carizmo ir kapitalizmo- Tai 
jie užaugino tokius stiprius se
nius, kurių sovietinis gyveni
mas su savo skurdu ir prie
spauda neįstengė įversti į ka
pus net per 30 metų. Niekas 
Sovietų Sąjungoje nei užsie
nyje, kuriam prof. Nagornyj 
teorija yra įvairiomis kalbomis 
perteikiama, netiki tam, ką šis 
biologas sako. Užsieniuj Na
gornyj teorija terodo faktą, 
kad bolševizmo režimas verčia 
mokslininkus skelbti tai, kuo 
jie patys netiki, ir paverčia 
juos pasigailėjimo vertais ko- 
medijantais.

KAS SVARBIAU: BALSAS K 
BOLŠEVIKŲ LUPŲ AR 

LEPŲ PIEŠTUKAI?
Komunistinio jaunimo festi

valis rytų Berlyne nedavė to
kių rezultatų, kokių tikėjosi 
jo organizatoriai. Užuot go
džiai čiulpę Sovietų kultūrą ir 
politiką, daug tūkstančių dele
gatų prasmuko per užtvarą j 
Vakarų Berlyną, kad paragau
tų uždraustų kapitalizmo vai
sių.

Nylon kojinės, šilkiniai 
marškiniai, Jūpų pieštukai, kiti 
kosmetikos dalykai, “aiskry- 
mas” if saldumynai — vokie
čių ir satelitų komjaunimą la
biau vilioja, negu kompartijos 
lyderių kalbos. Kasdien keli 
šimtai komjaunuolių prašė 
prieglaudos kapitalistiniame 
vakarų Berlyne. Jei komunis
tų valdžia ir jų policija nebūtų 
ėmusis griežtų priemonių, tai 
visas jaunimo kongresas būtų 
virtęs demonstracija už Vaka
rus. Daug jaunuolių Vakarų 
Berlyne pamatė, kad amerikie
čių kapitalo įtakoje gyvenimas 
eina kitaip, negu jie buvo in
formuojami ir mokomi. Grįžę 
namo dar papasakos. Tai .jau 
bus prastos Kongreso pasėkos.

Stalinas. Ulbricht ir kiti ko
munizmo ideologai turėtų ge
rai įsidėmėti H. Ibseno pasaky-

Ar Adolfas Hitleris dar gyvas?
PRANYS ALŠĖNAS

Besibaigiant H Pasauliniam 
karui .dingo ir jo didysis kal
tininkas Hitleris. Jis dingo 
kaip į vandenį, ir niekas ligi 
šiol tikrai jo likimo nežino. 
Tiesa, Vakarų valstybių eks
pertai sakosi tikrai nustatę, 
jog Hitleris nusišovė, o jo 
žmona — Eva Braun — nusi- 
nuodyjo ir ,esą, jų lavonai bu
vę sudeginti.

Tačiau Sovietų tyrinėtojų 
duomenys visai ką kitą rodo, 
nors oficialiai tie duomenys 
niekad nebuvo paskelbti viešu
mai. Ne be reikalo, suvažiavus 
į Potsdamą, pirmasis prez. 
Trumano klausimas Stalinui 
buvęs šitoks:

— Sakykite, Generalissime, 
kaip jūs manote: ar Hitleris 
gyvas, ar ne?...

Pradžioje į šį klausimą Sta
linas visiškai nieko neatsakęs, 
o tik nusišypsojęs. Kiek vė
liau, Trumanui dar kartą klau
simą pakartojus, Stalinas 
trumpai ir be jokių komentarų 
atsakęs:

— Hitleris nėra miręs. Jis 
yra pabėgęs...

Ir po to, žinoma, jokių kitų 
žinių — tik spėliojimai. Vieni 
spėjo, jog Hitleris, jeigu jis 
pabėgęs, galąs būti pas gen. 
Franko — Ispanijoj, kiti —kad 
pas prez. Peron — Argentinoj, 
o treti — net minėjo patį gene- 
ralissimą Staliną, buvusį gerą 
Hitlerio draugą, ypač tuo me
tu ,kai jie taip draugiškai da
linosi laisvas valstybes.

Dabartiniu metu Kanados 
spaudoje vėl pasirodė žinių, jog 
Hitleris esąs gyvas ir gyvenąs 
Argentinoje, prez. Perono glo
boj. Tiems naujiems gandams 
medžiagos davė kanadietis psi
chologas Dr. Shields, kuris ne
seniai grįžo iš Pietų Amerikos, 
kur dalyvavo Brazilijos sosti
nėje įvykusiame psichologų 
kongrese.

Dr. Shields jau iš seniau pri
sispyręs tvirtino, jog Hitleris 
nenusižudė, bet pabėgo. Kur— 
ligi šiol jis nežinojęs. Tačiau 
šiuo metu jis teigia, kad Hitle
ris prieglaudą radęs Argenti
noje. Esą, pačiomis kritiškiau
siomis Vokietijai dienomis, į 
vieną Argentinos uostą atplau
kė du vokiečių povandeniniai 
laivai, kuriuose buvęs Hitleris 
su žmona ir laivų įgulos. Jie 
buvęs Argentinos vyriausybės 
priimti ir nuo to laiko daugiau 
niekas jų nematė, šiuos duo
menis minėtas psichologas sa
kosi gavęs Pietų Amerikoje 

mą, kad liaudis eina mieliau 
tenai, kur daug silkių, o ne 
tenai, kur skelbiamos gražios 
bet negyvenimiškos idėjos.

Sovietų armijos politrukai, 
žygiuodami per Lietuvą, skel
bė. kad raudonoji armija vi
siems garantuosianti darbą ir 
duoną. Netrukus visi pamatė, 
kad “naujame gyvenime” duo
nos sumažėjo: mėsa, sviestas, 
cukrus ėmė nykti, o šilkiniai 
marškiniai ir kojines pasidarė 
retenybė. J. G.

Kiek šitokiame teigime yra 
tiesos, žinoma, sunku pasakyti. 
Tačiau vienas dalykas yra ge
rai žinomas, jog Argentinos 
vyriausybė yra suteikusi pa
stogę ir globą dar visai eilei 
kiek smulkesnio kalibro nacių 
bendradarbių negu pat Hitle
ris, nors ir gana “stambių žu
vų”. Niekam nėra paslaptis, 
jog Argentinoje šiuo metu ra
miai sau gyvena buvęs nacių 
pastatytas marionetinis Kro
atijos prezidentas Ante Pave- 
lich. Argentinoje gavo prie
glaudą ir garsus nacis Otto 
Skorzeny, kuris išlaisvino Mu- 
ssolįnį iš antifašistų kalėjimo. 
Tas pats Skorzeny planavęs 
nužudyti ir gen. Eisenhowerį. 
Pasibaigus karui, jis buvo už
darytas į kalėjimą Vokietijoj, 
bet iš tenai pabėgo ir atsidūrė 
Argentinoje, kur. šiuo metu 
gražiai gyvena1 -'tS neciškųjų 
fondų.

Argentina suteikė pastogę ir 
garsiajai Edda Ciano (Musso- 
linio dukteriai), kuri buvo iš
tekėjusi už Italijos užs. reikalų 
ministerio Galeazzo Ciano.

Nemaža Argentinoje gyve
na ir dar smulkesnių nacių vei
kėjų. Spėjama, kad jų tarpe y- 
ra ir Hitlerio dešinioji ranka— 
Martinas Bormanas.

Baigiant šias mintis, tenka 
dar pridurti, jog Dr. Shields, 
davęs progą naujiems gandams 
apie Hitlerį, reporterius “pa
drąsinęs”, jog, nors ir tebesąs 
gfvas Vokietijos “fuehreris”, 
tačiau jis jokio vaidmens pa
saulyje nebesuvaidinsiąs, nes 
io dienos yra praėjusios.”

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką”!

SKYLA INDUOS KOMUNIS
TŲ PARTIJA

New Delbi. — Indijos komu
nistų partijoj prasidėjo skili
mas. Partijos vadai nesutaria, 
ar bendradarbiauti su dabarti
niu min. pirm. Nehru, ar 
stengtis jį su kinų komunistų 
pagalba nuversti. Partijos poli
tinis biuras, nesutaria, ar imtis 
partizaninio karo, ar ieškoti 
susitarimo su vyriausybe ga
limybių, tikintis, jog tuo atve
ju būtų panaikintas trijose 
provincijose partijos uždraudi- 

,mas ir paleista 1600 kalėjime 
laikomų komunistų. Kai kurie 
partijos vadai yra fluomonės, 
jog reikia pradėti bendradar-
biauti su vyriausybe, kad atei
nančiais metais partija turėtų 
galimybės rinkimuose išstatyti 
savo kandidatus. Bet kraštuti- 
nieji nori tęsti pogrindinę veik
lą ir tikisi, jog per Tibetą Ki
nijos komunistai galės juos 
pakankamai aprūpinti tiek 
ginklais, tiek ir mumcija.

w Vyriausybė, išrodo, taika 
su komunistų partija nėra la
bai susidomėjusi, nes komuni
stai, 1948 m. turėję 90.000 
narių, ligi šiol nusmuko tik li
gi 60.000 narių.

“NAUJIENOS” 
SENSTA

N

“Naujienos” (193) paskelbė 
iš Philadelphijos dvejais me
tais pasenusią žinią. Jų kores
pondentas J. Kuliešius rašo: 
“Pranciškonams nusavinant 
keletą savaitraščių ir juos su
jungiant į vieną, A. Gražiūnas 
išbėgo pas juos į New Yor
ką”.

Jei korespondentas ir sukly
do, tai “Naujienų” redakcija 
galėjo bent tiek žinoti, kad A. 
Gražiūnas išvyko į New Yor
ką ir perėmė redaguoti “Ame
riką” iš Dr. A. šerkšno dar 
pereitų metų pradžioje, kai lie
tuvių pranciškonų visai dar ne
buvo Yorke. “Pažangaus” 
laikraščio redaktoriams nepa
togu nežinoti, kada ir kokie 
pasikeitimai pasidaro mūsų 
laikraščių redakcijose.

“Nusavinimo” terminą kata
likas J. Kuliešius (jis tuo pa
sigiria) gali drąsiai taikyti sa
vo bičiuliams socialdemokra
tams. Jie tai dalykais rūpinosi 
jau tada, kai socialdemokratai 
dar nebuvo suskilę į bolševikus 
ir menševikus.
“LAISVE” DAR TIKI

“Laisvė” apgailėjo, kad lie
pos mėn. 31 d. mirė E. Halde- 
man - Julius, “Mėlynųjų kny
gelių” autorius, kuris visą sa
vo gyvenimą blaškė “iš žmo
nių sąžinės tamsybės miglas”, 
nes buvo “neatlaidus priešas 
romėniškosios hierarchijos.”

Gaila, kad jis ilgiau nepagy
veno”, kad “užstrigo kraujas 
gysloje — ir nebeliko žmo
gaus”... Jis dar būtų turėjęs 
darbo išblaškyti tamsybes pa
čioje “Laisvėje”, kuri piktai 
puola tikinčiuosius, bet į amži
nybę tiki. Nebūtų gi’parašiusi, 
ir dar stambiom raidėm, kad 
E. Haldeman “nuėjo paplau
kioti — išplaukė į amžinastį”.

BAKSTEREJO BENT 
LAVONU

“Vienybė” padarė mažutę 
klaidą — Juozą Gabrį pavadi
no Jonu. Norėdama tai atitai
syti, ištraukė J. Tysliavai ra
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

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

Skaitykite ir reni kitę lietuvišką

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos
METRAŠTIS, kleistas Tėvu Pranciškonų Šventųjų Metų proga, ši įdo

mi 224 psl. knyga liečia pačius aktualiausius lietuvių tautos reli
ginius ir kultūrinius klausimus. Joje yra daug beletristikos ir 
poezijos. Kainavo $2.50, parduodama—$1.00.

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletristikos kūrinys. 
288 psl. Išleido Kultūros Institutas. Kaina $2.00.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 270 psl. Kai
na $1.00.

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidinys. 576 psl. — 
$1.00.

VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido Kun. P. 
psl. Kaina—$1.00.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A. Herlitas. 400 psl. 
Kaina $3.00.

ŠV. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE. Vysk. P^ Būčys. Gausiai 
paveiksluota, kietais viršeliai virš 500 psl. Kainavo $5.00, par
duodama — $1.00.

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas Skvireckas. Iš
leido Kun. Pr. Juras. Kaina—^2.00. Audeklo apdarais—$3.00.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiekvienai metų 
dienai skiriamas vieno šventojo aprašymas. Knyga paveiksluota, 
įrišta -kietais viršeliais. 936 psL Kaina — $2.00.

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kcmpietis. Iš prancūzų kalbos vertė O. 
Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Juras, 424 psl. Kaina — $2.00.

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, O.F.M. Išleido 
TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiekvienam norinčiam susipa
žinti su šv. Pranciškaus gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina — 
50c.

Norintieji šias knygas įsigyti, prašomi rašyti šiais adresais:

DARBININKAS
680 Bushw>ck Avė., Brooklyn 21, N. Y.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27. Mara.

FRANCISCAN FATHERS Kennebunk Port, Maine

puslapiuose
šytą laišką su “smirdėmis” ir 
užvežė Vilkui, Altui, LRSKA. 
bė”, o miręs J. Gabrys. Jis, 
girdi, ir daugiau tokių laiškų 
Žinoma, tai padarė ne “Vieny- 
prirašęs. Galimas daiktas. Bet 
kas tokius dalykus viešai skel
bia, atrodo, kad ir jam patinka 
tas pašalinis kvapas. Ar svar
bu, kokiu būdu kitiems pakvi- 
pini?... Svarbu, kad jie pajustų 
tavo skonį.
“KELEIVIO SUMENE”

Ne vienas stebisi, kodėl “Ke
leivis” yra toks nešvankus, kai 
rašo apie tikėjimo tiesas. Da
bar jis pats tai paaiškino savo 
generolo žodžiais:

“Sukolektavau 4 kvortas 
šnapso su trajanka... Kaip tik 
to šnapso užgerdavau, pradė
davo graužti po krūtine, aku- 
rat toj vietoj, kur žmogaus su- 
menė randasi. Tepjausi ir bar
suko taukais ir briedžio rago 
sudeginęs geriau, bet niekas 
nemačijo...”

ir mes manome, kad tai nie
ko negalėjo “pamačyti”. *Kas 
vietoje sąžinės turi “trajanki- 
nę sumenę”, tam kitų vaistų 
nėra, kaip išpilti, ką į save pa
ėmė. 4SKeleivis” tuo ir atsiduo
da, kai rašo apie išpažintį ir 
tikėjimą.

L. Kn.

: ATLIEKAME ĮVAIRIUS 
I SPAUDOS DARBUS

FORUM PRESS 
yra lietuviška, 
moderniška spaus
tuvė, kurios savi
ninkas yra A. 
P e i d ž i u s, ilgus 
metus buvęs “Dar- 
bininko” adminis- 

t tra torius. Šioje 
spaustuvėje yra 

atliekami įvairūs spaudos darbai; kaip 
tai: konstitucijos * mokesčių knygelės * 
Kfletai • plakatai * įvairūs tikietai • 

:ams antraštės, • vokai • vestuvių 
pakvietimai — Wedding Invitations ir 
tx

FOTOGRAFUOS būdu — Offseta 
perspausdiname: maldaknyges, * mo- 
tykių vadovėlius .ir t.L Visais spaudau 
reikalais kreipkitės:
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bėjimą su Lietuvos Diplomati
jos Šefu St. Lozoraičiu.” Ka
dangi nenurodoma, kas su tuo 
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bėjo pats su savim ir pats tą 
pasikalbėjimą išsiuntinėjo.
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KAD TIK NEPAKENKTŲ...
•

Lietuvių kovai dėl laisvės galima kenkti dvejopai: kalbant 
ir rašant kas nereikia, o nedarant ko reikia. Ligi šiol vis buvo 
sakoma, kad nereikia rašyti ir kalbėti apie tai, kas buvo Lie
tuvoje negero prieš paskutinį karą Nebuvo- ten viskas demo
kratiška. O kas nedemokratiška, duria kitiems akis ir mūsų 
kovą dėl laisvės apsunkina. Vadinasi, geriau jau neliesti, kas 
buvo ir praėjo, o dirbti ir siekti, kad būtų geriau. Svarbiau
sia dirbti, kad Lietuva vėl būtų laisva. Čia reikalingos visos 
pajėgos, ir dėlto kiršintis tarp savęs ir su svetimais nėra jokios 
mums naudos.

Iš tikrųjų nėra naudinga tarp savęs kivirčytis, kai sie
kiama kurio bendro visiems tikslo. Šiuo tikslu mums yra Lie
tuvos išvadavimas. Čia visų pasaulio lietuvių, išskyrus komu
nistus, siekimai visiškai sutampa. Tarpusavio ginčo būti nega
li, o jei jis kyla, tai bendram darbui tikrai nenaudinga. Visi 
tai gerai žino — nereikia nei aiškinti.

Bet visiems taip pat aišku, kad nieko neuždengsi, kas bu
vo nemalonaus ar negero. Galima apie tai patylėti, bet naivu 
būtų manyti, kad tyla ir kitus padarys nebylius bei kurčius. 
Kam yra reikalinga, mūsų praeitį yra gerai išstudijavę ir orien
tuojasi ne prasčiau už mus pačius. Jie gerai žino, kas pas mus 
buvo nedemokratiško ir ateičiai nepriimtino. Rodytis, kad mes 
patys to nežinome, reikštų kvailinti save kitų akyse. Ar tai 
mums daugiau padės, negu aiškus atvirumas, reikia suabejoti.

Neabejoja tiktai tie, kurie dangsto senus savo siekimus. 
Jiems labai parankus yra dažnai kartojamas posakis: “kad tik 
nepakenktų ...” Girdi, susitvarkysime paskui namie, o dabar 
palikime visa senoje vietoje: kas kur stovėjo, tegu ir laikosi. 
Pajudinsime — bus maišaties ir pakenksime Lietuvos laisvini
mo reikalui. Ana, svetimieji pastebės, kad jau nebeturime senų 
atramų ir nebėra kam visos Lietuvos vardu kalbėti. Palikime 
tą žodį tiems, kuriuos senas režimas pastatė.

Visa tai būtų gražu, jei už tų žodžių nesislėptų negražios 
ir viešai nepasakomos mintys. Jos siekia to paties, kas pirmiau 
buvo: vado principo ir asmeniškos naudos. Bet visa tai praėjo 
ir nebegrįš. Laikai ir sąlygos yra jau pasikeitusios- Lietuvoje 
ir tremtyje yra pakilusios kovoti už Lietuvos laisvę naujos pa
jėgos. kurios turi teisę ir pagrindą kalbėti jos vardu. Pagrin
das yra įgytas auka ir darbu. Jis pripažįstamas ir svetimųjų, 
kaip rodo Vliko santykiai su kitų kraštų vyriausybėmis.

Šie keli žodžiai ir čia spausdinamas straipsnis, be abejo, 
kai kam nepatiks. Bet mums labiau turėtų nepatikti tie pra
eities šefai, kurie mažai ką dirbdami, o dabar “pasikalbėdami” 
tik maišaties įnaša. Geriau juos pakeistų kiti, kurie ne tiktai 
išlaikė titulus, bet ir teisinę savo padėtį.

Pasivijo Lozoraitį
Savo “pasikalbėjime” S. 

Lozoraitis papasakoja pasaką 
mažiems vaikams, kad birželio 
mėnesį, jam visiškai nieko ne
žinant, kažkur kelyje jį pavijo 
Norkaitis su P. Karveliu ir pa
sakė negirdėtą naujieną —Vil
kas pasiuntęs juos su S. Lozo
raičiu pasikalbėti. Tai yra tik
ra naujiena, ir šia proga tenka 
S. Lozoraitį tik paklausti, kaip 
ten taip nuostabiai atsitiko, 
kad ant jo, su Norkaičiu ir 
Karveliu besikalbančio, dar už
bėgo ir tam tikri asmenys iš 
Londono. Juk tai tikras nuo
tykių filmas!

Lozoraitiniai principai
Papasako.jęs tokį balandžio 

1 d. tinkantį sąmojų, S. Lozo
raitis nurodo, jog, ir netikėtai 
užkluptas, jis suformulavęs 
savo pasiūlymą, kurio princi
pai tokie:

a) Lietuvos konstitucija te
gali būti pakeista, atstačius 
Lietuvos Valstybės nepriklau
somybę.

b) Lietuvos diplomatinė tar
nyba ir Lietuvos diplomatijos 
šefas nėra subordinuoti jokiam 
veiksniui. Santykiai bei susi
siekimas su svetimomis vy
riausybėmis tėra diplomatinės 
tarnybos ir dipl. šefo kompe
tencijoje. Vykdomosios Tary
bos užsienio tarnyba panaiki
nama. Kitos vykdomosios ta
rybos tarnybos pavadinamos 
skyriais.

c) Diplomatinė tarnyba ir 
diplomatijos šefas, vykdydami 
savo uždavinius, ir VLIKas, 
užsiimdamas tarptautinio po
būdžio klausimais, glaudžiai 
bendradarbiauja tarpusavyje 
ir su kitomis organizacijomis.

d) VLIKas nėra seimas ir 
neturi jo funkcijų. Vykdomoji 
Taryba nėra vyriausybė ir ne
vykdo jos funkcijų.

e) Kuo plačiausioj visuome
nės dalyvavimui tautinėje veik
loje patikrinti, kasmet šaukia
ma konferencija, kuri svarsto 
tautos reikalus ir orcranrmej- 
nius klausimus užsienyje. Kon
ferencijoje dalyvauja VTJKo, 
PLB, L. Raudonojo Krvžiaus, 
Lietuyos Rezistenciios Santar
vės atstovai, Lietuvos' Nepri
klausomybės akto signatarai, 
diplomatijos šefas ir diplomati
niai atstovai, o taip pat orga
nizacijų atstovai ir asmens dėl

St Lozoraitis bijo egzilines 
vyriausybes

kurių dalyvavimo bus susitarta 
tarp Vliko ir diplomat. šefo.

Šiais metais tokią konferen
ciją šaukia diplomatijos šefas 
ir VLIKas ne vėliau, kaip už 
3-4 mėnesių.

Be to, jo pasiūlymuose dar 
buvęs vienas punktas, kurio jis 
neskelbia. Gal būt, kad jis lie
tė jam kadais Vokietijoj “Mū
sų Kelio” “pavestas eiti” pre
zidento pareigas. Bet kadangi 
Lozoraitis tai slepia, galima dėl 
to tik spėlioti, nors ir su tam 
tikru pagrindu.

Toliau Lozoraitis aiškina sa
vo principus.

Kas keičia konstitucija
Pradeda įtikinėjimu, kad da

bar negalime keisti konstituci
jos, lyg kas iš tikro tai būtų 
užsimojęs daryti. Tai yra gry
nai Lozoraičio iš piršto išlauž
tas prasimanymas. VLIKas tė
ra nutaręs laikytis 1922 m. 
konstitucijos, o ne A. Smetonos 
bandytos primesti. Nors ji bu
vo su tariamu A. Voldemaro 
parašu paskelbta, bet .jo nepa
sirašyta, ką Voldemaras ke
liais atvejais viešai pareiškė. 
Jokio legalaus kelio jai priim
ti ir paskelbti taip pat nebuvo 
laikytasi. Taigi, jei jau ir ga
lima būtų kalbėti, kad kas nors 
bando konstituciją keisti, tai 
tik jau ne tie, kurie laikosi 
1922 m. demokratinės ir iokiu 
legaliu keliu nepakeistos kon
stitucijos. Tai galima būtu pa
sakyti tik apie tuos, kurie ban
do vietoj demokratinės konsti
tucijos įpiršti Smetonos taria
mąją konstituciją.

Kas “valdžia” ir kas 
“n e valdžia”?

Ilgai St. Lozoraitis irodinėia, 
kad jisai, kaiD “diplomatijos 
šefas”, negalįs būti subordi
nuotas jokiems, jo žodžiais ta
riant, veiksniams: Dinlomati- 
nės atstovybės esančios val

GRAŽIEJI DUBINGIAI

džios įstaigos, o “veiksniai”— 
nesanti valdžia. Taigi esą for
malios teisinės kliūtys. Bet 
kaip tik ant tų “teisinių kliū
čių” ir pats panirsta. Labai 
jam nepatinka, kad VLIKo tei
sinė komisija nerado St. Lozo
raičio diplomatijos š efo titu
lui teisinio pagrindo. Norėda
mas savo poziciią apginti, il
gai jis ieško nusitverti bent už 
kokio teisinio šiaudo. Bet iš vi
sų jo paaiškinimų išaiški tfk 
vienas neginčijamas dalykas, 
kad "diplomatijos šefo” atsi
radimas galima būtų teisinti 
tik “nepaprasta padėtim.” So
vietų okupacijos, sako Lozorai
tis, Lietuvos įstatymai negalė
jo numatyti, taigi ne “diploma
tijos šefo”. Dėl to labai keista 
ir nesuprantama, kad savo po
ziciią remdamas “nepanrasta 
padėtim” St. Lozoraitis įtikinė
ja, kad dėl jos atsiradęs “di
plomatijos šefas” negali būti 
subordinuotas kitiems veiks
niams, atsiradusiems dėl tos 
pačios nepaprastos padėties, 
kuo ta jo nepaprasta padėtis 
yra prašmatnesnė už kitų? 
Jeigu jis mano, kad gali atsi
rasti “dėl nepaprastos padė
ties” Lietuvos įstatymų nenu
matytas “diplomatijos šefas”, 
tai kodėl tie įstatymai turėio 
numatvti, kad jis bus ar nebus 
subordinuotas “veiksniams”. 
Tai taiD pat jau išplaukia no 
iš įstatymu, bet iš nepanrastos 
padėties. Iš tikro be reikalo St. 
Lozoraitis nori sudaryti įsoū- 
dį, jog atsiras kažkokia painia
va, jei mūsų dinlomatiniai at
stovai, prisitaikvdami prie ne- 
panrastos padėties, faktiškai 
subordinuosis VLIKui. Tai vra 
mūsų nacių vidaus reikalaus, 
riausybės sudarymas būtų Lie
tuvos interesams nenaudingas, 
nors nėra nė mažiausiu duo
menų ,kad kas ruoštųsi eldi
nę vyriaiisvbę skelbt!, kol np. 
Niekas mūsų diplomatinių at

stovų nepaklaus, ar jie kartais 
nesivadovauja VLIKo nurody
mais ir už tai pro duris neiš
varys.

Lozoraitis bijo egzilines 
vyriausybės

Dėl to nenoro būti subordi
nuotam St. Lozoraitis įtikinė
ja, kad Lietuvos etpalinės vy- 
atėjo tam tinkamas politinis 
momentas. Bet St. Lozoraičiui 
ir to dar nepakanka. Jis nori 
būtinai gauti iš VLIKo pareiš
kimą, kad "VLIKas nėra sei
mas ir neturi jo funkcijų. Vyk
domoji Taryba, nėra vyriausy- 
b ėir nevykdo jos funkcijų.” Iš 
tikro keistas reikalavimas. 
Dar niekas nesame girdėję, 
kad VLIKas būtų skelbęsis e- 
sąs seimas. Jis dėl paties St. 
Lozoraičio prinažįstamos ne
paprastos padėties tik vykdo 
jo funkcijas, kaip Vykdomoji 
Taryba — vyriausybės. Bet 
St. Lozoraitis labai dreba, kad 
tam tikru momentu iš VLIKo 
ne tik gali atsirasti egzilinė vy

Kaip čekistai dirba
Pabėgęs į vakarus Sovietų 

čekistas A. Bražnev plačiai ap
rašo čekistų mokyklą ir jos 
auklėjimą. Jis rašo, kad če
kistai, palyginti su kitais, gau
na žymiai didesnį atlyginimą, 
o už perkamas prekes ir už 
butus moka bemaž perpus. Be 
to, gauna premijas už areš
tuotus žmones, ar suimami 
kalti ar ne. Visa tai rodo, kad 
Sovietų vyriausybė sąmonin
gai skatina čekistų kraujage- 
riškumą.

Čekistų lengvatos yra su
jungtos su savotišku asketiz
mu. Čekistams su uniforma 
draudžiama eiti į restoranus, 
kavines, alines — ten, kur al
koholiniai gėralai parduodami 
ar geriami. Net ilgoj kelionėj 
čekistas neturi teisės įeiti į 
vagon - restoraną ir užsisaky
ti alaus butelį. Pažintys ir pri
vatūs pokalbiai su gyventojais 
griežtai draudžiami. Griežtai 
draudžiama lankytis privačiuo
se butuose ne tarnybos reika
lais. Teatre ir gatvėje čekis
tas neturi teisės nei žmonos 
nei bet kokios moters imti už 
parankės. Jei vagone kas če
kistą įtraukia į pokalbį, tad jis 
turi pareigą kritikuoti caristi- 
nį režimą ir užsienį, bet jokiu 
atveju nevalia jam kritikuoti 

riausybė, bet ir būti pripažin
ta. Tuomet, žinoma, St. Lozo
raičiui tektų į pat kišenės dug
ną įsikišti visus šiuo atveju 
kažkodėl nebeprisimenamus 
“aktus” ir grąžinti a.a. “Mūsų 
Keliui” įgaliojimus eiti prezi
dento pareigas.

įdomus dar dalvkas tame 
Lozoraičio pasikalbėjime yra 
pasiūlymas kas metai sušauk
ti tam tikras konferencijas. 
Ten jis daug kam numato vie
tą. Net ir jo paties sulipintai 
“Lietuvos Rezistencijos San
tarvei”, kuri iš tikro neturi 
jokios reikšmės. Bet ALT ten 
vietos nenumatvta. Matvt, ią 
St. Lozoraitis laiko tokiu ne
reikšmingu dalyku, kad ji ga
lėtų būti pakviesta tik tarp or
ganizacijų “dėl kurių dalvvavi- 
mo būtų susitarta tarn Vliko ir 
diplomatijos šefo.” Tok’a St. 
Lozoraičio nemalone ALT už
sitarnavo bene todėl, kad at
vykęs į JAV nuo jos gavo šalto 
dušo.

Dėl visų šių keistų ir nerim
tų St. Lozoraičio pretenzijų 
tenka pastebėti, kad ta “šefia- 
da” jau per toli nuė jo ir baigia 
išvirsti tikra “gabriada ” Lai
kas dalyką galutinai išaiškinti 
ir baigti.

Sovietų santvarkos ir komu
nizmo. Draudžiama arčiau su
sidraugauti su savo bendra
darbiais, -lankyti vienas kito 
butą ir vaišintis. Griežtai 
draudžiama draugystė su že
mesnio rango čekistais.

Taigi, čekistai yra iš vienos 
pusės labai privilegijuoti, o iš 
antros pusės priversti laikytis 
savotiškai asketiško gyvenimo. 
Visi čekistai gerai žino, jog 
mažiausias neatsargumas įmes 
juos i bedugnę, kuri jiems yra 
gilesnė, negu jų suimtiems. 
Nesunku tat suprasti, kodėl 
bėgama i vakarus net ir tokios 
privilegijuotos ir galingos Sta
lino valdininku klasės. Kiek
vienas čekistas gerai žino, kad 
čekos institucija taip pat “va
loma”. kad garsusis Jp^oda 
ir kartu su iuo visa eilė stam
biu ir labai kruvinų čekos vir
šininkų be jokiu ceremonijų 
buvo sušaudvti. Joks bolševi
kas tikrai nežino už ką. Vi
siems aišku, kad ne už tai, jog 
jie uoliai naikino “liaudies 
priešus” ir kontrarevoliucio- 
nierius.

Čekistai žino Stalino įspė
jimą Ježovui, Jagodos įpėdi
niui: “Jei nori, kad tavęs prie
šai bijotų, nesigailėk draugų ir 
kirsk jiems galvas.” J. G.

ANDRfc MAUROIS

PIRMAS - 
PLANETINIS 
- KARAS

Istorijos nuotrupa,. paskelbta Timbuktu
2 universiteto 2025 metais

Po karo, pasirašius Pekinge 1968 metais taikos 
sutartį, direktorija buvo naujai pertvarkyta. Vokieti
jos spaudos šefą Dr. Helfer pakeitė Dr. Friedlich. Kiti 
keturi dar gyveno. Protokolas pirmojo posėdžio, ku
riam buvo pasinaudota telefotofonu, yra dabar Lake 
City archyve. Tas pirmas posėdis buvo skirtas nustaty
ti priežastim, kurios sukėlė karą, ir numatyti Driemo- 
nes išvengti naujo. Penki direktoriai ir dabar įsiparei
gojo daryti įtakos viešajai nuomonei. Jie sutarė nepra
leisti laikraštyje nė vieno straipsnio, kuris tautas siun
dytų arba sėtų tarp jų nepasitikėjimą. Jei vis dėlto— 
kas nėra negalima—kiltų koks konfliktas, tai tuojau 
turėtų ten nuvykti neitralios šalies komisija. Jo pareiš
kimas turėtų būti skelbiamas viešai tiktai “World 
Newspaper Association” bendrovės laikraščių. Posė
džio pabaigoje, jau iš jo išeidamas, Rouvray pareiškė 
savo sekretoriui: — Jei šį kartą mes neįstengsime ka
ro pažaboti, tai reikės suabejoti, ko verta žmonija... 
(Bruno atsiminimai, II, 343 p.).

Pasaulinė krizė 
1987 m. gegužės mėn.

Vos praslinkus mėnesiui, kai Maskvoje buvo su
rengtos pūslinių orlaivių varžybos tarp Tokio ir Ox- 
fordo, — jos rodė didelį žmonijos įnašą kultūrai, — 

Marakeso universiteto profesorius Ben Tabritis išrado 
vėjo akomuliatorių. šis aparatas dabar yra plačiai pa
plitęs visoje žemėje, kad būtų bergždžia apie jį ir kal
bėti. Jo konstrukcijos principas ir veikimas yra visai 
paprastas. Suskaidyto vandens arba vandenilio pagalba 
yra gaudomas vėjas ir paverčiamas energija. Tai atsei- 
na žymiai pigiau negu nafta ar anglis.

Praėjo dar keli mėnesiai, kol stambieji pramoni
ninkai suprato, kokios didelės naudos tai gali turėti 
ateičiai. Jiems greitai paaiškėjo, kad didieji pramonės 
centrai, sutūpę apie anglies kasyklas ar vandens kriok
lius, turės keldintis į stipraus vėjo sritis. Tada ir nua- 
lusios dykumos, pustomos vėjo, bus nepaprastai ver
tingos. Netrukus pasaulinėje biržoje pasirodė ir akci
jos bendrovių, sukurtų vėjui panaudoti, kaip Gobi Dy
kumos Bendrovės, Britanijos Monsumo Bendrovės ir 
Prancūzijos Pasato Bendrovės. O 1987 metų gruodžio 
mėn. jau įsižiebė aštrios rungtynės dėl vėjo sausumoje 
ir jūroje.

Konfliktai 1988 metais
1988 metai pasižymėjo labai aštriais kivirčiais. Du 

iš jų buvo ypatingai aštrūs: tai Ventoux kalno okupaci
ja ir užpuolimas plaukiančiojo fabriko ties Singapuru.

Ventoux kalnas yra Lyono lygumoje. Jis yra tuo 
garsus, kad visą laiką apie jį siaučia vėtros. Dar XX 
amžiaus pradžioje mokslininkai buvo apskaitę, kad 
kalno viršūnėje įrengti malūnai galėtų tiekti energijos 
ne mažiau kaip Niagaros kriokliai. Savaime aišku, kad 
tokia reikšminga vėjo sritis negalėjo nežadanti pra
monininkų godulio. Tai gerai žinoma iš klasiškai para
šytos Hanvood studijos (žiūr. “Kiviirčiai dėl Ventoux 
kalno.” Išleista Bostone 2008 m.). Ji nurodo ir tuos 
sunkumus, kurių turėjo Prancūzija ir Italija, besirung- 
damos dėl to kalno.

Konfliktas dėl plūduriojančio fabriko ties Singa
puru buvo dar rimtesnis. Kai Rusijos-Kinijos imperijos 
pramoniniai plėšikai nupjovė virvę, už kurios laikėsi 
tas plūduriavęs fabrikas, it kokia sala, tai Dominijos 

Sąjungos kreiseris,' jį saugojęs, atidengė ugnį ir užpuo
lėjus paskandino. Tuojau buvo sukviestas Saugumo 
Tarybos posėdis. Visi W.N.A. koncerno laikraščiai 
bandė vėsinti įkaitusį ginčą, bet pasireiškė ir priešin
gos jėgos kurios aistras dar kaitino.

Darbininkų masės nerimo, kad naujas išradimas 
galįs sukelti praiponėje revoliuciją, kuri jiems daug 
žalos pridarysianti. Angliakasiai jau buvo apskaičiavę, 
kad po penkerių arba daugių daugiausia po dešimties 
metų jų darbas bus niekam vertas.

Darbininkų unijos spaudė savo vyriausybes, kad 
jos. nieko nelaukdamos, užsitikrintų geras stinraus vė
jo sritis. Kai 1988 metų liepos mėnesį susirinko Jung
tinių Tautų pilnaties susirinkimas, tai jame jau kilo 
toks erzelis, kad vos jį apramino pirmininkaujančio 
Kolumbijos atstovo taktika. Jei ne jis, pirmininkas 
Santos, tai Jungtinių Tautų susirinkimas, kuris vis dar 
siekė taiką užtikrinti, būtų virtęs karo paskelbimo vie
ta. Pirmininko paveikti, atstovai išvažinėjo iš Jungti
nių Amerikos Valstybių galutinai dar nesusipešę, bet 
ir neradę tinkamo sprendimo. Tarptautinės psichologi
jos žinovai, patarėjai prie savo vyriausybių tvirtino, 
kad karas esąs nebeišvengiamas.

Po to pilnaties susirinkimo Smackas, užsukęs j 
kelionės biurą, pavedė savo laikraščiams paskelbti ži
nią tokia antrašte:

RUSSIAN-CHINESE EMPIRE R E J E C T S 
FRANCO-GERMAN OFFER

Įsikiša lordas F. Douglas

Grįždamas iš Jungtinių Amerikos Valstybių, lor
das Frankas Douglas nusileido Paryžiuje. Jis norėjo 
pasimatyti ir pasitarti su Rouvray. Deja, mes neturi
me pilno teksto jų pokalbio, kuris turėjo didelės įta
kos ne tiktai žemės istorijai, bet ir visai saulės sferai. 
Esminės mintys yra atpasakotos Bruno (“Bruno me
muarai”, m t., 59 f.), bet jis nepatiekia to pokalbio 
pažodžiui. Autorius pats prisipažįsta, kad rašė jau 
praėjus kelioms valandoms, kai pasitarimas pasibai

gė, ir tik tai, ką prisiminė. Kas norėtų patirti nuotai
ką, kuri tame pokalbyje vyravo, turėtų paskaityti lor
do Franko dienoraštį, surašytą jaunojo jo sekretoriaus 
gana apytiksliai. Dienoraštis įdomus savo paradoksais 
bei gyvu, bet cinišku autoriaus stiliumi ir dvasia.

Pirmiausia abu vyrai pagrindinai aptarė tarptau
tinę padėtį. Jų nuomone, ji buvo labai rimta. Rouvray 
jautėsi labai prislėgtas. Prieš 1965 metų karą jis visiš
kai pasitikėjo sukurtu spaudos koncernu, kuris turėjo 
veikti viešąją nuomonę. Tačiau po paskutinės katastro
fos, kurią pats išgyveno, bet sulaikyti negalėjo, pasida
rė labai skeptiškas ir atrodė didžiai nusivylęs.

Dabar mes pacituosime pažodžiui Bruną, kaip jis 
tai atpasakoja:

“Yra pasaulyje kažkas, — kalbėjo ponas Rouvray, 
— ko žmonės baiminasi labiau negu kruvinų skerdy
nių, labiau negu mirties, ir tai yra nuobodulys... Mūsų 
pačių sukurtas proto vyravimas ir tarptautinis sutari
mas yra taip pat graužiamas nuobodulio. Mūsų laikraš
čiai yra nuoširdūs ir tiesūs, garbingi, bet nebepatrauk
lūs. Pats Smackas pripažįsta, kad jo laikraščių pirmie
ji puslapiai, kuriems medžiagos teikia, yra visai atbu
kę. Mes buvome nusigriebę meno, kaip gydomosios 
priemonės, ir tai šiek tiek padėjo. Kriminaliniai nusi
kaltimai ir sportas taip pat ramstė mus visą dvidešim
tį metų. Bet pasidairykite po statistikas: patobulėjusi 
policija nusikaltimus vis labiau mažina — jie diena iš 
dienos eina retyn. Pasauliui jau viskas yra atgrįsę ir 
nubodę, net bokso rungtynės. Paskutinės dvejos pūslių 
varžybos nesuteikė nei pusės milijono žiūrovų... Mes 
triūsėme auklėdami žmonių mases, mes jas išmokėme 
įstatymus gerbti ir pagerbti net priešo nuomonę... Ir 
viso to pasekmės labai nemalonios: žmonės nuobodžiau
ja... Taip yra buvę ir seniau... Antai Romos imperija, 
pavyzdys gana tobulos tautų sąjungos, keliems šimtme
čiams buvo užtikriiusi taiką, o tautos vis dėlto nuobo
džiavo: joms nebuvo daugiau ko neapkęsti... Taip, po
ne Douglai, yra liūdna, bet tikra, kad tiktai neapykanta 
gali žmones jungti...
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DAKTARAS SU DVIEM MfifUVIŠKOM PAVARDĖM VYČIAMS I 40 METUS BEŽENGIANT

Nugirdęs, kad grįžo kaimy
no sūnus, užbaigęs aukštuo
sius mokslus, nuvykau ir aš jo 
aplankyti. Sakau, pasižiūrėsiu, 
kaip naujas daktaras išrodo. 
Senų daug mačiau, žilų ir pra
plikusių, bet visai dar jauno, 
vos tik mokslus baigusio, dar 
neteko sutikti, ypač tarp Ame
rikos lietuvių. O čia proga 
smalsumui patenkinti pasitaikė 
prie pat namų slenksčio.

Nuėjęs tiesiai užtaikiau ant 
jauno vyro, bešnekučiuojančio 
su pagyvenusia moterim. A- 
bejonės man jokios nekilo, vos 
tik akį metus: tai motina ir 
sūnus.

— Sveikinu daktarą laimin
gai sugrįžus, — taip tiesiai ir 
pasakiau, nors pirmą kartą iš
vydau. — Dar labiau sveikinu 
ir džiaugiuos, kad ilgus moks
lo metus garbingu daktaro ti
tulu vainikavote. Motina pasa
kojo...

— Prašau sėstis, — sako jis 
man.

Žinoma, sėdu, bet ir galvoju: 
džiaugias tėveliai, sulaukę sū- * 
naus, malonu kaimynams. Ma
nau, būtų įdomu ir platesnei 
lietuvių visuomenei pasigerėti, 
kad dar vienas jos narys kop
telėjo į mokslo viršūnes.

— Ar galėčiau užsirašyti 
pilną jūsų vardą ir pavardę?— 
paklausiau. — Žinote, savo gal
va nepasitikiu, ypač tuo “spe- 
lingu”. O nežinoti, kaip pažįs
tamas rašosi, nepatogu...

Pasakiau tai visai nekaltai, 
neužsimindamas, kad ketinu 
tai laikraščiams kyštelti.

— Esu Edvardas Petras 
Svydras. Taip mane krikštijo 
ir toks turėčiau būti, — atsakė 
juokaudamas jaunas daktaras. 
— Bet aš taip myliu savo mo
tiną (čia aš linktelėjau gal
vą), kad vidurinį savo vardą 
pakeičiau josios jaunystės pa
varde. Ji Vaišvilaitė. Tai dabar 
aš vadinuos Edvardas Vaišvila 
Svydns.

— Tikrai gražu, — pritariau 
didžiai patenkintas,— krikščio
niška ir lietuviška, 
daktare, ar seniai 
dote?

— Šiandien dar 
tyti — debesuota,
met visa vasara tokia ūkano
ta...

Na, galvoju, mane čia ap
statyti nori. Aš tą klausimą 
tada kitu galu apsukau:

»— Tai tų vasarų, tur būt, 
jau daug praleidote?

— Vakar atskaičiau jau dvi
dešimt devintąją (tai buvo 
rugpjūčio 9d.). Jei būtumėte 
diena anksčiau užėję...

— Gaila, — sakau, —aš vis 
pralaimiu. Užvakar vienas 
krikštynas prakišau. Bet iš čia 
visai tuščias išeiti nenorėčiau. 
Man patinka šie namai. Juose, 
tur būt. ir pirmąją vasarą at
šventėte?

— Motina pasakojo, kad 
gretimuose namuose (ji buvo 
palikusi mus vienus). Dabar 
jie priklauso kaimynui Railai. 
Mano tėvai seniau turėjo -net 
trejus namus. Savo prakaitu 
uždirbo. Veltui pinigų neleido, 
kol pradėjo mane į mokslus 
leisti...

— Atsiprašau, daktare, —į- 
siterpiau, — ar Jūs norėtumė
te pasakyti, kad tėvai pinigus 
veltui barsto, kai vaikus į 
mokslą leidžia?

— Visaip pasitaiko. Tėvų 
norai visada geri .bet ką jie 
gali žinoti, kas iš vaikų moks
lo išeis.

— Bet su Jumis vis dėlto 
gerai išėjo.

— Ačiū tėvų triūsui. Jie dve
jus namus pardavė, kad galė
tų man padėti. "Mokslas kai
nuoja” — sako viena patarlė. 
Ne visi to nori.

— Iš tikrųjų. Mokslas kai
nuoja, ypač aukštesnis. Ar to
li buvote nuo namų nutolę, 
mokslo besiekdami?

— Pradžioje buvau visai ar
ti: tame pat Stoughtone. Čia 
baigiau pradžios 
(St. Mary’s School) 
tesnįjį (Stoughton 
School). Vėliau teko
ti Bostoną. Pasirinkau “Mass.

O sakykite, 
saulę išvy

neteko ma
žinote, šie-

mokyklą 
ir aukš
lį i g h 

jau siek-

. * >7$’
STOLGHTON, MASS.

College of Pharmacy”. Dėl 
ro turėjau baigti kiek anksčiau 
(1943), bet Bachelor Degree 
vis dėlto išsinešiau.

— Ir tai padėjo?
— Labai. Kai paėmė j laivy

ną ir ten dar kariško mokslo 
pažinau, tai grįžęs lengvai įsi
gijau leitenanto laipsnį 
(Northwestem University of 
Chicago, 1946). Paskui trejus 
metus vėl mokiausi toje pat 
Kolegijoje Bostone ir pagaliau 
Purdue University (La Faget- 
te, Ind.).

— Tai buvo galas?
— Mokslui nėra galo, o tik 

mokiniui. Tai ir aš šiemet iš 
studento suolo išėjau — liepos 
27 apgyniau disertaciją. Mū
sų baigė 35 iš 15.000. Farma
ceutų išėjo 8.

— Ar užteks jiems vietos 
Amerikoje?

Daktaras nusijuokė.
— Aš jau gavau kvietimą 

dirbti laboratorijoje. Vykstu į 
Philadelphi ją (Smith, Kline 
and Franch Laboratory).

— Vėl teks toli nuo namų

ka-

būti. Ar tėvų nepasiilgsta te? 
Tėvo ir nematau namuose.

— Dar iš darbo negrįžęs. Jis 
taip pat toli į čia keliavo, na
mus palikęs.

Sužinojau, kad jaunojo dak
taro tėvas, kilęs nuo Pasvalio, 
iš Vaidilonių kaimo, Amerikon 
atvyko 1907 m. Pradžioje gy
veno Detroite, o 1919 metais 
persikėlė į Stoughtoną. Čia 
vedė Mariją Vaišvilaitę, kilu
sią iš Gargždų. Ji su motina 
Amerikon atvyko dar visai 
jaunutė. Tėvas jos buvo vienas 
iš pirmųjų Stoughtono lietu
vių. Pats pirmasis, sako, buvęs 
Dragūnaitis, vėliau Fisheriu 
pasimainęs.

Atsisveikindamas palinkėjau 
naujam daktarui, 
žmoną susirastų 
pavarde, jei jau 
turi. Palinkėjau 
ir nesusilaikiau 
jes:

— Daktare, dalį savo triūso 
skirkite ir tai šaliai, kuri davė 
Jums tokią mielą motiną ir to
kį gerą tėvą. Čia galima gra
žiai lietuviškai kalbėti, mylėti 
savo tautą ir būti geru šie 
krašto piliečiu, kaip 
ve, Jums padėk.

L. VALIUKAS

Prieš pirmąjį Pasaulinį karą 
Naujoje Anglijoje užgimusi ir 
šiais metais bežengianti į ke
turiasdešimtuosius savo gyva
vimo metus Lietuv. Vyčių or
ganizacija gali didžiuotis ne 
tik savo sulauktu amžiumi, bet 
ir nuveiktais darbais. Tūkstan
čius lietuvių išsaugojo nuo nu
tautėjimo ,išaugino savo eilėse 
šimtus žymių lietuvių veikėjų, 
tvirtai stovėjo lietuviškumo 
sargyboje ir visad gynė ir te- 
begina Lietuvos reikalus. Pa
žymėtina taip pat, kad Lietu
vos Vyčiai yra vienintelė Ame
rikos lietuvių jaunimo organi
zacija.

kad jis ir 
lietuviškasu

dvi sujungęs 
laimės darbe 
dar nepridė-

Svarbiausieji vyčių programos 
punktai

Lietuvos bylos gynimas ir 
lietuviškumo išlaikymas —tai 
svarbiausieji šiuo metu vyčių 
programos punktai. Jau prieš

sus, yra įsijungęs į vyčių veik
lą ir darbuojasi lietuviškumą 
palaikydamas bei lietuvių var
dą garsindamas kitataučių 
tarpe. Bet yra daug vietovių 
(Maryland, Wisconsin, Penn- 
sylvania ir kit. steituose), kur 
lietuvių kilmės jaunimas palik
tas visiškai “Dievo valiai.” Se
nieji ten dar juda, o jaunimas 
nebenori nė užsiminti apie Lie
tuvą. Vien tik Pennsylvanijoje 
arti dvidešimt kuopų yra ap
mirusios, veikia tik trys. At
gaivinimo laukia Wisconsin 
lietuvių kolonijų kuopos; di
džiulės lietuvių kolonijos Bal
timore, Md., seniau veikusi 
kuopa, taip pat veikusios vy
čių kuopos Omaha, Nebraska, 
bei Sioux City, Iowa. Nė gar
so nesigirdi ir apie Illinois 
steito mažesnių lietuvių koloni
jų jaunimo veiklą. Yra keletas 
ir rytiniuose steituose lietuvių
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Lietuvos vardas skambėjo Alpėse
Jau gautos pirmosios žinios 

iš Lietuvos skautų, dalyvavu
sių 7-je Pasaulinėje Jamboree- 
je — Bad Ischl, Austrijoje. Jo
mis ir skubama pasidalinti su 
mielaisiais skaitytojais.

Dar paruošiamoje stovykloje 
prie Pidingo (Vokietijos-Aust
rijos pasieny) bendro likimo 
broliai — lietuviai, latviai .ru
sai ir vengrai skautai sudarė 
vieną bendrą draugovę. Ypač 
susibičiuliauta su latviais. Su 
jais mūsiškiai bendrai mokėsi 
dainuoti lietuviškas ir latviš
kas* dainas, kurios paskui pui
kiai sutartinai skambėjo kelio
nėje ir Jamboreeje.

Prieš vykstant Austrijon,
/

tais. Juos puošė lietuvių vy
tis, latvių, rusų ir vengrų her
bai, dukart perjuosti geležine 
grandine. Tai buvo visų ketu
rių tautų dabartinės kančios 
simbolis.

Jūs. Die-
Mik.

Ligoninė ar bepročių namai
Taip paklausė Wuertember- 

go pabėgėlių komisaras Koch 
apie Heidenheimo (amerikie
čių zona) stovyklą. Šito klau
simo nereiktų suprasti, kaip 
įžeidimo. Žmogus, kuris gyve
na normaliose sąlygose, apsi
lankęs šitoje stovykloje, išsi
neša iš jos baisų įspūdį. Jam 
atrodo, kad tokiose aplinkybė
se kiekvienas žmogus arba tu
ri tapti nenormaliu... arba yra 
ligonis. O pavadinęs Heiden
heimo stovyklą ligonine, komi
saras Koch nesuklydo, nors 
stovykloje nėra nei palatų su 
baltom lovom, nei gailestingų
jų seselių, nei tipingo narkoti
kų kvapo... Ir vis dėlto, tai 
yra ligonių namai. Ligonių, 
kurie perdaug sveiki, kad 
juos guldytų į palatas, ir per
daug sergą, kad gyventų svei
kųjų tarpe-

Stovykloje gyvena 103 lie
tuviai, iš kurių 56 vaikai. Dėl 
ligos jie neturi jokių emigra
cinių perspektyvų. Dėl ligos 
jie negali įsikurti nei vokiečių 
ūkyje. Štai būdingesni pavyz
džiai.

Našlė Spurgaitienė turi 7 
vaikus. Jos 14 metų sūnui Al
binui vokietukas šratais sužei
dė akį. Berniukas, baigęs pra
džios mokyklą, svajojo moky
tis stalium. Tačiau į amatų 
mokyklą jo nepriima dėl su
žeistos akies. O leisti į gimna
ziją motina nepajėgia, nes yra 
per daug neturtinga, kad ga
lėtų užtikrinti vaikui inteligen- 
tinę profesiją. Tuo būdu ber
niukui keliai į ateitį užkirsti...

Našlė Guobaitienė dar apy
jaunė moteris, bet jau 5-ti me
tai paraližuota ir prikaustyta 
prie lovos. Jos 17 metų duktė 
Irena, baigusi 4 klases ir ma
šinraščio kursus, negali nei to
liau mokytis, nei ieškoti dar
bo, nes nėra kam slaugyti mo
tinos, bejėgiškos kaip kūdikis: 
ją reikia ir pavalgydinti ir ap
rengti.

Ona Lipšienė, serganti šir
dies vožtuvo liga, našlė. Tikrai 
sunkus ligonis, kuriai skaudus 
yra kiekvienas judesys. Bet 
jeigu ji nustoja nuolat vaikš
čiojus, jai bematant ištinsta 
visas kūnas. ’

Ūkininkas Bikneris turi 9 
vaikus, kurių vyriausia duktė 
jau aštunti metai guli sanato
rijoj su plaučių džiova.

šeškaitienė, 67 metų invali
dė (karo metu sužeista į ko
ją), turi auginti 4 metų anū
kę. kuri neteko motinos.

Julija Balčienė, jauna mote
ris, našlė su 4 vaikais, bet 
astmos iškankinta, atrodo, 
kaip sunkus ligonis.

Panemu-
Grigaičio

M. Grigaity tė (A. 
nės prelato Felikso 
dukterėčia), apyjaunė moteris, 
atrodo sveika, bet paaiški, jog 
po dėmėtosios šiltinės ir ba
do, pergyvento Berlyne kapi
tuliacijos dienomis, gavo nuo
mario ligą ir dėl to negali su
sirasti pastovaus darbo.

S. Savickaitė, vieniša 60 me-\ 
tų senutė sunkus nervų ligo
nis: kai reikia kur padėti pa
rašą, kaimynai laiko suspaudę 
jos ranką, kad nedrebėtų...

Tai keli pavyzdžiai iš 103 
Heidenheimo lietuvių gyveni
mo. Ir vis dėlto šitose sąlygo
se jie nevirto pamišėliais, kaip 
susidarė sau įspūdį komisaras 
Koch... Priešingai — daugumą 
jų vargas užgrūdino, nuskaid
rino, ir tie lankytojai, kurie 
moka giliau praregėti žmogaus 
sielą, nustemba, kiek herojiz- 
mo ir artimo meilės parodo 
kai kurie šio “bepročių namo” 
gyventojai. Pvz., toji pati 
Spirgaitienė atsisakė BALF 
pašalpos, skirtos vargstančiom 
motinom. “Aš gaunu savo ma
žytę rentą. Tiesa, jos neužten
ka net prasimaitinti, jau ne
kalbant apie rūbus, kurą, vai
kų batų taisymą... Bet aš mie
lai perieisiu šią BALF pašalpą 
tai'vargšei, kuri net rentos 
nuotrupų negauna...”

Paraližuotos Guobaitienės 14 
metų sūnus Algimantas vasa
rą pabėgėja pas ūkininkus, pa
grėbia šieną ar šiaip ką pade
da ir gauna už tai porą mar
kių- Jis neišleidžia jų kinui ar 
kramtomai gumai, bet parne
ša namo ir padeda po sergan
čios motinos pagalve...

O kai atlanko juos BALF 
pareigūnai, tautiečiai su visu 
lietuvišku vaišingumu užkloja 
savo kukliose kamaraitėse sta
lą lietuviškos drobės staltiese, 
kurią jie saugoja kaip talis
maną — tai vienintelis turtas, 
belikęs iš tėvynės — ir sudeda 
ant jos visą maistą, kurį turi 
lentynose, nors tai būtų jų ke
lių savaičių atsargos, nors jie 
patys po to turės tvirčiau su
sijuosti diržus. Mes sunkiai 
nuryjam jų pasiūlytą kąsnį, 
mes geriau sutiktume likti al
kani, — taip siela yra sušil
dyta tautiečių dėkingumo, tiek 
mums asmeniškai, tiek BAL
Fui, tiek Amerikos lietuviams.

BALF jiems vis dar yra to
ji užburta lazdelė, kuri jų 
vargingam gyvenime 
stebuklus, nelyginant 
“Stalelį, apsidenk": 
alkstančius, aprengia
sius ir — svarbiausia — nu
šluosto nusiminimo ir nevilties 
ašaras...

padaro 
pasakoj 

pasotina 
nuplyšu-

i
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yra paskelbtos 
varžybos lietu-

dvejus metus 
tarpkuopinės 
viškumui. palaikyti. Tos prog
ramos autorius yra kun. St. 
Raila. Tarp kitų tos programos 
punktų pažymėtini yra šie: lie
tuvių kalbos kursai; lietuviškos 
spaudos platinimas; lietuviškų 
aikštelių įrengimas; tautinių 
šokių grupių bei chorų organi
zavimas ir kt. Lietuvos bylos 
gynime platų barą varo Lietu
vos Reikalų Komisija su savo 
padaliniais kiekvienoje kuopo
je. Per metus dešimtimis tūk
stančių laiškų bei straipsnių 
parašoma į amerikiečių spau
dą Lietuvos reikalu bei iške
liant tikruosius komunizmo 
siekius.

Plėstifia kuopų tinklas
“Iš neorganizuoto lietuvių 

jaunimo Lietuva nieko gero ne
sulauks”,—taip neseniai man 
rašė savo laiške J. Jatis, vie
nas iš žymesnių lietuvių vei
kėjų Chicagoje. Toliau jis savo 
laiške pažymi, kad esąs būti
niausias reikalas pritraukti 
prie bendro lietuviško darbo 
kiek galima daugiau lietuvių 
kilmės amerikiečių ir naujųjų 
ateivių. Anot jo, norint iškovo
ti Lietuvai laisvę, reikią turėti 
galingą jėgą — gerai organi
zuotą lietuvių jaunimą.

Tik maža lietuvių saujelė 
sielojasi Lietuvos reikalu bei 
lietuviškumo palaikymu JAV- 
se. Šiuo metu vyčiai turi savo 
eilėse daugiau kaip 2,500 na
rių. pasiskirsčiusių po 50 kuo
pų. Padėtis, toli gražu, nėra ge
ra. Tiesa, yra vietovių (Cin- 
cinnati, O., Portland, Oregon 
ir kit.), kur lietuviškasis jau
nimas, būdamas labai negau-

Jei kas Amerikos tautiečių 
norėtų kokiu nors būdu padė
ti Heidenheimo lietuviams ar 
kuriam paskiram asmeniui, 
prašom kreiptis į United Lit
huanian Relief Fund of Ame
rica, 105 Grand St, Rrooklvn 
11, N. T.

BALFo Įgaliotinis 
. Prancūzų Zonoj.

kolonijų, kur
jau

tu-

mūsų jaunimas 
lietuvių reikalams visiškai 
atšalęs.

Vyčių ateities darbai.
Mano supratimu, vyčiai

retų skirti daugiausia dėmesio 
ateinančiais veiklos metais se
niau veikusių kuopų atgaivini
mui ir kelių paieškojimui glau
desniam bendradarbiavimui su 
naujųjų ateivių jaunimo orga
nizacijomis; ateitininkais ir 
skautais. Suradus bendrą kal
bą, vyčiai galėtų laimėti ne
maža narių iš tų dviejų orga
nizacijų tarpo.

Iki šiol tarp vyčių ir naujųjų 
ateivių jaunimo organizacijų 
tinkamo bendradarbiavimo ne
simatyti. Ir vieni ir kiti eina 
savo keliais. Be abejo, nuolai
dų turėtų būti iš abiejų pusių. 
Kas darytina, to čia svarstyti 
nesiimu. Tik baigdamas noriu 
pažymėti, kad bendras lietuvių 
jaunimo frontas 
lingas. Lietuvos 
remtina visomis 
visais būdais.

Bavarijos vidaus reikalų mini
sterija darė kliūčių išvykti 
tremtiniams skautams. Tačiau 
vokiečių skautų vadovybės pa
stangomis iš centrinės Vokieti
jos vyriausybės Bonnoje vi
siems buvo gautos reikiamos 
vizos.

Su daina per sieną
Rugpiūčio 2 d. didžiulė įvai

riatautė skautų kolona peržy- 
giavo Austrijos sieną ir toliau 
autobusais buvo nuvežti į Bad 
Ischl.

būtinai reika- 
Vyčių veikla 
išgalėmis ir

Geležinė - grandinė
Mūsų skautai, atvykę į Jam

boree, turėjo daug darbo. Kar
tu su latviais, rusais ir veng
rais skautais jie gavo nedidelį 
plotą stovyklai. Tačiau ir čia 
mokėta nagingai pasireikšti. 
Kiekviena tautybė savo kertė
je puikiai įsikūrė. lietuviai pa
sistatė keturias gyvenamas 
palapines, o penktoje, apvalio
je, įsirengė parodėlę, pastatė 
kryžių, įsirengė virtuvėlę, sta
lą ir kt. Tremtinių skautų sto
vykla visus traukė savo var-

BALTIMORĖS ŽINIOS

ko
je

Stambi auka
Kenčiantiems nuo karo 

rejiečiams pagelbėti, ypač 
našlaičiams, šv. Alfonso para
pijos klebono kun. d-ro Mende- 
lio rūpesčiu yra pasiųsta 2.Q00 
dol. šią sumą suaukojo para
pijiečiai ir šiaip maldininkai 
po pereito sekmadienio, Pane
lės Švč. Stebuklingojo Medali- 
kėlio novenų ir Žolinių atlaidų 
proga. Ir visiems aukotojams 
ir gerb. klebonui už tai tenka 
didelė padėka. Baltimoriečiai. 
kai yra entuziastų juos įtikinti 
reikalo svarbumu ir paraginti, 
yra duosnūs.

Dideli atlaidai
Šv. Alfonso parapijoje rugp. 

15 d. buvo švenčiami žolinių 
atlaidai. Šv. mišios buvo laiko
mos nuo 7 v. ryto iki 12.10 v. 
kas valanda. Nors tai buvo 
darbo diena, bet žmonių per

visas pamaldas buvo daug. Y- 
pač labai daug maldininkų bu
vo per 12:10 vai. mišias. Šv. 
Alfonso bažnyčia maldininkų 
bendrai yra labai mėgiama ir 
kiekviena proga gausiai lanko
ma.

Retas vardadienis
šeštadienį, rugp. 25 d., yra 

šv. Liudviko diena. Šv. Alfon
so parapijai yra miela, kad 
jos gerb. glebonas, kun. D-ras 
Mendelis, yra tuo vardu. Ta 
proga jis nuoširdžiai sveikina
mas ir linkima jam sveikatos 
bei nemažėjančio ryžto atlie
kant tuos darbus, kuriems Die
vo Apveizda jį Bažnyčiai ir 
baltimoriečiams skyrė.

Gerb. klebono vardadienio 
proga, jo intencija yra užpra
šytos šv. Mišios parapijinės 
mokyklos ir vaikų darželio var
du, kurios bus atlaikytos sek
madienį, rugp. 26 d. 8:30 vai.

Ei, pasauli, ar žinai
Rugpiūčio 3 d. vakarop bu

vo Jamborees atidarymas. Sep
tintoji tremtinių skautų drau
govė žygiavo atskira gftipe 
paskui vokiečius. Jos priekyje 
plevėsavo tautinės ir skautiš
kos jų vėliavos. Žvalūs lietuviai 
skautai buvo visų pastebėti. 
Juos lydėjo paskatiną šūksniai 
—Lithuanians, Litauers!... Jau
nos širdys sparčiau plakė — 
pasaulis žino apie mus! Juk į 
Jamboree suskrido per 14000 
skautų iš daugelio pasaulio 
kraštų ir 55 tautų! Iš visų pu
sių foto reporteriai darė nuo
traukas, ūžė filmavimo apara
tai.

Jamboree pradėta skautiško
mis varžybomis, per kurias 
skautai pionieriai statė septy- 
nius bokštus. Tie bokštai "sim
bolizavo Jamborees, kurių 
iki šiol jau buvo šešios ir šie
metinė — septintoji (pirmoji 
1920 m. Londone). Bokštų sta
tymo varžybose dalyvavo ang
lai. danai, škotai, vengrai, o- 
landai, prancūzai ir austrai 
skautai, kurįų kraštuose pakai
tomis buvo surengtos . .sos 
septynios Jamboree. Greičiau
siai bokštą pastatė ir laimėjo 
varžybas Austrijos skautai. Iš 
jų bokšto Tarptautinio Skautų 
Biuro direktorius pulk. J. Wil- 
sonas paskelbė šios Jamboree 
pradžią, iškeldamas Austrijos 
vėliavą. Atidarymo iškilmėse 
dalyvavo R. Baden-PoweTlio e 
našlė ir pasaulio skaučių šefė, 
Austrijos švietimo ministeris, 
kuris atstovavo neatvykus) 
Austrijos prezidentą, ir daug 
kitų žymių svečių.

Vėliavos iškeltos... „
Rugpiūčio 4 d. septintoji 

tremtinių skautų draugovė ga
lutinai baigė visus savo stovyk
los įrengimus. Kitą rytą prie 
vartų abipus tako, skambant 
himnams, iškeltos lietuvių, lat
vių .rusų ir vengrų tautinės vė
liavos. Vėliavų alėją papildė 
dar ir vokiečių (BDP) skautų 
bei vokiečių valstybinė (Bun- 
do) vėliavos. Lietuvių kertėje, 
šalia kryžiaus, ištempiama oria 
su Lietuvos žemėlapiu ir atitin
kamu užrašu.
Minių minios svečių

Visus patraukia septintosios 
draugovė stovyklaitė, o ypač 
lietuvių dalis. Kiekvienas do
misi parodėle, vartais, kry
žium. O taip pat kiekvienas 
svečias gavo reikiamus paaiš
kinimus, prisiminimui atviruką 
ii* informacinės literatūros. 
Rugpiūčio 6 d. lietuvius aplan
kė aukštasis JAV komisaras 
Austrijai, pasirašė svečių kny- 
gon, gavo stovyklinės maldos 
vertimą, o atsisveikindamas 
palinkėjo visiems greit grįžti 
laisvon Lietuvon. Po jo apsi
lankymo lietuvių stovyklą api
puolė kino bei televizijos fil
muoto jai ir žurnalistai. Pasiro
do, jog aukštasis JAV komisa
ras jiems pasakęs, kad lietuvių 
stovykla esanti įdomiausia.

Pas mūsiškius svečiavosi 
prancūzų ir amerikiečių skau
tų atstovai, kartu paskui pas 
save priimdami mūsiškius. Už- 
megsti bičiuliški ryšiai su 
sktn. Hofmanu, kuris numato
mas JAV skautų atstovu Vo
kietijoje. Lankėsi, nors labai 
trumpai, ir Tarptautinio Skau
tų Biuro dir. pulk. J. Wilso- 
nas.

Tiek yra gauta žinių oro pa
štu iš pačios Jamboree. Kaip 
matote, Lietuvos skautai su
gebėjo prasimušti į Jamboree 
ir tenai tinkamai garsinti Tė
vynę. G. J-
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Pijus XII atostogauja
. Castel Gondolfo savo išvir
šiniu pavidalu nieku nesiskiria 
nuo kitų Romos apylinkės 
miestelių. Išskiria jį tiktai po
piežiaus rezidencija.

Teis nedidelis miestelis, pri
siglaudęs prie Albano ežero ir 
pasilipęs ant to paties vardo 
kalvos, kad būtų jam šalčiau, 
tik ir laukia vasaros kaitros. 
Tada žmonės kopia į kalnus 
vasaroti, tada viskas čia pa
gyvėja ir sukruta, ypač Catel 
Gondolfe. Vos tiktai popiežius 
liepos pabaigoje čia pasirodo, 
kai žmonės meta žieminį savo 
amatą: siuvėjas siuvinį, bat- 
siuvis batą, o kirpėjas žirkles. 
Apie trečdalis Castel Gondol
fo gyventojų išeina pardavinė
ti rožančių, paveisklėlių ir mo
terims galvai pridengti skare
lių. Castel Gondolfo tąda pri
mena Vatikano unksmėje su
sigūžusią Borgo gatvelę, čia 
pasakojama apie popiežių ap
skritus metus, o Castel Gon
dolfe tiktai vasarą.

Provincijos žmonės visada 
yra smalsesni: monotoniškas 
gyvenimas apkyri ,tai traukia 
kiekviena naujiena ir krinta į 
akis kiekvienas miestietis. O 
pasirodo čia ne tik miestiečiai 
savo krašto, bet ir svetimų 
kraštų įvairiausi žmonės, ku
rie atvyksta popiežiaus lanky
ti. Pro pastabių kaimiečių a- 
kis neprasmunka jokia smulk
mena. Jie daug pamato ir 'su
žino, bet ne visą pasako.

Castel Gondolfo žmonės la
bai dažnai ir artimai suseina 
su popiežiaus ir jo palydovų 
šoferiais, tarnautojais, sargais 
ir šveicarais. Pastebi, kad jie 
yra tylūs ir santūrūs. Tokia jų 
tarnyba. Ir patys žmonės pa
daro išvadą, kad geriau paty
lėti negu plepėti. Užkalbinti at
sako, kad jie nieko nežino, o 
tiktai rūpinasi savo reikalais. 
“Ar norėtumėte pirkti šitą ro
žančių?’’ užklausia. — O gal 
šią skepetaitę ?” Daugiau ne
labai ką iš jų ištrauksi. Cas
tel Gondolfo žmonės nepaten
kinti, kai yra klausinėjami ke
liautojų, kurie popiežių truk
do ir vargina. “Ar negalėjote 
žiemą atvykti į Vatikaną? Nei 
pasilsėti neduoda.”

* •

Dainų šventės visiems gerai 
suprantamos, tačiau jos turi
nys kiek skiriasi senojo Ame
rikos lietuvio - išeivio sąmonė
je nuo turinio, kurį atsinešė su 
savim naujai atvykęs lietuvis- 
politinis pabėgėlis (tremtinys). 
Plačiai išblaškyti didelėje JAV 
teritorijoje senieji lietuviai-iš- 
eiviai niekur nebuvo taip pa
jėgūs, kad jų rengtosios dainų 
šventės išeitų iš padidinto cho
ro koncerto ar “sukoncertin- 
to” pikniko ribų. Dalyvaujan
čiam dabar rengiamuose lietu
vių dainų festivaliuose naujai 
atvykusiam iš Europos lietu
viui stovu akyse jo matytosios 
laisvoje tėvynėje dainų šven
tės : tūkstančiai dainininkų, 
užpildančių didelę Petro Vilei
šio aikštės estradą Kaune, 
miškas įvairiaspalvių organi
zacijų vėliavų, tautinių drabu
žių ir įvairių uniformų margu
mas, milžiniška žiūrovų-klau- 
sytojų minia, šventiška tauti
nėmis vėliavomis ir žalumynais 
pasipuošusio miesto nuotaika 
ir... galinga, iš daugelio 
tūkstančių krūtinių plaukianti, 
daina, kuri, rodosi, aidi toli-to- 
li Lietuvos lygumomis, klo
niais ir kalneliais.

Čia to neranda naujasis at
vykėlis - lietuvis. Jis supran
ta skirtumą tarp “ten” ir 
“čia”, jis džiaugiasi tuo, ką čia 
randa, džiaugiasi, kad pats ga
li (ir turi!) jungtis su seniau 
atvykusiais tautiečiais į vie
ną, tų pačių tikslų siekiantį, 
būrą, džiaugiasi, kad gali bent 
trumpą laiką pabūti didelio 
savųjų žmonių sąskrydžio da
lyviu, kad gali pasijausti “tar-

ŠV. TĖVO DIENA CASTEL 
GONDOLFE

Audiencijų metu pasilsėti 
neduoda automobilių bruzge- 
sys ir maldininkų trepsenimas. 
O audiencijų nestinga nei va
sarą. Vasarą kaip tik dažniau 
užsuka kitų kraštų žymesni 
vasarotojai ir keliautojai. Po
piežius Pijus XII neuždaro 
jiems durų ,nors ir pats vasa
roja.

Tiktai po audiencijos grįžta 
tyla. Visas popiežiaus perso
nalas išsisklaido: kiekvieną ry

1 Castel Grondolfa popiežius Išvyksta tik trurupam laikui. Savo po
ilsio valandas jis daugiausia praleidžia Vatikano soduose.

tą jis atvyksta iš Romos ir po 
audiencijos grįžta atgalios į 
Vatikaną. Lieka tiktai šoferis- 
kambarinis. Taip tik atrodo: 
popiežių saugo sargyba ir seka 
pritilę Castel Gondolfo žmo
nės. Jie apskaito kiekvieną Pi
jaus XII judesį.

Štai, kažkas popiežiaus apar
tamentuose subrazda. Kiekvie- 

tum Lietuvoje”. To paties ieš
ko ir randa tokiose dainų šven
tėse ir senieji tautiečiai - iš
eiviai- Tie štai bendri jausmai 
riša visus tokių švenčių daly
vius į vieną tautinę šeimą, 
gaivina juose tautinę sąmonę 
ir teikia didelio dvasinio poil
sio kasdienybės darbų ir rū
pesčių nuvargintam žmogui.

Šiais metais New Jersey 
valstybėje įvyko trys viena po 
kitos sekusios lietuvių dainų 
šventės: Elizabethe, Bayonne 
ir Patersone. Autoriui teko da
lyvauti tik paskutinėje, Pater- 
son, N. J., lietuvių dainų 
šventėje, įvykusioje š. m. rug
piūčio 12 d.

Šių dainų švenčių energin
giausiu vykdytoju yra mūsų 
žymiausias muzikas ir bene 
vienintelis lietuvių muzikos is
torijos kūrėjas prof. J. Žilevi
čius. Jam priklauso pagarba ir 
padėka už tai, kad tą pačią 
vasarą New Jersey valstybėje 
įvyko trys iš eilės lietuvių dai
nų šventės, kad tokių švenčių 
idėja pasilieka gyva ir aktua
li artimai ateičiai. Pasirėmus 
didesnių plotų lietuvių pritari
mu, stipresniu ir atsakingesniu 
dalyvių - choristu parengimu, 
galima būtų vykdyti ir dides
nio masfo dainų šventes, ku
riose galėtų dalyvauti ir kon- 
kursuoti ne keli, bet keliolika 
chorų su keliais šimtais jung
tinio choro dainininkų.

Patersone, N- J., įvykusios 
dainų šventės rengėjais-šeimi- 
ninkais buvo vietos lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. J. Kinta su vikaru 

ną dieną tą pačią valandą ir 
toks pats brazdesys. Kas gerai 
įr dažnai įsiklauso, sakosi iš
skiria keltuvo garsus ir skam
butį. Jie beveik girdi, kaip po
piežius palieka savo kambarį, 
eina ilgu koridorium ir keltuvu 
nusileidžia į apatinį aukštą. 
Tai esti visada patį vidudienį 
— 12,30. Žmonės net žino, kad 
skambina Mario Stoppa, Jo 
šventenybės šoferis ir kamera- 
rius. Jis įspėja durų sargybą, 
kad pasiruoštų pagarbai. Pats 
atidaro automobilio duris ir 
juodas “Cadillac” nurieda aly

vų ir ąžuolų alėjomis į aikšte
lę prie aštuoniakampio pavili- 
jono. Čia, žieminių ąžuolų pa
vėsyje, prie fontano, patiestas 
yra maroninis kilimas, pasta
tytas riešuto stalas, apkrautas 
rašymo priemonėmis, ir kėdės. 
Popiežius čia palieka vienas.

Kiekvieną dieną Pijus XII 
dvi valandas čia skaito ir ra

MINTYS DAINŲ ŠVENČIŲ PROGA
V. ČIŽICNAS

kun. V. Demikiu, daugiausia 
energijos ir patvaros parodęs 
vargonininkas Justas, parapi
jos komitetas ir paskiri cho
ristai- Šventė įvyko užmiesty
je esančiame šv. Mykolo par
ke, kurį tą sekmadienį buvo 
užvaldę lietuviai savo sąskry
džiui. >

Tokių sąskrydžių ar švenčių 
metu visada yra momentų, ku
rie nuteikia žiūrovą - dalyvį 
džiaugsmingai, ar verčia jį 
rimtai, kartais liūdnokai, su
simąstyti. Tokių momentų bū
ta ir šiuo atveju.

Dainų šventė ar piknikas?

Kai skelbimuose rašoma 
“Lithuanian Song Festival” ir 
atitinkamai tam reikalui ruo
šiamasi, norisi matyti tik dai
nų šventę. Bet kas bedaryti, 
kai toji šventė įvyksta pasto
viai piknikams įrengtoje vieto
je, kai daugumas svečių taip 
pat “piknikiškai” nusiteikę? 
Be užkandžių ir gaivinančių 
gėrimų joks didelis žmonių su
sibūrimas ilgesniam laikui neį
manomas, juo labiau vasarą- 
Bet ta nuotaika, kai daina ir 
dainininkai atsiduria ne publi
kos dėmesio centre, Ijet šalia 
kitų programinių ir neprogra- 
minių punktų, jau kiek mažina 
dainų šventės įspūdį.

Savaime suprantama, kad 
nei šventės rengėjai, 
tingi jos dalyviai - dainininkai 
neketino parodyti kurių meni
nių laimėjimų dainos srityje.

įkvėpė jaunystėje, bet jo kal
bos žodingumas ir turiningu-

šo. Knygas jis atsiveža su sa
vim, kad niekas jo nekliudytų, 
iki bus laikas pietų. Jie visada 
esti 15,30. Prieš tai vėl pasiro
do Mario Stoppa ir parveža 
popiežių pietų, o paskui abu 
sugrįžta į tą pačią aikštelę.
Gondolfo gyventojai žino, kad 

dabar Pijus XII jau nebesėdi 
prie stalo, ant knygų parimęs. 
Jis vaikšto. Eina ąžuolų, kedrų 
ir pušų alėja. Balta ir tiesi it 
žvakė jo figūra, labai jau pa
stabi, sušvyti tai vienam tai 
antram alėjo gale. Kartais pro 
medžių lapus sužaruoja rausvi 
jo batukai. Jei juos pasektum, 
pastebėtum lygų, vienodą žing
snį. Pijus XII taip nužingsniuo
ja tris kilometrus, praeidamas 
šešis kartus pusės kilometro 
taką. Galėtum iš to ir laiką nu
spėti. Ar būni giedri diena ar 
lietinga, Pijus XII 5 vai. po • 
pietų visada vaikšto. Kai laš
noja. jis tada pasirenka žalu
mos pridengtų taką.

Kartais popiežius sustoja 
prie gėlių kero. Rūpestinga 
daržininko ranka yra juos gra
žiai aptvarkiusi: gėlynus ir ža
lias mūro arkas. Mėgo jas dar 
popiežius Enejus Silvijus. Juo
kaudamas jis save ir vadinęs 
“Amator Silvarum” (miško 
mėgėjas). Mėgsta tą žalumą ir 
popiežius Pijus XII. Kai priei
na tako užuolanką kuri bai
giasi žema mūro siena, atsive
ria platus slėnis į marias. Po
piežiaus akys nuklysta tuo 
slėniu ir regi prabėgantį apa
čioje traukinį. Jis jungia Alba
ną su Roma. Dabar popiežius 
jau grįžta iš sodo. Ir Pijus X, 
neseniai palaimintuoju pa
skelbtas* buvęs toks pat punk
tualus: vaikščiodavęs sode, kol 
traukinys nupukšnodavęs į Va- 
terbo.

Grįžęs į rūmus. Pijus XII 
toliau dirba ir mąsto. Savo pri
vačiame kambaryje jis priima 
ir Monsg. Montini ar Monsg. 
Tardini, kai jie atvyksta svar
biais reikalais. O tų svarbių 
reikalų niekada netrūksta: 
žmonių rūpesčiai nesilsi, jie 
vejasi žmones ir į vasarojimo 
vietas. Atvyksta čia žmonės, 
paskiri ir būriais, su savo rū
pesčiais pas Šventąjį Tėvą. Jie 
visada išklausomi. Ir Castel 
Gondolfe popiežius nuo pasau
lio neužsidaro.

J. Vdzg.

Kaip teisingai pasakė Justas 
šventės atidaromoje kalboje, 
tokio dainininkų susibūrimo 
tikslas buvęs žadinti klausyto
jų širdyse ir sąmonėje savo
sios lietuviškos dainos meilę, 
gerėjimąsi ja, o tuo pačiu riš
ti visus šventės dalyvius dar 
stipriau į tautinę bendruome
nę, vieną tautiečių šeimą, ku
riai lietuviškas žodis ir daina 
būtų priemonė tautinei gyvy
bei palaikyti tautos ir tėvy
nės meilei ugdyti.

Dainų šventė, be abejo, ne
gali apsieiti be kalbų, ypač ati
daromųjų. Tačiau Justo kalba 
maloniai nuteikė. Ne kokiu ypa 
tingai svarbiu, gudriai išdės
tytu turiniu, ne... Ji buvo pa
prasta, visiems suprantama ir 
vis dėlto turininga ir tikrai 
nuoširdi. Kas dar svarbau: ją 
skaitė prieš mikrofoną čia gi
męs ir augęs jaunas lietuvis, 
kurio tartis ir žodingumas nei 
kiek nėra menkesnis už dau
gelio mūsų čia vėliau atvyku
sių inteligentų. Tatai džiugus 
ir pagirtinas reiškinys. Jis pa
rodo, ko galima pasiekti, kai 
norima ir domimasi. Be abe
jonės čia gimęs - augęs lietu
vis taip pasirengia tik skaity
damas lietuviškąją spaudą, tik 
bendraudamas su tėvų kalbos 
literatūra.

Yra ir atvirkščių reiškinių 
mūsų gyvenime Įtakingas as
muo kalba (“taria viešą žo-
dį”) lietuviškai ir angliškai, 

nei ak- • Lietuviško ji jo tartis gana ge
ra. tokia, kokią tėvai jam

PAKLAUSYSI - BUS LAIMINGAS GYVENIMAS IR
TAIKA, 0 JEI ATMESI-BUS NETVARKA

Ar seniai čia buvo didžiųjų 
valstybių vadovų susitikimai 
Teherane, Jaltoje ar Potsda
me, kur buvo tariamasi dėl 
naujos pasaulio santvarkos, 
kad visi žmonės turėtų būti 
laisvi ir sotūs. Tačiau anos 
konferencijos, kurios turėjo 
taiką žemei suteikti, pasaulį 
įvedė į tokias painiavas; kad 
vėl ruošiamasi milijonams 
žmonių ugnimi nešti duoną, o 
ginklu laisvę....

Taip eina įvykių raida Korė
joje, Irane, Azijoje, Pacifike ir 
Europoje. Domimasi įvairių 
valstybių vyriausybė pareiš
kimais ir — drebama, nes no
rima taika tolsta, o pasaulio 
akiratis niaukiasi.

Šioje visuotinėje maišatyje 
dažnai pamirštamas balsas pa
ties dangaus pasiuntinio, kuris 
aiškiai išdėstė kelius į visuoti
nę taiką ir laimę. Sąlygas pa
statė lengvas, bet būtinas: jei 
įvykdysi jas — bus taika ir 
laimingas gyvenimas žemėje, o 
jei ne — bus karai ir bus nai
kinamos tautos.

Kalba dangaus pasiuntinys.

“Koks pasiuntinys, kur ir 
kokias sąlygas jis stato?” — 
teirausis ne vienas, nors jau 
seniai apie tai yra girdėjęs, 
pamiršęs ir laimės sąlygas at
metęs.

Dangaus pasiuntinys yra Iš
ganytojo motina Marija, kuri 
Fatimoje aiškiai išdėstė dan
gaus statomas sąlygas, nuo 
kurių įvykdymo priklauso tai
ka ar chaosas.

Apie Fatimos įvykius viso 
pasaulio spauda yra rašiusi, 
tačiau ten pastatytas Lsąlygas 
dar ne visi tepildą.: « ‘ ‘

Valstybių vyriausybės že
mės rutulį į zonas dalo ir jas 
nori, tvarkyti, todėl nekreipia 
dėmesio į sąlygas, statomas 
dangaus, apie kurio kariuome
nės dydį, atominių bombų skai
čių ir bazių tinklą joks šnipas 
nepraneša. Dangus — yra ne 
žemės rutulio paviršiuje, to
dėl jis ignoruojamas ir į jo 
statomas sąlygas nekreipiamas 
dėmesys...

Kun. VYTAUTAS PIKTI RNA

mas menkas, per menkas jo 
padėčiai. O kai angliškai kal
ba. jauti, kad čia kalba išla
vintas žmogus. Kokia gi to 
reiškinio priežastis? Ji gali bū
ti paprasta. Manau, nesukly
siu: ant šio žmogaus rašomo
jo stalo nerasi lietuviškojo 
laikraščio nei knygos. 0 be tų 
dalykų kalba nebus turininga 
ir žodinga.

Po kalbų buvo atskirų cho
rų koncertai. Jie dar buvo lau
ke, nors dangus visą laiką bu
vo apsiniaukęs ir grasino lie
tumi. Jungtinis choras dėl lie
taus jau dainavo salėje, kur 
buvo gerokai tvanku. Tačiau 
dainos įspūdis čia buvo tikrai 
stiprus, šiam chorui vadovavo 
komp. J. Žilevičius. Abu tau
tiniu himnu (koncerto pabai
goje) dirigavo p- Justas.

Tektų kiek pasitarti dėl 
publikos laikysenos. Tokiais 
atvejais daugelis mūsų užmirš
ta. ko čia atėję. Stebiesi žmo
gus, kad ir tūlas inteligentas 
chorui dainuojant plepa, ran
komis mostaguoji ir visai ne
sidomi daina. O vaikai tai vi
sai palaidi laksto.

Baigiant tenka pasidžiaugti 
pasiryžėlių darbais, prašyti ir 
skatinti juos eiti ir toliau ne
lengvais keliais. Reikia ir vi
suomenės paramos. Juo dides
nė ji bus, juo ir tokios Šven
tės bus įspūdingesnės ir reikš
mingesnės. Juk visa tai tam, 
kad amžiais būtų gyva Lietu
va ir lietuvių tauta!

Žmogus gi išsiilgęs taikos, 
laisvės ir duonos, su smalsumu 
seka vyriausybės žygius, skai
to įvairias pranašystes, mielai 
pasiklauso apie Fatimos įvy
kius, bet sąlygų nevykdo. 
Trokšta taikos, bet Fatimos 
reikalavimus įgyvendinti pa
lieka pamaldžioms moterims, 
kurias su panieka davatkomis 
dar vadina.

O jei mes VISI, ne vien tik 
būrelis pamaldžių motei-ų. įsi
sąmonintume į dangaus pasta
tytas sąlygas ir jas nuoširdžiai 
vykdytume, tai rtebūtų buvę 
nei tiek nelaimių atnešusio 
antrojo pasaulinio karo, nei 
dabar niektų raudoti dėl išti
sų tautų naikinimo bei artėjan
čio naujo karo.

Apie tai pati Išganytojo Mo
tina yra pasakiusi Fatimoje!

Sąlygų nepildėme, užtat lie
jome kraują ir ašaras, milijo
nai neteko namų, duonos ir 
laisvės, o pasaulis vėl iš riaujo 
rengiasi kraujuoti, nes tas pats 
dangaus pasiuntinys yra įspė
jęs: “Jei mano prašymas ne
bos įvykdytas, tai Rusija išpla
tins savo klaidas visame pasau
lyje, prasidės karai ir Bažny
čios persekiojimai, daugelis ge
rąją bus nukankinta, šventasis 
Tėvas turės daug kentėti, ke
letas tautų bus sunaikinta...’”

Tuos žodžius užrašė vienuo
lė Liucija, kuri pati švč. Mer
gelę Mariją matė, jos pasaky
tus žodžius girdėjo, kurių tik
rumą pats dangus daugybe 
stebuklų yra paliudijęs. Apsi
reiškimų tikrumą ir jų ant
gamtiškumą Dievas paliudijo 
saulės stebuklu, kurį matė ne
toli šimto tūkstančių žmonių. 
O ir po šiai dienai Fatimoje 
vyksta gausybė Stebėtinų įvy
kių, kurie įspėja visą pasaulį ir 
ragina vykdyti neatšauktas są
lygas, nuo kurių priklauso am
žinojo gyvenimo ir net šios že
mės laimė.

Taikos ir laimės sąlygos

Dangus tik tris ir labai pa
prastas sąlygas tepastatė. štai 
Marijos — paties dangaus pa
siuntinio — žodžiai:

“Kad tai neįvyktų (karai. 
Bažnyčios persekiojimai, tautų 
naikinimas — V. P.), aš noriu, 
kad Rusija būtų paaukota ma
no Nekalčiausiai širdžiai ir bū
tų įvesta, kiekvieno mėnesio 
pirmą šeštadienį atgailos ko
munija.. Aukokitės už nusidė
jėlius... Kalbėkite rožančių... 
Žmonės neprivalo daugiau įžei
dinėti Viešpatį, nes Jis jau ir 
taip perdaug įžeistas.”

Lucija ne vien tik Fatimoje 
regėjo Išganytojo Motiną, bet 
ir vėliau keletą kartų: 1925. 
26, 2? ir 29 metais. Visuose 
tuose regėjimuose Marija tuos 
pačius reikalavimus testatė.

Rožančių kalbėti mokame 
visi. Jį gali kalbėti didelis ir 
mažas, senas ir jaunas, moky
tas ir beraštis. Gali kalbėti ei
damas ar važiuodamas, ne vien 
tik bažnyčioje klūpodamas.

Marija pageidauja, kad 
kiekvienos paslapties gale bū
tų kalbama: “O, mano Jėzau, 
atleisk mums mūsų kaltes: ap
saugok mus nuo pragaro ug
nies: nuvesk į dangų visas sie
las, o ypač tas,' kurios labiau- 
siaia reikalingos Tavo gailes
tingumo.”

1942 m. spalių mėn. 31 d. 
šv. Tėvas Pijus XII visą pasau
lį paaukojo Nekalčiausiajai 
Marijos Širdžiai ir paskelbė, 
kad rugpiūčio 23 d. būtų šven
čiama Nekalčiausios Marijos 
širdies šventė.

Tas šv. Tėvo žygis turi būti 
papildytas mūsų apaštalavimu 
bei mūsų pačių asmenišku pa
siaukojimu Nekalčiausiajai 
Marijos širdžiai.

Tik čia reikia gerai įsisąmo
ninti, kad tas pasiaukojimas 
tebus vien tik tuščiažodžiavi-. 
mas, jei nebus susietas su atsi
davimu Dievui. Pasiaukojimą

sudaro ne pasiaukojirrtb ak
to atkalbėjimas, bet pasiryži
mas laikytis visų Dievo įsaky
mų ir sąžiningai atlikti visas 
pašaukimo pareigas.

Neištikimybė Dievo įsaky
mams kaip tik ir kalta, kad 
taip neryžtingai vykdomos Fa
timoje nurodytos sąlygos. Mat, 
sunku pamesti nuodėmę. Sun
ku, bet būtina! Tai pagrindinė 
sąlyga.

Fatimos įvykių liudininkė 
Liucija mus ragina, kad mes 
darytume dvasines pratybas 
per penkis pirmuosius mėne
sių šeštadienius: atliktume iš
pažintį, (bet kurią savaitės die
ną) ir priimtume šv. komu
niją :savo maldomis stengtu
me* atsiteisti už savo ir ki
tų daromus įžeidimus Dievui ir 
Nekalčiausiajai Marijos šir
džiai: kalbėtume rožančių Ir 
bent per 15 minučių apmąsty
tume jo paslaptis.

Tai ir visos dangaus stato
mos sąlygos amžinai ir šios že
mės laimei pasiekti.

Net ir netikintis žmogus ne
gali tų sąlygų pajuokti, nes jos 
yra logiškos. Juk čia Dievo 
Motina iš mūsų tereikalauja to 
paties, ką ir Kanos vestuvėse, 
būtent: “Darykite viską, ką 
Jėzus jums liepia.” O Jėzus vi
siems sako: “Darykite atgai
lą”. Atgaila gi yra atsigręži
mas nuo blogo ir sugrįžimas 
prie tiesos, gėrio ir grožio (prie 
Dievo!). Vadinasi, kol paverg
tas žmogus nebus išlaisvintas, 
kol iš namų ištremtieji nebus 
sugrąžinti į gimtus namus, kol 
tiesa bus iškraipoma ir varžo
ma sąžinė, tol nebus tikros tai
kos ir laimės žemėje. Neveltui 
tąd Išganytojas sako: “Tik 
tiesa jus laisvus padarys.”- Ten, 
kur yra gerbiama tiesa, ten 
žydi laisvė ir laimė, kur tiesa 
paniekinta, ten — vergija ir 
kalėjimai.

Atrodo, kad ir netikintysis 
turėtų pripažinti, jog grįžimas 
prie tiesos per atgailą yra lo
giškas ir vienintelis kelias į iš
sivadavimą iš pikto. Vadinasi, 
kas tai atlieka, tas gyvenimą 
veda į taiką ir laisvę, c kas 
tuos dalykus atmeta, tas pa
žemina tiesą. Gi tiesos panie
kinimas atneša nelaisvę ir 
skriaudas.

Sąlygos vykdomos! PrisMčk

ir tu!
Visą pasaulį N. Marijos šir

džiai paaukojo popiežius.
šiais metais gegužės mėn. 13 

d., (tą pačią, kurią prieš 34 
metus Fatimoje Dievo Motina 
pirmą sykį pasirodė), Kauno 
Arkivyskupas Romoje visą 
Lietuvą ir lietuvių tautą paau
kojo Marijos Nekalčiausiajai 
Širdžiai.

Jau daugelyje vietų yra su
organizuoti branduoliai tikin
čiųjų, kurie kasdieną kalba ro
žančių ir pirmaisiais mėnesių 
šeštadieniais priima permalda
vimo komunijas bei kalba ro
žančių.

Kadangi dangaus pastatytos 
sąlygas turi tęsėti ne vien tik 
vyriausybių nariai, visi
žmonės, todėl ir tu turi prisi
dėti prie tų sąlygų įgyvendini
mo. Tai primena mums šv. Tė
vas Pijus XII. kuris, paauko
damas pasaulį Marijai, yra pa
sakęs:

“Sumaterialėjusiame ir su- 
pagonėjusiame pasaulyje, ku
riame kūnas pakrypo į piktą, 
būkite druska, kuri saugoja 
nuo sugedimo, ir šviesa, kuri 
šviečia. Būkite nuoširdūs ir įsi
tikinę katalikai. Persiėmę 
Kristumi, mes privalome ap
linkui skleisti Jo dvasią... Ne 
veltui budės tie. kurie gina 
miestą, nes Viešpats su .jais bu
di ir jį apgins, ir namas, kuris 
pastatytas ant naujos santvar
kos pamatų,* bus tvirtesnis, nes 
Viešpats jį sutvirtins/’

Vykdykime dangaus reikala
vimus, nes jei to nedarysime, 
griausime laimė* ir taikos pa
matus. j i
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
Per 10 dienu sudaryta 110 asmeny darbo ir buto garantijos. 

—50 siuntiniu į Vokietiją ir $1600 šv. Mišių intencijų-—Pri
glausta gausi šeima ir nupirktas jai namas.

BROCKTON, MASS.

“Darbininko” nuolatinis bend
radarbis, šiuo metu atostogau
ja. Jo straipsniais “Darbinin
ke” skaitytojai labai domisi. 
Vienas, užsisakydamas laik
raštį, rašo: “Neseniai tik suži
nojau, kad Darbininke bendra
darbiauja Dr. K. Sruoga-Verži- 
kas, gi jo straipsnius aš ypač 
vertinu.”

• Jadvyka Vaškytė - Fuller- 
tonienė, Tėvu Pranciškonų 
provincijolo Tėvo Justino Vaš- 
kio, O.F.M., sesuo, rugpiūčio 
28 d. 4 vai. p.p., laivu SS. Ame- 
rica, išplaukia į Europą. Jos 
vyras, ministeris Hugh S. Ful- 
lertonas ,ilgus metus buvęs 
JAV diplomatinėje tarnyboje, 
grįžo į savo paskyrimo vietą 
Paryžiuje.

• Moksleiviai ateitininkai, 
sekmadienį, rugpiūčio 26 d. 2 
vai. p.p. savo stovykloje Ma- 
rianapolyje, Conn., Tėvų Mari
jonų vienuolyne, ruošia kara
liaus Mindaugo ir Lietuvos 
krikšto minėjimą. Po minėjimo 
bus literatūros vakaras.

• St. ir Onai Piežams, Chi
cagoje, popiežius Pijus XII at
siuntė palaiminimą jų 25 metų 
moterystės gyvenimo sukak
ties proga.

• Dainy Šventė Chicagoje į- 
vykusi pereitą sekmadienį su
traukė labai daug žmonių. Pro
gramoje dalyvavo solistai: AI. 
Brazis, E. Valančiūnaitė ir L. 
Lindžius. Jungtiniam 500 as
menų chorui dirigavo A. Po
cius. Koncertui įžangos žodį 
pasakė konsulas Daužvardis.

• Prof. VI. Jokubėnas šiuo 
metu vieši Bloomingtone pas 
prof. J. Balį kur fonografo gai
domis užrašys apie 150 lietu
viškų dainų, šis darbas buvo 
pradėtas 1949 m. Pradžioje 
šiam darbui finansinės para
mos suteikė ALTas, o šį kartą 
pavyko lėšų gauti iš Indianos 
universiteto, kur dr. J. Balys 
dirba kaipo folkloro tyrinėto
jas.

• Kaz. Pažėra, OSA, rugpiū
čio 22 d. St. Mary Mission 
House, Techny, III., priėmė ku
nigystės šventimus. Jaunas ku
nigas priklauso augustinijonų 
vienuolynui. Pirmąsias šv. mi
šias atlaikys rugpiūčio 26 d. 
šv. Jėzaus širdies parapijos 
bažnyčioje, Palos Park. III.

MOKYKLOMS ŽINOTINA 
AMERIKOJE. KANADOJE 

IR KITUR
Tik ką išėjo iš spaudos va

dovėlis: Vysk. K. Paltaroko ti
kybos pirmamokslis. Prašome 
kreiptis apačioje nurodytu ad
resu. Mes išsiųsime vieną ar 
keletą egzempliorių, apmokė
dami pašto išlaidas. Adresas: 
P. J. A. Lietuvių Knygynas, 
568 Parliament St., Toronto, 
Ont. Canada.

MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

BUTAUSKU ŪKYJE, kurio apylinkes labai gražios, kalnu 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 mėgsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong. Badminton, 
Television.

Butauskų ūkis 5 minutės nuo Torrington. Conn.. miestelio.
Oi* priimami vasarotojai: birželio, liepos, rugpiūčio. rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos i* anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui ?S dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKU ŪKYJE, kurio adresas:

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

Telef. Torrington MM

Nuo Žaliakalnio iki Iowos

Kas buvo Kaune, tas gerai 
prisimename veiklų, judrų Pri
sikėlimo parapijos vikarą kun. 
S. Morkūną. Jis rūpinosi para
pijoje socialine globa, gražiai 
tvarkė šv. Vincento draugijos 
senelių ir vargšų prieglaudas. 
Dabar jis yra Sioux City, 
Iowa. Prieš pusantrų metų 
atvykęs iš tremties kun. S. 
Morkūnas kurį laiką dirbo ki
tataučių parapijoje ir prieš 
pusę metų buvo paskirtas šv. 
Kazimiero parapijos klebonu. 
Per trumpą laiką suspėjo pui
kiai užsirekomenduoti netik 
lietuvių, bet ir kitataučių tar
pe.

Naujas klebonas atvykęs į 
Sioux City, rado šv. Kazimie
ro parapiją bemirštančią lietu
viams ir tuo pačiu Lietuvai. 
Čia visas lietuviškas judėji
mas buvo apmiręs. Lietuvių 
DP reikalais nebuvo kam rū
pintis, nors čia atvykusiems 
DP buvo daug lengviau įsikur
ti negu kitur.

Šių metų liepos mėnesį, bai
giantis garantijų sudarymo 
laikui, kun. S. Morkūno inicia
tyva per keturias dienas su
daryta 110 asmenų darbo ir 
buto garantijos. Iš šių 110 as
menų sudaryta 10 moterų naš
lių garantijos su 27 vaikais, 
kurios buvo paliktos Vokieti
joje nepavydėtinam likimui, 
nes nebuvo Amerikoje žmonių, 
kurie būtų pasirūpinę jas 
anksčiau pakviesti. Naujas 
klebonas pats sudarė 3 naš
lėms su 14 mažų vaikų darbo 
ir buto garantijas. Nesenai čia 
atvyko 8 asmenų šeima iš 
New Yorko, kurią buvo atsi
sakęs jos sponsorius priimti. 
Kun. Morkūno dėka ši šeima 
jau gražiai įsikūrė. Jis jai nu
pirko namą iš 7 kambarių ir 
vyrui surado labai gerą dar
bą su $300.00 mėnesinio atly
ginimo-

Nors kun. S. Morkūnas pats 
yra labai užimtas, ta
čiau neužmiršta ir Vokietijoje 

gyvenančių DP. Jis yra pa
siuntęs jiems 50 pakietų ir 
$1600.00 šv. mišių intencijų 
kunigams.

Naujas klebonas atvykęs į 
šv. Kazimiero parapiją rado 
$21,000.00 parapijos skolos, už 
kurią reikėjo mokėti nemažai 
nuošimčių. Jis nutarė paban
dyti minėtą sumą iš parapijie
čių pasiskolinti be procentų ir 
praeitą savaitę, per 10 valan
dų jam pavyko gauti $14,000.- 
00. Atrodo, kad jam nebus 
sunku ir visą sumą pasisko
linti. Nes iš 100 šeimų, kurios 
priklauso parapijai, jis aplan
kė tik 30- Daugelis skolina 
daugiau, negu jų klebonas 
prašo. Ir atrodo, kad kun. S. 
Morkūnas bus pirmutinis iš 
Sioux City parapijų klebonų, 
kuris pirmas išmokės vyskupi
jai skolą ir taip pat jis bus 
pirmas, kuris bus daugiausiai 
pakvietęs į šią dieceziją DP. 
Kun. S. Morkūnu parapijiečiai 
labai patenkinti ir jo gražią 
veiklą remia įvairių pažiūrų 
žmonės. Net viena nekatalikė 
moteris Mrs. R. Hayes pasko
lino $1,000.00 pirkti namus 
minėtai aštuonių asmenų šei
mai.

Rugsėjo 2 d. parapija ren
gia koncertą. Iš Omahos at
vyksta M. Leškio vadovauja
mas choras ir kartu šokių 
grupė, vadovaujama J. Aukš
tuolio.

Tikimasi, kad šis koncertas 
turės didelio pasisekimo, nes ir 
praeitais metais omahiškiai 
DP labai puikiai užsirekomen
davo. Visi parapijiečiai Mukia 
koncerto su dideliu nekantru
mu. Aukštaitis

BAYONNE. N. I.
— Rugpiūčio 26 d., sekma

dienį, parapijos sodelyje įvyks 
Moterų sodaliečių rengiamas 
metinis parapijos piknikas- 
Pikniko metu bus šokiai, žai
dimai, laimėjimai ir Lt. Pa
rapijiečiai bei kaimynai yra 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti.

— Parapijos kleb. kun. M. 
Kemėžis, kuris šiuo metu ato
stogauja, sugrįš piknikui. Jį 
pavaduoja jėzuitas Tėv. Aukš
tikalnis.

— Rugpiūčio 21 d. įvyko Šv. 
Vardo dr. narių susirinkimas. 
Jau pradedama ruoštis didžiu
lei šios draugijos narių eise
nai spalių mėnesį-

— Parapijos L. Vyčių kuo
pa savo praėjusiam susirinki
me nutarė švęsti savo veikimo 
25 metų sukaktį spalių 28 d., 
Kristaus Karaliaus šventėje. 
Šiam reikalui yra sudaryta 9 
asmenų komisija. Gautas at- 
sakymas iš Valstybės Depar
tamento Washingtone į mūsų
kuopos pareikštą protestą, 
baisiojo birželio įvykių sukak
ties proga. Šį rudenį manoma 
įsteigti jaunųjų vyčių kuopelę.

— Jaunųjų sodaliečių kuo
pa rugpiūčio 30 d. rengia eks
kursiją. Manoma aplankyti Šv. 
Motinos Cabrini šventovę ir 
Bear Mountains.

Mūsų mirusieji:
— Mirė Jonas Galinaitis. Po 

šv. mišių palaidotas šv. Petro 
kapuose, Staten Island, N. Y- 

— Kazimieras Mickūnas ir 
Petronėlė Dogintienė, abu po 
šv. mišių palaidoti šv. Kry
žiaus kapuose, No. Arlington, 
N. J.

Krikštai
— Pakrikštyta Petro ir Ma

rijonos Grekštų dukrelė Joan- 
Marie vardais. William ir 01- 
gos Šališki dukrelė pakrikšty
ta Lorraine-Patricijos vardais.

kolonijų lietu- 
autobusais ir 
Susivažiavimas 
remtinas. Gal

Suvažiavimas Vilią Joseph
Marie. Apylinkės lietuvių svar
bus suvažiavimas įvyksta Vil
ią Joseph Marie, Newtown, 
Pa., rugp. 26 d. Tai pirmas 
toks susivažiavimas. Jo tiks
las yra aptarti svarbius apy
linkės lietuvių reikalus, ypač 
šv. Kazimiero seserų vedamos 
Mergaičių Akademijos. Mano
ma, kad bus svarstoma ir kiti 
visiems lietuviams rūpimi klau
simai. Suvažiavimas prasidės 
pamaldomis, 11 vai. Paskui bus 
bendri pietūs ir posėdis. Vaka
re užbaigimas ir vakarienė. Iš 
įvairių lietuvių 
viai atkeliauja 
automobiliais, 
sveikintinas ir 
tai išaugs į nuolatinį lietuvių 
suvažiavimą savo gyvybiniams 
reikalams svarstyti.

Ateitininkai į stovyklą 
Philadelphijiečiai jaunuoliai 

ateitininkai išvyko į savo me
tinę stovyklą Marianapolin, 
Conn. Išvažiavo automobiliais 
22 jaunieji ir studentai ateiti
ninkai. Po stovyklos ten pat 
bus ir moksleivių ateitininkų 
konferencija, naujos valdybos 
rinkimas ir kt. Mūsiškių eks
kursijai vadovauja ateitininkų 
studentų pirm. Gečauskas. Jam 
pagelbsti Žukauskas. Stovyk
lautojai išvyko rugp. 23 ir 24 
d. Jie pasirengė ir programai, 
kurią išpildys tautinių šokių ir 
vaidybos grupė.

Jauna solistė.
Audronė Gaigalaitė turi 
žų balselį. Ji jau lavinasi 
kiši tapti soliste. Gerai, 
kintini jauni menininkai, 
kime dirbti toje srityje, 
nežūtų veltui turimi talentai.

Vedė. Vincentas Bakanaus- 
kas, 2602 Berbro St., vedė Ag
nės McCullough. Sutuoktuvės 
įvyko šv. Antano bažnyčioje, 
rugp. 11 d.

Krikštynos. Petras ir Aldo
na Buinauskai, 1744 S. Oria- 
na St, birželio 29 d. susilaukė 
dukrelės. Motina yra žinomo 
pulk. A. Butkūno duktė, o tė
vas — medicinos gydytojas, 
kurs dabar rengiasi savaran-

Ateitininkė 
gra- 

ir ti- 
Svei- 
Lin- 
kad

WATERBURY, CONN.
• Lietuvių moterų auklėjimo 

klubas turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą Ventos salėje. Su
sirinkimui vadovavo N. Meš- 
kūnienė.

• Kun. J. Valantiejus, šv. 
Juozapo parapijos klebonas, 
sugrįžo po trumpų atostogų, 
kurias praleido Kennebunk 
Port, Maine. Ta proga aplan
kė Greene, Me., pranciškonų 
vienuolyną ir vizitavo Lewis- 
tono vyskupą, didelį Tėvų 
pranciškonų prietelį.

• Stefanija Sapranienė, N. 
Meškūnienė ir M. Ęarinauskie- 
nė keletą dienų atostogavo 
Kennebunk Port, Maine. Grįžu
sios vėl aktyviai įsijungė į vi
suomeninį darbą.

• Pamaldos už a.a. dr. St.
Saprano vėlę bus atlaikytos 
šeštadienį, rugpiūčio 25 d., 8.30 
vai. šv. Juozapo parapijos baž
nyčioje.

Gegužinė - trilypinė
Sekmadienį rugpiūčio 26 d., 

1:00 vai. p.p.. įvyks metinė 
Moterų Sąjungos, ALRK Su- 
siviejinimo ir Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos, Conn., apskri
čių gegužinė, Linden Parke, 
Union City, Naugatuck, Conn.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti ir paremti minėtas 
dr-jas. Turėsime skanaus lie
tuviško sūrio, ausukių, ameri
koniškos mėsos, su tikrais lie
tuviškais kopūstais, pyragų ir 
visokių gėrimų.

Šokiams gros “Emie’s Bava- 
riant Band” iš Hartford, Conn. 
Tad, broliai ir sesės lietuviai, 
visi į gegužinę, čia galėsite 
linksmai laiką praleisti su sa
vo kaimynais bei draugais prie 
skanių valgių ir gėrimų.

NORWOOD, MASS.
Mirė Kazimieras Liutkevičius

Feliksas Liutkevičius, velio- 
nies sūnus, gyvenąs Norwood. 
Mass., gavo žinią, kad jo tėve
lis Kaz. Liutkevičius mirė rug
piūčio 5 d. Australijoje. Gedu
lingos pamaldos už velionies 
vėlę buvo atlaikytos rugpiūčio 
14 d. Nonvood. Mass. šv. Jur
gio lietuvių parap. bažnyčioje.

Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną Antaniną Liutkevičie- 
nę - Kudirkaitę, du sūnus, dvi 
dukteris ir šešis anūkus.

K. Liutkevičius buvo kilęs iš 
Dumčių km., Vilkaviškio para
pijos. Daugiau kaip 40 metų iš
buvo Pilviškių parapijos vargo
nininku. Paskutiniojo pasauli
nio karo tremtinis prieš du 
nfetus iš Vokietijos emigravo į 
Australiją.

Velionis buvo didelis patrio
tas lietuvis ir geras katalikas. 
Skaitė ir rėmė katalikišką 
spaudą, buvo “Darbininko” 
prenumeratorius.

Jo žmonai, vaikams ir gimi
nėms reiškiama gili užuojauta.

Žvalgas 

kiškai verstis mediciniška 
praktika. Krikšto tėvai pa
kviesti Andrius Butkūnas ir 
Danutė Bublienė.

Svečias iš Kalifornijos. Iš to
limos Kalifornijos čia buvo su
stojęs kun. Dr. Manelis, buvęs 
kunigų seminarijos rektorius 
Vokietijoj. Jis aplankė savo pa
žįstamus.

Palaiko lietuvišką parapiją. 
W. ir J. Baranauskai, 219 
Wharton St., turi savo preky
bą toliau nuo šv. Kazimiero pa
rapijos. Bet jie savo dukrelę 
leidžia į parapijos mokyklą ir 
patys uoliai lanko šią parapiją 
ir gausiai ją remia.

Įsikūrė savo namuose. E. 
Binkevičius jau įsikūrė nuosa- 
vuose namuose, 1341 S. 4th St. 
P. E. Binkevičius yra inžinie
rius, dirbęs Lietuvos Universi
tete. Inž. K. Gasparėnas taipgi 
įsigijo savo namus 422 Tasker 
St. Judviejų kaimynystėie įsi
gijo savo namus ir Raugai. 
Raugas šalia nuolatinio darbo, 
labai sėkmingai fotografuoja 
visus lietuviams svarbius įvy
kius. Jis ir toliau dirbs foto
grafijos srityje.

Sveiksta. Pirmojo karo ve
teranas Jurgis Puodžiūnas, 
sunkiai sirgęs laivyno ligoni
nėj, šiomis dienomis sugrįžo iš 
ligoninės ir gydysi namuose.

Susirgo. Pranciška Lesutis- 
Bender, 242 Watkins St., sun
kiai susirgo ir paguldyta gy
dytis Chestnut Hill ligoninėje. 
Jos motina ir vyras susirūpinę 
ligone.

Išvyksta. Emmanuel ir Rita 
(Mozūras) Sacco, 331 Whar- 
ton St. .išvyksta gyventi savo 
naujoj vietoj. Jie čia ilgesnį 
laiką gyveno pas tėvelius Mo
zūrus. Linkima laimingos ke- . 
lionės ,bet norima, kad nepa
mirštų ir lietuviškos aplinkos. 
Mozūrų sūnus Edvardas sėk
mingai studijuoja inžineriją.

Atostogauja fotografas. Ga
busis fotografas Edvardas Va
lavičius ,kurs studijuoja Chica- 
goj, atostogauja pas tėvelius ir 
vis dar gilina savo fotografijos 
meną. Jis nepamiršta ir vyčių.

KENNEBUNK PORT. MAINE
Atlanto pajūris ties Kenne

bunk Port, Me., knibždėte 
knibžda. Lyg. į Palangą čia 
suvažiuoja nemaža vasarotojų, 
kurie prisiglaudžia svetinga
me tėvų pranciškonų vienuoly
ne. Gražus vienuolyno parkas, 
miškai ir atvira jūra visiems 
suteikia daug džiaugsmo. Vie
ni ilsisi pajūryje, kiti žuvauja, 
treti išvažiuoja į jūrą. Jei kar
tais lietutis pašlaksto, tuoj ant 
stalo atsiranda grybų ir uogų.

Per šią malonią pranciškonu 
vasarvietę jau prakeliavo dau
gelis žmonių. Paskutiniu laiku 
čia vasarojo: kun. M. Kemėžis 
— Bayonnės, N. J., klebonas 
ir jo vikaras kun. Karalevi- 
čius, kun. Vasys — Worceste- 
rio, Mass., klebonas, kun. Ma
tutis — New Britain, Conn., 
vikaras, kun. Žemaitis —King
ston, Pa., vikaras, kun. Sabu- 
lis — Hartfordo, Conn., vika-

Tur būt nėra pasaulyje tokio 
krašto, kur taip neapkęstų vai
kų, kaip Brockton, Mass. Pa
sitaiko kraštų, kad neapkenčia 
mergaičių, ar priešingai, bet 
Brocktone — visų vaikų.

Jeigu tik nori išnuomuoti bu
tą, tuojau klausia, ar turi vai
kų, ir atsakius, kad turi, gau
ni atsakymą: "kad būtum be 
vaikų ,tai butą gautum”. Va
dinasi, iškarstyk savo vaikus, 
tai tuomet butą gausi. Gali tu 
turėti bent 4 šunis, bet tik ne 
vaikus.

0 kuomet eini su vaiku gat
ve, beveik kiekviena prieina, 
nusišypso, užkalbina “nice ba- 
by.” Dar priduria: “kaip aš 
myliu vaikus.” Bet užklausk 
apie tuščią butą pas ją, tuojau 
veidas pasikeičia ir gauni suk- 
t ąatsakymą: “tai mano marti 
nenori ,tai sūnus nenori, tai 
ten jau daug gyvena su vai
kais, tai mano “mamė” nenori 
triukšmo”, ir pan. Atrodo, kad 
jie niekad nėra buvę vai
kais, nevaikščioję žeme, nežai- 
dę, bet tiesiog atsiradę tokie, 
.kokie dabar.

Ar mano vaikai kalti, kad 
kieno nors kito vaikas mėto 
akmenimis savo senelę, o tėvui 
ar motinai akis išvertęs drįsta 
pasakyti “šerap”! Ar 
vaikai kalti, kad kitų 
pagavo plėšikaujant?

Patys taip auklėja, 
vaikams duoda valią, leidžia į 
kriminalines filmas, o paskui... 
jų nekenčia.

Kartais skundžiasi palikta 
vieniša senutė, kad jos sūnus 
ar duktė jos neatlanką jau ke
li metai. Kur gi lankys, jei čia 
vaikų niekas nekenčia.

mano 
vaikus

patys

PUTNAM, CONN.
Įšventinimo iškilmės

Nekalto prasidėjimo Seselių 
vienuolyne buvo nepaprasti 
Panelės švenčiausios Dangun 
Ėmimo atlaidai: per atlaidus 
priimta buvo į tikras vienuo
les penkios kandidatės - sese
lės. Naujai įrengtoje salėje 
buvo įtaisyta koplyčia, kurio
je buvo 'atliktos įšventinimo 
iškilmės. Iškilmėse dalyvavo 
priimtųjų seselių tėvai, sese
rys, broliai, giminės, pažįsta
mi ir daug svečių, kurių tarpe 
prel. Pr. Juras, dr. J. Alek
sandravičius - Aistis, dr. Pr. 
Padalskis ir daug kitų seselių 
rėmėjų ir prietelių.

Įšventinimo ceremonijas at
liko mari jonų provinciolas kun. 
Jančius. Pamaldas laikė prof. 
kun. St. Yla. Žmonėms paliko 
labai gilų įspūdį naujai į vie
nuolyną įstojančių jaunuolių 
priesaika ir visos ceremonijos. 
Ypač tiems, kurie pirmą kartą 
tokias iškilmes matė.

Į vienuoles priimtos: Janina 
Dulskvtė (Marija - Kazimie
ra), Irena Bareikaitė (Marija- 
Margarita), Agnietė Antanai
tytė (Marija - Fidelija), Eu
genija Kazimerskaitė (Marija- 
Klementina) ir Zita Savickaitė 
(Marija - Paulė).

ras, kun. Vainauskas — Na
shua, N. H., vikaras, kan. F. 
Kapočius.

Praeitą savaitę, išbuvęs il
gesnį laiką .išvyko prof. Vy
tautas Marijošius ir ponia Ka- 
zickienė. šeštadienį išvyko p. 
Gailiūnienė iš Boston, Mass., 
sekmadienį Bartkevičius iš 
Brockton, Mass. Trumpam lan
kėsi kun. Petraitis — Worces- 
terio, Mass., klebonas ir Tėv. 
Petrauskas, Marijanapolio ko
legijos rektorius. Savaitę pra
leido ponia Ivaškienė su vai
kais, Juozas Kapočius— “Dar
bininko” spaustuvės New Yor
ke vedėjas. Savaitgaliui buvo 
atvykę: kun. prof. St. Yla, Jo
nas Aistis ir prof. P. Padals
kis.

Šią 
Salys 
ponia 
le.

savaitę atvyko prof. A. 
su šeima, dr. Kučas ir 
Vaičiulaitienė su dukre-

Ar gi ne žmonėms Kristus 
pasakė: “Iš tikrųjų iš tikrųjų 
sakau jums, ko nepadarėte vie
nam iš šitų mažutėlių, to ir 
man nepadarėte”. O gal ir šis 
pasakymas nebuvo ’ taikomas 
Brocktonui ?

Vis dėlto yra pasaulyje 
kraštų, kuriuose motinos ir 
būsimos motinos eina visur be 
eilės, duodami butai pirmoje 
eilėje šeimoms su mažais vai
kais, senesniam žmogui užlei
džiamą vieta autobuse. Kuo
met taip bus Brocktone?

V. S—ta

Pranė Kumpaitė, pereitą sa
vaitgalį lankėsi pas savo tėvus. 
Josios tėvelis Jonas Kumpa il
gus metus dirbo “Darbininke” 
kaip linotipininkas.

Ruošiasi ištekėti. Agota Ta
mulevičiūtė ruošiasi ištekėti 
už E. Petelčiaus. Pereitą sek
madienį buvo pirmas užsakus.

Sudėjo. Užpereitą sekmadie
nį šv. Roko par. bažnyčioje 
parapijiečiai sudėjo $422.60 
aukų seselėms, kurios globoja 
raupsuotus žmones Pacific sa
lose. Žvalgaitis.

ELIZABETH, N. I.
Retas jubiliejus

šeštadienį — rugp. 18 d. — 
Elizabeth lietuvių parapijoje į- 
vyko šešių pranciškiečių sese
lių, daugumos kilusių iš šios 
parapijos, 25 vienuolinio gyve
nimo metų jubiliejaus paminė
jimas. Jubiliejus buvo pradė
tas iškilmingomis šv. mišiomis, 
kurias atnašavo kleb .J. Simo
naitis, asistuojant vikarams ir 
prel. I. Starkui. Parapijos cho
ras .vadovaujamas komp. J. Ži
levičiaus, išpildė progai pritai
kintas mišias. Daugybė parapi
jiečių ir jubiliačių giminių da
lyvavo iškilmėse. Po šv. mišių 
parapijos salėje svečiai buvo 
vaišinami užkandžiais.

Daugumas jubiliačių seselių 
ilgus metus yra mokytojavu
sios įvairiose 'lietuviškose mo
kyklose. Sesuo M. Eleonora 
Kuniutė - Elizabeth, Mahanoy 
City, Pa., New Britain, Conn., 
kur dabar eina vienuolyno vir
šininkės pareigas. Sės. M. 
Kliara Petokaitė - Elizabeth, 
Pittsburgh, Pa. Dabar ji vado
vauja Gerojo Samaritiečio, 
Mt. Vernon, III., ligoninei. Sės. 
Juozapa Makatskiutė, ki
lusi iš Brooklyno, mokytojavo 
Detroit, Mich., Elizabeth, 
Pittsburgh, Pa. Sės. M. Roza
lija Norvaišaitė — Pittsburgh, 
Pa., šv. Gabrieliaus mokyklo
je. Sesuo M. Rožė Mikušels- 
kiutė — Mahanoy City, Pa., 
Detroit, Mich., New Kensing- 
ton, Pa., kur dabar eina vir
šininkės pareigas. Sės. M. Bo
naventūra Poškutė, ėjusi įvai
rias vienuolyno pareigas Eli
zabeth, Du Bois, Pa., Philadel
phia, Pa.

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYKLA

Atidariau Amerikos lietuvių 
vaikams Lietuvių Kalbos Mo
kyklą Mokytis Namie. Vaikai 
bus mokomi lietuviškai skaity
ti, gramatiškai rašyti, duota 
pagrindinės žinios iš Lietuvos 
istorijos, geografijos ir lietu
viškos kultūros. Bus duotas ir 
abėcėlės kursas dar nemokan
tiems skaityti.

Mokiniai gaus paštu moky
tojų specialistų paruoštas pa
mokas ir nurodymus, kaip mo
kytis. Tėvams bus atsiųstos in
strukcijos kaip prižiūrėti, kad 
vaikas imamą kursą pasisa
vintų.

Visas atitinkamo skyriaus 
kursas kaštuos tik $25. Užsa
kymai priimami šiuo adresu: 
Dr. A. šerkšnas. 231 Wood- 
stock Avė., Putnam. Conn. 
Reikia atsiųsti šias žinias: vai
ko pavardė, vardas, amžius, 
adresas ir kurio skyriaus kur
są nori imti. Užsisakyti tuojau, 
kad galima būtų išnaudoti jau 
šie mokslo metai. Pinigų iš 
anksto siųsti nereikia. Kreipki
tės informacijų!

Dr. A. šerkšnas
LKMMN Vedėjas
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SPORTAS
K Brazausko vadovybėje 

lietuviai futbolistai daro didelę 
pažangą.

“N. Y. Staats - Zeitung und 
HeraM” rugp. 21 d. numery 
rašo, kad New Yorko lietuvių 
futbolo komanda turinti šansų 
iškilti šiais metais į aukštąją 
lygą. Laikraštis pažymi, kad 
tai būtų nuopelnas ne tik pa
čios komandos sugebėjimo, bet 
ypatingai jos naujojo trenerio 
K. Brazausko.

Apie Brazauską užsiminęs, 
laikraštis nurodo, jog jisai yra 
buvęs Lietuvos rinktinės tre
neris ir, būdamas Prancūzijoj, 
sėkmingai treniravęs eilę kitų 
komandų.

Rugp. 17 d. įvyko tradicinės 
amerikiečių futbolo rungtynės 
tarp profesionalų meisterio ir 
kolegijas baigusiųjų studentų 
rungtynės. Profesionalus at
stovavo Cleveland Browns. ši 
komanda kolegijų rinktinę su-

mušė 33:0. Rungtynės, kurias 
stebėjo virš 92,000 žmonių, į- 
vyko Chicagoje ir buvo trans
liuojamos per 526 radijo sto
tis. Šiomis rungtynėmis ofi
cialiai pradėtas amerikiečių 
futbodo 1951 m. sezonas.

Žinomoje škotų futbolo ko
mandoje Glasgovv Celtics šiais 
metais žais negras Gile Heron 
iš USA. Šis sportininkas žaidė 
už Detroito Corinthians ir 
škotai juo susižavėjo ir jam 
patikėjo centro puoliko postą.

Japonijoje viešį amerikiečiai 
lengvaatletai ir toliau išsikovo
ja laimėjimą po laimėjimo. Per 
2 dienas jie pastatė 6 naujus 
Japonijos rekordus. Kita grupė 
šiuo metu vieši Airijoje ir ten 

pirmo susitikimo metu, kuris 
įvyko z Belfast, jie pasiekė 5 
naujus Airijos rekordus.

M. H. Hammad 
laimėjo plaukimo 
per kanalą: antroji 
ko R. Le

Š A C H M A T
— Veda K. Merkis —

Prie Kanados, New England 
ir IHinois pirmenybių, kuriose 
įungsis Povilas Vaitonis, Ka
zys Škėma, Kazys Merkis ir 
Povilas Tautvaiša, prisideda 
dar Ohio pirmenybės Colum- 
bus mieste. Jose, laukiamą, da
lyvaus inž. Alg. Nasvytis iš 
Clevelando, kuris praeitų metų 
Ohio pirmenybėse užėmė ant
rą vietą.

Vaitonis savo kovas Kana
dos pirmenybėse pradeda 
šiandien, rugpiūčio 24 d.

Chess Revieną rugp. nr. pa
tiekia naują Postai Chess Ra- 
ting’ą, kuriame randame lie
tuvius. įvertintus šitaip: J. Ža
lys 1724, P. Tautvaiša 1522, 
K. Merkis 1522, S. Žilius 1350, 
J. Stonkus 1300, K. Škėma 
1300, V. Kubilius 1220. S. Pau- 
Jekas 1200, W. Weldzius 734, 
P. J. Barūnas 410.
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iš Egypto 
lenktynes 

vieta atite- 
iš Prancū-

- Montreal, Que.

Vengras Csordas nuplaukė 
1500 m. laisvu stiliumi per 18:- į 
49,6 ir tuo pastatė naują Eu
ropos rekordą. Iki šiol šį rekor
dą laikė žymusis švedas Arne 
Borg, 1927 m. nuplaukęs tą 
distanciją per 19:07,2.

Ispanų majoras L. Lopez dėl 
Hierro su savo arkliu Amado 
mio nušoko 8,30 m ir tuo pa
statė naują pasaulinį rekordą, 
pagerindamas senąjį, 20 cm.

zijos, kuris atsiliko nuo egip
tiečių tik per 50 metrų.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Res. 37 Oriole StreetMonumer.ts and Markers 
Cemetery Lettering

A. J. NAM AKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

• AioliEK* ' į • f
i 
1 l NASHUA MONUMENT CO.| 

83 Kinsley St Tel. 2155-W !
Nashua, N. 11. JL_

WEST RONBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-VV

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI 
----- uiiy. i i— 

New Yorke Bostone
t *

Austrijos mieste Graz susiti
ko Jugoslavijos, Austrijos ir 
Vokietijos lengvaatletės. Vo
kietės laimėjo šį susitikimą, 
surinkdamos 77 taškus. Aust
rijos atstovėms teko antroji 
vieta (55 taškai), gi jugoslavės; 
turėjo pasitenkinti trečia vieta 
su 35 taškais. Iš žymesnų pa
siektų rezultatų paminėtinas, 
M. Mueller ieties metimas 47,-Į 
35m. Šis nuotolis yra naujas 
Vokietijos rekordas. P. V.

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded

Local & Long Distance Moving

326-328 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Boston
rungtynės bus rūgs, mėn., Rut- 
land, Vt. Į Bostono rinktinę 
prieš Montreal miestą įtraukti 
2 lietuviai: Kazys Škėma ir 
Kazys Merkis.

e
Bostono šachmatininkai ir 

jų bičiulia suaukojo S101.—■. 
Vaitonio kelionės fondui į Ka
nados pirmenybes. (Aukų są
rašą paskelbsime kitą kartą).

Larry Evans, 19 metų N. 
Yorko studentas, laimėjo JAV I 
šachmatų pirmenybes, surin-' 
kęs finalo grupėje 9% - iy2 
(3 lygiom). 2. Didmeisteris Š. 
Rechevsky Sy2, 3. Pavey 7, 4. 
Seidman 6Vž, S. Horovvitz 51/, 
fr kt. mažiau. L. Evans nesenai 
laimėjo JAV open pirmenybes, 
nepralošęs nė vienos partijos 
ir dabar triumfavo JAV pir
menybėse he pralošimo. Tai 
nauja Amerikos šachmatų 
žvaigždė.

LIETUVOS DUKTERŲ D R-JOS
PO GLOBA MOTINOS 3VC.

eirmlttinkč — Eva MarksienS,
625 E. ath St., So. Boston, Maaa 

Tei. SOuth Boston 8-1298.
Zice-Pirmininkė—B. Gailiūm-snč, 

a Wintield St., So. Boston, Maaa
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

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

Clnansų Rašt. — B. CūnlenS, 
409 ±4roaaway, So. bvoiuu, Mass 

TeL So-a-UV48.
ždininkė — Ona Šiauria, 

51 fampa SL, Maltapan, Mase.
rvarkdarė — M. Matejoškienė,

866 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
iasoa GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 M SL, Su. UuSUia, llajc.
draugija savo susirinkimus laiko kas 

*uu«a antraaiv.ų menesio, 1 .ao v. 
vakare, Parapijas aaieje, 492 K. 
Jeventn SU, ov. BuauMi, Mass.

Vlaate oraugijue reiaaiais Kreipkite* 
(Mm prutuautų rMUmnSy.

PARDUODAMI NAMAI
MASPETH, L. I. Visi turi po tul 

čia florą dviem 
barių, aliejum

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

i

■■■

Lietuvos Vyžių Radijo Programa
transliuojama iš stiprios Braddocko radio stoties

t 
į ♦

1550 KYLOCYCLES |
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai. t

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: į

WLOA

KNIGHTS OF LITHUANIA, 2211 SARAH ST., ♦
PITTSBURGH 3, PA. ♦

+++U++++++++++4+++++++++++-W-++++++++++++++U++++i+++*
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LietuviŲ Radijo Draugijos

PROGRAMOS

515 E. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais nuo 7 iki 3-tai
Šeštadieniais nuo 2. iki 3-tai

1^* v .

šeimom su 11 kam- 
apšildomi — $6990. 

Panašus namai, tik mūrinis, kainud-' 
ja $14.000.

JAMAICA NOP.TH, tarp 8 Avė. ir 
BMT Sub. visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
iporčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — $15.500.

Taipgi turime visokių namų, 
sose

361
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. B. ZINIS
Union Aves Brooklyn, N. Y. 

REpu^ic 9-1506

EVergreen 4-3487

Patenkino Broektoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

, Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Ęurnerius

BROCKTON
27 Lavvrence St.,

ICE & COAL CO.
Brockton, Mass.

Tel. 189

J. CORONIS & SON
FURNITURE CO

168 W. PEARL ST., NASHUA, N. II.

Mažos rendos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

J. P. GINKUS 
Direktorius

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

J. P. GINKUS, Direktorius
šeštadieniais t vau popiet. —:— wwrl iboo kc

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w

JOK. J. STUKAS, Dir.

i

Lictuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

1264 White St., Hillside, N. J.

Tel. VVAverly 6-3325
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Au tomą tie Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

PIRKITE NAMUS

fc a ■ a ■

|Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfc

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.L

j EVergreen 8-9770

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

VVOODHAVEN—arti Forest Park 
— ir kitose apylinkėse turime gra
žių namų parduou.

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

J. P. MACHl LIS
Real Estate & Insurance

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

Joseph Garsz'i
Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

rei-

I Tel. 
|

f
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miesto dalyse, senų ir naujų.

Tel. 4008

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNCS EDM ARD MIslI NAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

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

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS (

X-W“F++++-H-+++4-44++-W-++++++++++++++++++++++F+4-+++*++i

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

maisto arba jautiesi pra- 
ap^unišjptas. Paimk

Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotaa Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

-$150- 
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

šio
.rūgęs,,
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 per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass. a.

Kitur

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St.
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena Ir naktį «

■4

TeL NEwton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus 

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

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

ZUPP’S BAR
JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas

Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

Tel. EV. 4-7729 . BROOKLYN, N. Y.
SX3(SXS><SX8XsXSXS^^

TELEVIZIJA
SPORTAS - MUZIKA

V. GERULAIČIO
Transporto Kontora

Atlieka baldų, prekių, keleivių ir jų bagažo 
PERVEŽIMO DARBUS

Aptarnavimo kainos žymiai mažesnės kaip kitur.
Rašykite: 671 HALES AVĖ., BRONX, N. Y.,

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

••
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GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.
Tel. Dedham 1304AV g Į

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-K ?

CASPER
FUNERAL HOME

137 DORCHESTEB STREET 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas diena ir naktį 

Koplyčia šermenims dyka)
TeL 80 3-1487

SOuth Bortas MHt

•>

i•<
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VYTAUTAS YAKaVONIS
FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktoriui ir 

Balsam uo tojaa 
Patarnavimas diena ir naktį.
Koplyčia terrneaims dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

4"

WAITKUS
FUNERAL *HOME

137 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Fsiaamnotojas 
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir ną’cU. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Can> 
bridge ir Bostono kolonijas la- 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir | kitus 
miestus.

Reikale tauktte: įsi. XB 3-MM
4-.-.—

WAITT
FUNERAL HOME

M EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDVVARD J. HAITT 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Ral—nuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 3363

331 SMTTH ST.

PROVTDENCE, R. L

44444444 H > 4444444-F44444444444>444444 >>44441>>>4>444
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Telephone.

OFISO: DEXTER 1952
Namu: Pi. 6236

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

SO 8-2712

*
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. '

I

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

BORIS BEVERAVE CO.
J. ARLAUSKAS, SavĮninkąs ;;

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

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray apara 

Pritaiko akinius
534 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”
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VISIEMS LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ CHORAMS

K. Jurgėla pradėjo dirbti 
“Voice of America”

K. Jurgėlos paskyrimą va
dovauti “Voice of America” 
lietuviškajam skyriui Valsty
bės Departamentas patvirtino. 
Rugpiūčio 20 d. K. Jurgėla bu
vo prisaikdintas ir pradėjo eiti 
savo pareigas.

Lankėsi dr. J. Pikūnas■ •»
Porai savaičių atostogų j 

Brooklyną buvo atvykęs dr. 
Justas Pikūnas iš Detroito, te
nai universitete dėstąs psicho
logiją. Buvo apsistojęs pas sa
vo bičiulius med. dr. A. ir K. 
Martusevičius, taipgi aplankė 
savo pažįstamus.

Lietuviški filmai
Pereito šeštadienio vakare, 

Vyt. Belecko tavernoje Ridge- 
woode, buvo rodomi lietuviški 
filmai: buvo parodyti brookly- 
niečiai lietuviai futbolininkai, 
II dalis Sporto Olimpiados Lie
tuvoje ir Lietuvos vaizdai. Fil
mų pasižiūrėti buvo gausiai 
prisirinkę jaunimo.

50 metų siuvėjų sukaktis
New Yorko lietuviai siuvė

jai .priklausą 54 lokalui, pra
dėjo ruoštis paminėti savo 50 
metų gyvavimo sukaktį. Pats 
minėjimas įvyks Nevv Yorker 
viešbutyje ir menine programą 
atliks siuvyklose dirbą lietu
viai menininkai.

Ona Guntoriene
atskrido rugp. 20 d. į Nevv 

Yorką. Ji yra 70 metų amžiaus 
tremtinė ,našlė, 10 vaikų moti
na ir 33 vaikaičių senelė. BAL
Fui garantuojant, NCWC už
dėjo už ją 1,000 dol. užstatą. 
Senutė yra iš Miuncheno Wag- 
ner Kaserne stovyklos ir išvy
ko pas dukterį į Rockford, III.

Yorke ją pasitiko ir glo
bojo NCWC atstovė M. Sama- 
tauskienė.
Atostogauja E. Povilanskienė

“Darbininko” skaitytoja E. 
Povilanskienė jau visą savaitė, 
kai atostogauja Menderių ūky
je, kur šiemet suvažiavę gau
siai brooklyniečių.

• Prel. J. Balkūnas pakvies
tas A.L.B. Laik. Org. komiteto 
nariu.

Nuoširdžiai dėkojame vi-’ 
siems, kurie dalyvavo

Antaninos Bertulienės, 
mirusios 1951 m. 
rugpiūčio 17 d. 

šermenyse ir laidotuvėse.
Bertuliu šeima
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Visi keliai veda į jdoniŲ Newarko parapijos

PIKNIKĄ-GEGUŽINĘ
1951 m. rugpiūčio (August) 26 (L 1 vai. p. p.

LINDEN LIETUVIU LAISVES PARKE
įvyksta Nevvark lietuvių švč. Trejybės parapijos

ANTRASIS IR PASKUTINIS PIKNIKAS
Programoje tautiniai šokiai ir dainos, šokiams gros puikus orkestras. Veiks 

tingas bufetas su skaniais valgiais ir išgėrimais.
ĮĖJIMAS TIK 50 CENTŲ.

Nevvarko švč. Trejybės parapija laukia svečių iš visos plačiosios apylinkės.
Tad iki malonaus pasimatymo pUlhiita— Lindene.

tur-

Papildant jau buvusius spau
doje pranešimus apie ruošiamą 
Vyčių ir Kunigų Vienybės rug
sėjo 9 d. 4 vai. po piet šv. Pat- 
rick’o Katedroje, Nevv Yorke, 
Lietuvos Krikšto ir Bažnytinės 
provincijos 700 metų sukakties 
minėjimą, šiuomi dar prašau 
painformuoti visuomene bei 
Nevv York’o apylinkės ir Ne- 
vvarko vyskupijos lietuvių pa
rapijų choristus bei jų vado
vus, kad rugpiūčio 18 d. minė
tų Komisijų nutarimu, did. 
gerb. kun. prelatas J. Balkū
nas pranešė, kad esu kviečia
mas ir įgaliojamas organizuoti 
bei vadovauti šiose iškilmėse 
lietuvišką giedojimą. Bus gie
dama su minia liaudiškai: (so
pranams ir tenorams vedant, 
altams ir bosams pritariant) 
Pulkim ant kelių, Garbinkime 
Šv. Sakramentą, Lietuvos ir 
Amerikos himnai — unisonu. 
Jungtinis choras giedos: Mari
ja, Marija! — Sasnausko ir 
Apsaugok Aukščiausias, taip 
pat Sasnausko. Jungtiniam 
chorui norėčiau suburti iš Nevv 
Yorko apylinkės šiuos chorus: 
Šv. Jurgio parapijos chorą, ve
damą Brundzos; Angelų Kara
lienės parapijos chorą, vedamą 
Pr. Dulkės :Atsimianymo pa
rapijos chorą, vedamą A. Vis- 
mano: Apreiškimo parapijos 
chorą .vedamą Sako. Aušros 
Vartų parap. chorą, kurio va
dovo nežinau ir Operetės cho
rą, vedamą M. Liuberskio. Su 
šitais chorais norėčiau padary
ti bendrą repeticiją rugsėjo 5 
d. 8 vai. vakare Apreiškimo pa

stoja į BALF Nevv Yorko 
rinkliavą

Susidomėjimas paglbos va
jum laipsniškai didėja; šiomis 
dienomis į vajaus talkininkus 
įstojo Nevv Yorko Lietuvių 
Tremtinių Draugija, “šviesa”, 
Teisininkų draugija, Viešpaties 
Atsimainymo, Karalienės An
gelų ir Šv. Jurgio parapijos. 
Laukiama ir kitų draugijų pri- 
siunčiant tuo reikalu raštus, ar 
įgaliojant savo organizacijos 
atstovus prie vajaus komiteto. 
Visais reikalais rašyti komiteto 
pirminnkui adv. Pranui Alek
siui, 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. Komiteto nariai jau 
pradėjo lankyti lietuvius biz
nierius ir rinkti garsinimus va
jaus koncerto leidiniui. Prašo
me naujakurių į tą leidinį įdė
ti padėkas savo kvietėjams.

Vajus prasidės š. m. spalio 
1 d. ir tęsis iki spalio 7 d. 
Rinkliava bus užbaigta dide
liu koncertu - vakaru, spalio 7 
d. Lošt Battalion Hali, 93-29 
Queens Blvd., Elmhurst, L. I., 
N. Y. Bilietai į koncertą jau 
pardavinėjami. 

rap. salėje. Gaidas choristams 
atvešiu.

Iš Nevvarko vyskupijos no
rėčiau suburti į jungtinį cho
rą: Bayonnes šv. Mykolo para
pijos chorą, ved. A. Jaubčionio, 
Patersono šv. Kazimiero parap. 
chorą, ved. V. Justo, Nevvarko 
šv. Trejybės parap. chorą, ved. 
Bernoto, Harrisono Sopulingos 
Dievo Motinos parap. chorą, 
ved. J. Čižauskos ir savo pa
ties Elizabetho šv. Petro ir 
Povilo parapijos chorą. Ne
vvarko vyskupijos chorams re
peticijos nebus. Jiems gaidos 
bus atsiųstos.

Bendrai su minia giedamų 
giesmių tekstai bus atspaus
dinti programose.

J. Žilevičius
Davė leidimą rinkliavai

Nevv Yorko Miesto Valdyba 
ir šiemet davė leidimą BAL
Fui spalio 1-7 dienomis ruošti 
rinkliavą. Nors paprastai sek- 
madeiniais neleidžiama ruošti 
rinkliavos, bet BALFui buvo 
padaryta išimtis, todėl rinklia
va bus vykdoma ir sekmadie
nį, spalio 7 d. Čia turima gal
voje, kad padės ir bažnyčios, 
kuroise sekmadieniais susiren
ka gausiai žmonių.

Gavo stipendiją
Prieš dvejus metus į JAV 

atvykusi tremtinė Bronislava 
Kulytė, dabar gyvenanti Ja- 
tnaicoje, gavo NCWC stiden- 
diją St. St. Joseph College, 
Ohio.

147 dol. tremtiniams
Šiomis dienomis BALFo 

centras Brooklyne gavo 147 
dol. auką iš Cleveland, Ohio. 
Ją siunčia Petrai ir Povilai, 
kurie vietoje savo vardinių 
ruošimo pasirinko individua
liai šelptinus lietuvius Vokieti
joje ir prašo BALFą jiems šią 
dovaną persiųsti.

Džiaugiasi dovanomis
Liepos pabaigoje Vokietijo

je, Amerikos zonoje, gyvenan
čioms motinoms buvo padalin
tos piniginės dovanos. Išdalinta 
per 700 markių. Nors motinos 
gavo vos 20 markių, bet visos 
pareiškė didelį dėkingumą A- 
merikos lietuviams už netikė
tas ir reikalingas dovanas ir 
prašė BALFo perduoti jų pa
dėkas Amerikos lietuviams.

Motinos dėkoja
Paskutiniu metu siuvėjų 54 

lokalo valdyba gavo iš Vokie
tijos visą eilę laiškų, ku
riuose motinos dėkoja 
už prisiųstas joms dovanas. Tai 
padėkos už tuos 200 dol., ku
riuos lokalas buvo per BALFą 
paskyręs tremtinėms moti.- 
noms.
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DARBININKAS

BALFo pirmininkas sugrįžo

Kan. prof. dr. J. Končius 
grįžo iš atostogų ir rugpiūčio 
21 d. pradėjo vėl eiti savo pa
reigas.

Atostogų metu, Kanadoje, 
aplankė Montrealį, Torontą, 
Otavą, Hamiltoną ir kt. dides
nes lietuvių kolonijas. Kan. 
J. Končius visur domėjosi lie
tuvių gyvenimu Kanadoje, 
per pamokslus ragino lietuviš
kąjį jaunimą stoti į kunigų se
minarijas ir pasinaudoti Ame
rikos lietuvių Kunigų Vienybės 
sudarytomis sąlygomis moky
tis Tėvų Marijonų kunigų se
minarijoje ,o vėliau šv. Kazi
miero Kolegijoje, Romoje.

Toronte su liet, visuomenės 
veikėjais plačiai išsikalbėjo ka
talikiškos akcijos ir “T. Ž.” rei
kalais.

Dabartinis BALFo pirminin
ko J. Končiaus didžiausias rū
pestis, tai tremtinių pagalbai 
vajaus savaitės New Yorke 
spalio 1-7 d.d., tinkamas prave
damas ir jos pasisekimas, kad 
susidarytų bent minimumas lė
šų šalpai likusiems Europoje 
lietuviams.

Petras Jurgėla,
Lietuvos skautų kūrėjas, ap

lankęs “Darbininko” redakciją, 
pašnekesio metu užsiminė, kad 
jo parašyta “Lietuviškoji 
skautija” atiduodama spaudai 
ir rudenį pasirodys knygų rin
koje.

Lietuvos vaizdą albumas
V. Augustino sudarytas al

bumas iš jo paties nuotraukų, 
atsivežtų iš Lietuvos, “Darbi
ninko” spaustuvėje jau pradė
tas spausdinti. Klišės specialiai 
pagamintos Philadelphijoje. 
Viršeliui parinktas lietuviškos 
drobės raštas. Albumas turės 
apie 120 puslapių didelio for
mato. Spausdinimas ir įriši
mas užtruks apie mėnesį lai
ko.

Ragina remti vajų
New Yorko Lietuvių Tremti

nių Valdyba išleido atsišauki
mą į naujakurius, kviesdama 
juos remti šį rudenį čia ruošia
mą Vokietijoje pasitikusiems 
lietuviams pagalbos vajų.

Geriausia vaikam* dovana — 
- valkų nrfntalnla žurnalas -

jįįįį&>
Kaina: Amarlkoja 1&00; kitur-<3.M 

Pinigu* Ir užsakymu* tlųskrta: 
EGLUTt, P. O. Bax 22, '

Montallo Statlon, Brockton M, Min.

Naujai atvyksta
1951 m. rugp. 24 d. laivu 

” eneral Blatchford” į New 
Yorką:

Dubrow, Philipp
Jaudzimas, Martynas
Karoblis, Petras
Macijauskas, Leonas
Pavlenko, Anna
Šimulis, Annt
Stankaitis, Ona, Bronius, Al

dona
Suselis, Milda
Trautrimas, Andrius, Au

gustė, Martynas, Rūta, Marta.
BALF Centras

. PAŽINK SAVO 
KRAŠTU

Vakarų Vokietijoje yra ne
maža pabėgėlių ir ištremtų iš 
Rytinės Vokietijos. Kad šių 
vaikai pažintų savo kraštą, 
mokyklose įvestos specialios 
pamokos apie užimtas sritis. 
Kiekvienas išblokštas iš savo 
gimtinės turi nenutraukti ry
šių, nors ir iš toli pažinti savo 
kraštą ir jį pamilti.

PASKIRTOS DRAMOS 
PREMIJOS

Geriausia 1950-51 m. sezono 
drama pripažinta Kingsley į- 
scenizuota pagal Arthur Ko- 
estlerio romaną “Darkness at 
Noon”. Jam suteikta Don.ald- 
son premija. Geriausiu scenos 
muzikiniu veikalu pripažinta 
“Guys and Dolls.” “Darkness 
at Noon” Royale teatras Nevv 
Yorke suvaidino 186 kartus 
per sezoną.

PreL K. Urbonavičius
atnašaus iškilmingas šv. Mišias 
Mindaugo krikštui paminėti 
pamaldose, kurios įvyks rugsė
jo 2 d. šv. Petro bažnyčioje. 
Pamaldos prasidės 10 vai. Pa
mokslą pasakys prel. Pr. Ju
ras. Minėjimo aktas bus 2,30 
vai. po pietų Municipal Buil- 
ding salėje. Visi tautiečiai 
kviečiami dalyvauti šiose reto
se iškilmėse. Įėjimas nemo
kamas.

Visi į seselių pikniką 
Brocktone

Darbo šventėje, rugsėjo mėn. 
3 d. Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų vienuolyne Brocktone Į- 
vyksta iš eilės septintas pikni
kas, kurio pelnas skiriamas se
nelių prieglaudai užbaigti. Tą 
pat dieną įvyks iškilmingas 
prieglaudos pašventinimas. 
Programa bus labai įvairi: 
10 vai. iškilmingos pamaldos, 
12 vai. šilti lietuviški pietūs. 
Po pietų bus įdomi programa 
vaikams, jaunimui ir senimui. 
Šis piknikas skiriasi nuo kitų 
tuo, kad čia kviečiamos atsi
lankyti šeimos.

Iš toliausiai atvykusi šeima 
gaus dovanų. Taip pat skait
lingiausia piknike dalyvaujanti 
šeima. Tat visos šeimos su vai
kais vyksta į Sseselių pikniką 
Brocktone, rugsėjo mėn. 3 d. 
Bus muzika, šokiai, dainos, 
žaidimai ir nematytų staig
menų.
Autobusai į šį pikniką išva-* 
žiuos nuo šv. Petro bažnyčios 
9:15 vai. Kaina ten ir atgal— 
$1.25.

Vykdamas į Brocktoną ne- 
privalgyk namuose. Pas Sese
les bus įvairių įvariausių val-

Muzikas R. Juška, 
kuris šiuo metu pavaduoja mu
ziką Jeronimą Kačinską, ste
bisi ir džiaugiasi, kad So. Bos
tono lietuvių parapijos bažny
čioje sekmadieniais, per 10 v. 
pamaldas, visi žmonės taip 
sutartinai ir gražiai gieda lie
tuviškas giesmes.

Parengimai artėja
Federacijos skyriaus susirin

kime buov pranešta apie visą 
eilę ruošiamų pramogų ir 
švenčių.

Rūgs. 9 d. — Marijos Diena, 
Thompson, Conn.

Rūgs. 13 d.—Mokyklų ati
darymas. 9 vai. r. pamaldos 
bažnyčioje abiejų mokyklų mo
kiniams ir jų tėvams.

Rūgs. 16 d. — Lietuvių tau
tinių šokių grupės piknikas 
Brocktone.

Rūgs. 23 d. — piknikas para
pijos salės kieme, E. 7th St.

Spalio 1 d. ligi 21 d.— para
pijos metinės misijos.
Spalio 1 4d. — Lietuvių radijo 
programos parengimas.

Spal. 2 ld. 7:30 v. vak. šv. 
Petro parapijos choro koncer
tas.

Spal. 28 d.—Kristaus Kara
liaus šventės minėjimas bažny
čioje ir salėje.

Lapkr. 11 d. — Vyčių šokiai.
Lapkr. 18 d. — parengimas 

parapijos salėje.
Lapkr. 22 d. — Padėkos die

na.
Gruodžio 1 d. — Vyčių šo

kiai.
Kan. Bronius Rusteika

šiuo metu atostogauja Bos
tone pas savo tėvelius. Lanko 
gimines ir pažįstamus. Šv. Mi
šias laiko šv. Petro bažnyčioje. 
Sekmadienį, rugp. 19 d. pasa
kė pamokslą. Rugsėjo 24 d. 
suėjo lygiai 6 metai nuo įsi
šventinimo dienos. Įdomu tai, 
kad Bostono Arkivyskupas su
teikė jam kunigystės šventini
mus šv. Petro bažnyčioje. Rug
sėjo 6 d. 8 vai. ryto kun. B. 
Rusteika šios sukakties proga 
atnašaus šv. mišių auką, šiuo 
metu jis dirba svetimšalių pa
rapijoje, klebonauja Moline, 
Kansas. Pastatė ten naują baž-

Rugpiūčio 24, 1951

DONAL De MARŠ šeimų (Los Angele*) Ištiko nelaimė: savaitės lai
kotarpyje susirgo paralyžiumi visi šeši vaikai. Inspiratoriuje matome 
pati maižausi — Richardu 3 metu- Jo sesuo Patricija perkeliama | 
sveikstanėiuju ligonine- Užpakalyje stovi tėvas.

SAUGOKITE VAIKUS. KAD NEPERVARGTU. NEPERSIŠALDY
TU, NELANKYTU NEŽINOMU METU IR ŽMONIŲ, SUSIRGUS 

TUOJAU ŠAUKITĖS GYDYTOJO.

nyčią ir gražiai darbuojasi. Jis 
kalba gražiai lietuviškai, dau
giausiai dėka lietuviško aukl- 
lėjimo namuose. Jo tėvelis yra 
daug pasidarbavęs So. Bostono 
lietuvių parapijai.

Bostono skautes stovyklauja 
“Lobią Saloje”

Rugpiūčio 14 d. dešimčiai 
dienų septynios Bostono Balti
jos skaučių vietininkijos skau
tės išvyko amerikiečių skaučių 
nuolatinėn stovvklon “Lobių 
Saloje” (Treasure Lsland) — 
Winnipesaukee ežere. N. H. 
Trys iš jų — V. Karosaitė, D. 
Barmūtė ir R. Norvaišaitė, sto
vyklauja atskiroje vadovėms 
lavinti skirtoje saloje. Ten jos

NAUJA KNYGA

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos nauja knyga apie Fa- 
timą “Marija kalba pasauliui.” 
Knyga yra didelio formato, 
264 pusi., su paveikslais, kaina 
2 dol. Joje smulkiai aprašyta, 
ką pasakė 1917 m. Portugalijoj 
pasirodžiusi Marija, ko Ji. rei
kalavo iš žmonių, ką matė ta
da į pasirodymų vietą susirin
kę 70,000 žmonių, kodėl dabar 
kasmet gegužės ir spalio 13 
d. suplaukia į Fatimą po 5- 
700,000 įvairių luomų bei pro
fesijų žmonių.

Italų kalba šią knygą parašė 
prof. dr. L. Fonzaga da Fon- 
seca, bet greit jinai buvo iš-

KNYGA APIE FATIMĄ
"Marija kalba pasauliui" galima gauti 
šiose vietose:
366 Broadvvay (“Darbininko” atstovybėje), 326 Broadvvay 
(Lithuanian Furniture Co.), 373 “K” St. (Mrs Jonės) ir

391 E. 5th St. (Mrs. Grubinskas).

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Biishuick Avė., Brooklyn, N. Y.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:
Žurnalai • Parengimų programos
laikraščiai • Plakatai
Knygos • Bilietai
Jubilėjiniai lcidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

680

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”
Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Tel. GL. 5-7068

366

AR
“DARBININKAS”

W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. ŠOU 8-2680

praeina kartu su amerikietė
mis skaučių vadovėmis atitin
kamus kursus. O mažesniosios 
skautės — Adomkaitytė, Če
paitė, Galdikaitė ir Gedmintai- 
tė, stovyklauja centrinėje va
saros poilsio stovykloje. Kaip 
pernai, taip ir šiemet lietuvai
tės sulaukė didelės paramos iš 
amerikiečių skaučių, gaudamos 
po stipendiją (30 kiekviena) iš 
amerikiečių skaučių įkūrėjos 
Juliette G. Low fondo — sto
vyklavimo mokesčiui sumokė
ti. Jos pačios teturėjo mokėti 
tik po $17. G. L

• Gaveliai (Zigmas ir Vero
nika) ir Fahy (James ir Juli 
Ii ja) susilaukė sūnelių. Pakrik
štyti šv. Petro bažnyčioje.

APIE FATIMĄ

versta j portugalų (du verti
mai), prancūzų, anglų, vokie
čių ir lenkų kalbas. Itališkai 
jos išėjo 10 laidų, vokiečių —
9. Išparduota daugiau kaip 70,- 
000 egzempliorių. Lietuvių kal- 
bon išvertė ir išleido kun M. 
Vembrė, kalbą taisė rašyt. St. 
Santvaras, spausdino “Darbi
ninko” spaustuvė Brooklyn, 
N. Y.

Knygą galima užsisakyti 
šiais adresais:

1. Fatimos knyga, 122 Can- 
ton St., Stoughton, Mass.

2. “Darbininkas”, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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