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SUDAROMA PACIFIKO SAUGUMO 
SISTEMA Europos „savanoriai“ Korėjoj

Washingtonas. — Rugpiūčio 
30 d. JAV ir Filipinai pasirašo 
savitarpinės pagalbos sutartį, 
kuria numatoma, kad susita
riantieji kraštai ateis vienas ki
tam į pagalbą, jei būtų užpulti 
kokio komunistinio krašto, vėl 
sustiprėjusios Japonijos ar kie
no nors kito. Tokios pat sutar
tys San Francisco bus pasira
šytos su Australija ir Naująja 
Zelandija. Visos šios sutartys 
sudaromos Atlanto pakto pa
vyzdžiu. šią saugumo sistemą 
papildys JAV ir Japonijos sau
gumo sutartis, kuri JAV lei
džia Japonijoj laikyti savo ka
ro pajėgas ir turėti atramos 
bazes, kol dabar nuginkluota

LESŲ STOKA GALI SU
TRUKDYTI DP PERGA

BENIMĄ

Washmgtoiias. — Išvietintų 
asmenų komisijos pirmin. J. 
W. Gibson pareiškė, kad sena
tui nepaskyrus numatytų 1,- 
431,000 dolerių išvietintų as
menų pergabenimui, jų atga
benimas į JAV gali sukliūti. 
Trūkstant lėšų gali tekti nu
traukti jų vežimą. Taip pat ir 
atstovų rūmuose padarytas pa- 
ftlIMyrpae kad frfttų atšauktas 
prie! du mėnesius priimtas DP 
įvažiuoti termino pailginimas, 
gali sukliudyti pervežti dar nu
matytus 80,000 išvietintų as
menų.

KATZ-SUCHI NEMALONĖJ?

Geneva. — čia diplomati
niuose sluogsniuose tvirtinama, 
kad Lenkijos nuolatinis atsto
vas prie Jungt. Tautų Julius 
Katz - Suchi esąs patekės į 
Varšuvos komunistinių viršū
nių nemalone. Pats Suchi tuos 
gandus paneigia, bet kitų šalti
nių žiniomis jo laukia tas pats 
likimas, kaip ir visų, kurie ka
ro metu dirbo lenkų egzilinei 
vyriausybei Londone.

Japonija bus vėl pajėgi gintis. 
Tuo būdu bus sudaryta sau
gumo sistema, kuri leis apsau
goti šį regioną nuo įvairių ag
resinių pasikėsinimų.

HARRIMANAS APLANKE 
TITO

Belgradas. — Pakeliui iš Te
herano prez. Trumano patikė
tinis W. A. Harrimanas buvo 
sustojęs Juogslavijoj. kur kal
bėjosi su Tito - ūkinės ir kari
nės pagalbos Jugoslavijai tei
kimo klausimais. Praėjusiais 
metais Jugoslavija gavo iš JAV 
daugiau kaip 100 milijonų do
lerių paramos, kad galėtų spir
tis Sovietų spaudimui. Tito 
tvirtina, jog karo atveju jis 
galįs sumobilizuoti ligi pusant
ro milijono vyrų ir jo armi
ja laikoma stipriausia šiapus 
geležinės uždangos.

MASKVA LAUKIA REVO
LIUCIJOS PRIEŠ TITO

Viena. — Vietiniai Vakarų 
sąjungininkų atstovai yra nuo
monės, jog Sovietai ne tiek 
ruošiasi Tito pulti, kiek laukia, 
kad krašte prasidėsianti prieš 
jį revoliucija, čia esantieji ži
nių karininkai nurodo, jog Ju
goslavijoj Tito priešų yra dau
giau, negu paprastai manoma. 
Tad prileidžiama, jog Sovietai 
tikisi, kad tas pajėgas jiems 
pavyks sutelkti į pogrindinį są
jūdį.

KOMUNISTAI KERŠIJA

Berlynas.— Čia gautomis ži
niomis, Rytų Vokietijoje ko
munistai pradėjo keršinti tiems 
jaunuoliams, kurie komunisti
nio jaunimo kongreso Berlyne 
metu drįso nuvykti į vakari
nius Berlyno sektorius. Esa
mais duomenimis 148 tie jau
nuoliai jau suimti ir tūkstan
čiams kitų gresia tas pats pa
vojus.

pa- bombarduotas net ir Rashin 
Jungt. miestas, kurio anksčiau sąjun- 

bombardavęs gininkų lakūnams nebuvo lei-

Tokio. — Komunistai, 
skelbę, kad tariamai 
Tautų lėktuvas 
Kaesongą, kur vyko karo pa
liaubų derybos, norėdamas 
nužudyti jų delegaciją, rugpiū
čio 23 d. derybas nutraukė. 
Jungt. Tautų vyriausioji karo 
vadovybė komunistų prasima
nytą kaltinimą griežtai atmetė, 
kartu pareikšdama, jog dery
bos galės būti pradėtos iš nau
jo, jei komunistai norės.

I tą Jungt. Tautų karinės va
dovybės pareiškimą komunis
tai oficialiai dar neatsakė. Bet 
jų radijas labai piktais žodžiais

džiama bombarduoti, kadangi 
jis yra vos 20 mylių nuo So
vietų sienos. Rashin yra viena 
svarbiausių komunistų aprūpi
nimo bazių, bet ligi šiol jis te
buvo vieną kartą bombarduo
tas nuo pat karo pradžios. Taip 
pat stipriai buvo puolami ko
munistų aerodromai, stotys ir 
kariuomenės bei aprūpinimo 
kolonos. Praėjusį šeštadienį tik 
iš 2000 priešo sunkvežimių bu
vo sunaikinti arba sužaloti 
806.

IRANAS DAIROSI NAFTOS PIRKĖJŲ
Teheranas. — Irano vyriau

sybei atmetus anglų pasiūly
mą, derybos nutrūko ir anglų 
delegacijos pirmininkas išvyko 
į Londoną. Taip pat išvyko iš 
Irano ir prez. Trumano patikė
tinis Harriman. Kaip padėtis 
toliau vystysis, kol kas nėra 
paaiškėję. Harriman spaudos 
atstovams pareiškė, kad dery
bos esančios nenutrūkusios, bet 
tik suspenduotos ir galinčios 
būti kiekvienu momentu at
naujintos, nors Irano atstovai 
kalba, kad derybos esančios vi
siškai nutrauktos.

Po derybų su anglais nutrū
kimo Irano vyriausybė pradėto 
dairytis, kam galėtų savo naf
tą parduoti, nes yra atsidūrusi 
labai rimtoj padėty. Puse Ira
no biudžeto sudarydavo paja
mos iš naftos, kurių po naftos 
suvalstybinimo ir Abadano va
lyklų uždarymo nebegauna ir 

• kraštas yra atsidūręs bankroto 
pavojuje.

Irano vyriausybės atstovai 
skelbia, kad esą jau gauta ne
maža pasiūlymų jo naftą pirk
ti; bet kol kas mini vieną Pa
kistaną, j kurį galima nedidelį 
kiekį pergabenti sunkveži
miais. Iš tikro tos naftos par
davimas sudaro didelių sunku
mų, nes visame pasaulyje yra 
vos 40-50 nepriklausomų tank-

puola amerikiečius ir skelbia, 
kad derybos negalinčios būti 
atnaujintos, kol JAV nepakei- 
sią savo laikysenos.

Pačiame fronte kovos taip 
pat stiprėja, ypač rytinėje 
fronto dalyje vyko smarkūs 
susirėmimai.

Europos “savanoriai” Korėjoj

Pirmą kartą nuo karo pra
džios šalia korėjiečių pasirodo 
ir tariamieji savanoriai iš Eu
ropos. Jų daliniai buvo paste
bėti tarp raudonųjų sostinės 
Pyongyango ir Kaesongo. Tai 
esą “kaukaziečiai”, bet mano
ma. »jog tarp jų nemažą dalį 
sudaro ir rusai. Pastebėtus da
linius sudarą apie 2000 vyrų. 
Manoma, jog čia yra dalis tų 
“savanorių”, apie kurių orga
nizavimą Mandžiurijoj jau bu
vo žinių prieš šešetą mėnesių. 
Tuomet gautomis žiniomis, 
tuos savanorius turėjo sudary
ti ne tik rusai, bet ir okupuo
tų kraštų bei satelitų kariai, 
tarp jų ir Pabaltijo kraštų.
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Argentinos prezidentą* Juan Peronas statysiąs vėl savo kandida
tūra lapkričio 15 d. rinkiniuose, o žmona Evita nori kai kas turėti vice
prezidente. Jei > sutiktu, sakoma, būtu ir išrinkta. Argentina turėtu 
“karališka prezidentine pora”, pirma tokia demokratijos istorijoje.

Komunistai telkia savo pajėgas

Deryboms nutrūkus, paste
bėtas sustiprintas komunistų 
pajėgų telkimas, ypač viduri
niam fronto sektoriuje. Ry
šium su priešo pastangomis 
telkti į frontą naujas pajėgas 
Jungt. Tautų aviacija vėl pra
dėjo plačiu mastu naikinti prie
šo užnugarį. Buvo smarkiai

AUSTRAI REIKALAUJA LAISVES
Viena. — Austrijos kancle

ris Figl pakartotinai kreipėsi į 
okupacinių kraštų vyriausybes, 
kad būtų pagaliau grąžintas 
Austrijai ūkinis ir politinis su
verenumas. Kaip žinome, Aus
trija praėjusio karo pabaigoje 
buvo išvaduota iš Hitlerio į-

laivių, kurie galėtų imtis Irano 
naftos pervežimo, bet nemano
ma, kad ir jie drįstų gadinti sa
vo santykius su anglų naftos 
bendrove.

Pagaliau ir gamybos klausi
mas ne mažiau sunkus. Pats 
Mossadeh yra pripažinęs, kad 
be anglų specialistų pagalbos 
Iranas nepajėgtų savo naftos 
gamybą tęsti.

Susidarius tokioms sąlygoms, 
spauda pradeda kelti balsą 
prieš Mossadeh vyriausybės 
laikyseną. Ji nurodo, kad kraš
tas eina prie bankroto, 100,000 
darbininkų gresia nedarbas, ir 
tuo būdu vyriausybė pati yra 
sudariusi tokias sąlygas, ko
kioms sudaryti komunistai pa
prastai išleidžią milijonus.

Parlamente Mossadeh laiky
sena taip pat susilaukė smar
kios kritikos ir laukiama, jog 
bus padarytas pasiūlymas pa
reikšti jam nepasitikėjimą. 
Mossadeh pozicija yra tuo silp
na, kad jo partija parlamente 
teturi 7 atstovus.

Laikoma galimu dalvku, kad 
dėl tokios dalykų raidos Mos
sadeh gali tekti pasitraukti. 
Daug kas sprendžia, jog ir ang
lai laukia, kad pagaliau Irane 
turės pasikeisti vyriausybė ir 
tuomet bus galima su Iranu 
susitarti.

PRAGOS REIKALAVIMAS 
ATMESTAS

Washingtonas. — Komunis
tinė Čekoslovaki jos vyriausybė 
buvo įteikusi JAV vvriausvbei 
notą, reikalaudama, kad būtų 
suvaržytos ir cenzūruojamos 
Radio Free Europe transliaci
jos, kuriose esą duodami nu
rodymai šnipams ir krašto gy
ventojai kurstomi prieš komu
nistinę vyriausybę. JAV vy
riausybė paneigė čekoslovakų 
komunistų daromus Radio 
Free Europe priekaištus ir nu
rodė, kad JAV laikosi laisvos, 
neaprėžtos ir necenzūruojamos 
informacijos principų.

LIEPIA NUTRAUKTI 
SANTYKIUS

Pekinas. — Kinijos užs. rei
kalų ministeris Ču En Lai išlei
do potvarkį, kuriuo įsakoma 
visoms bažnyčioms ir krikščio
niškoms organizacijoms “tuo
jau nutraukti visus santykius 
su amerikiečių misijomis.” Tuo 
pačiu metu visos užsieninės 
misijos turėtų sustabdyti savo 
veiklą Kinijoje.

vykdytos  ̂akupaci.jog, bet ligi
šiol laikoma okupuota, nes per 
daugiau kaip 250 posėdžių ne-

SOVTETŲ KAREIVIAI NORI 
DEZERTYRUOTI

Berlynas. — Vienas buvęs 
Sovietų karininkas čia pareiš
kė, kad Sovietų kareivių žy
miai daugiau į Vakarus bėgtų, 
jei jie bent kiek galėtų būti 
tikri, kad jiems bus suteikta 
prieglauda. Buvęs Sovietų ma
joras Klimov spaudos atsto
vams nurodė, jog kai kurie į 
Vakarus pabėgusieji rusai taip 
blogai buvo priimti, kad nera
do kitos išeities kaip nusižudy
ti. Klimovo pranešimu, nuo 
1945 m. į Vakarų Vokietiją y- 
ra dezertyravusių iš Rytų Vo
kietijos 1200 Sovietų karių, ku
rių daugumą sudaro karinin
kai.

Rekordinė pragyvenimo kaina
Washingtonas. — Bureau of 

Labor Statistics paskelbė, kad 
tarp birželio 15 d. ir JAV pra
gyvenimo išlaidos pasiekė re
kordinio aukščio — 185.5rč vi
dutinių 1935-39 m. išlaidų.

pavyko Vakarų sąjunginin
kams su Sovietais dėl taikos 
tarties su Austrija susitarti. O 
vakariečiai vieni tą sutartį su 
Austrija negali kaip su Japo
nija sudaryti, nes karo pabai
goje Sovietams buvo užleista 
dalį Austrijos okupuoti, ir da-
bar jie iš ten jokiu būdu nenori
išeiti.'

š ILTINES EPIDEMIJA 
TUERINGIJOJ

Veimaras. — Iš sovietinės 
Vokietijos zonos ateina žinių, 
kad Tueringijoj prasidėto dide
lė šiltinė epidemija. Ypač ji 
siaučianti Nordhauseno, Muel- 
hauseno. Eisenacho ir Langen- 
salzos rajonuose, kur uždraus
ta visi susirinkimai, sporto 
rungtynės ir rinkimasis į pa
maldas. Susirgusiųjų skaičius 
siekiąs keletą tūkstančių.

Ko Sovietai atvyksta

Berlynas. — Sovietų kont
roliuojama Rytų Vokietijos 
spauda praneša, kokiais tiks
lais Sovietų delegacija atvyks
ta į San Francisco konferenci
ją. Tie laikraščiai nurodo, kad 
Sovietų atstovai San Francisco 
konferencijoj “reikalaus japo
nams teisingos taikos” ir pasi
priešins amerikiečių bazėms 
Japonijoj, nes jos esančios nu
kreiptos prieš Sovietus ir ko
munistinę Kiniją.

Čia matome. kaip komunistu j Berlyną suvežtas jaunimas, savo vadovu liepiamas, veržėsi j vakari
nius sektorius demonstruoti. Bet slaptai tas jaunimas ėjo I tuos pat sektorius pasaldyti ir susipažinti 
su Vakaru gyvenimu, už ka dabar masiškai areštuojami.
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PRIEŠĄ SULAIKYS ATOMINĖM 
BOMBOM

f
Washingtonas. — Oro pajė

gė sekretorius Finletter Air 
Force Association metinėj kon
ferencijoj pareiškė, jog netikė
tina, kad priešas su pasiseki
mu galėtų AJŽpuki Kapoje 
ge. Elsenhoįverio armiją- Oro 
pajėgos bus pasiruošusios ato-

GRAIKŲ VAIKŲ 
NEGRĄŽINA

Atėnai. — Prieš trejetą me
tų Jungt. Tautos nutarė, kad 
turi būti grąžinti tėvams par
tizaninio karo metu komunis
tų pagrobti 20,000 graikų vai
kų ir tuo rūpintis buvo paves
ta Tarptautiniam Raud. Kry
žiui. Bet visi kreipimaisi į Al
baniją, Vengriją, Rumuniją, 
Čekoslovakiją ir Bulgariją bu
vo veltui. Nei vaikų nei atsa
kymo nesulaukta. Didelėm pa
stangom pavyko grąžinti tik 
289 vaikus iš Jugoslavijos.

miniais ginklais pulti priešo že
myno dalinius, kad sulėtintų jų 
žygiavimą ir priešui sutrukdy
tų sutelkti savo pajėgas lemia
mam smūgiui. Finletter pažy- 
*ijo, kad JĄV gali išvėtyti 
dMernę pajėgą, negu paprastai 
vaizduojamas]. Jis taip pat lei
do suprasti, kad turimi nauji 
ginklai, bet pareiškė apie juos 
nekalbėsiąs, kol jie dar tebėra 
bandymų stadijoj.

Sausio mėnesį naujokai bus Iš 
naujo patikrinti

Washingtonas. f— Kariuo
menės įstaigos paskelbė, kad 
tie naujokai, kurie pirmą kartą 
dėl nepakankamų protinių su
gebėjimų buvo į kariuomenę 
nepriimti, sausio mėn. bus pa
tikrinti iš naujo. Tokių naujo
kų yra 249,684. Pagal naują 
karo tarnybos įstatymą jie gali 
būti į karo tarnybą pašaukti 
ligi 35 metų amžiaus.
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• Peipingo radijas vėl paskelbė naują kaltinimą, kad ame

rikiečių lėktuvai pažeidę Kinijos teritoriją, skraidydami Šancha
jaus srity.

• Indija pranešė boikotuosianti San Francisco konferenciją, 
nes ji esanti priešinga, kad po taikos sutarties pasirašymo Japo
nijoj pasiliktų JAV karo pajėgos.

• Sovietų oficiozas Izviestijos smarkiai puola JAV paruoštą 
taikos su Japonija sutartį. Anot Sovietų oficiozo amerikiečiai norį 
Japoniją padaryti savo kolonija ir panaudoti prieš kitas Azijos 
tautas.

• Sovietai su Vengrijos komunistine vyriausybe pasirašė “su
tartį”, kuria Sovietams leidžiama savo įgulas Vengrijoj dhr pa
didinti, o vengrų daliniai “apmokymui” vežami į Rusiją. Vengri
joj esantieji Sovietų daliniai išlaikomi vengrų lėšomis.

• Vakarų Vokietijoj gautomis žiniomis, balionėliais pasiųsti 
atsišaukimai pasiekė Čekoslovakiją ir gyventojų tarpe sukėlė di
delį sąjūdį.

• I naują Casablankos oro bazę atvyko 1100 JAV oro pajė
gų karių.

• Ateinantį mėnesį Vakarų sąjungininkų karo pajėgų Vokie
tijoj manevruose dalyvaus ir 20,000 pagalbinio vokiečių persona
lo, kuris daugiausia atlieka transporto uždavinius, šiuose vokie
čių daliniuose, vadinamuose German Service Organization, yra 
šiuo metu 47.000 vyrų.

• Čekoslovakijoj nuteisti mirti penki vokiečiai, kurie praėju
sio karo metu yra prisidėję prie pagarsėjusio Lidice vietovės su
naikinimo, kai čekoslovakų rezistencijos buvo nužudytas Gestapo 
viršininkas Heydrich.

• Specialistų surinktomis žiniomis. Sovietai kas mėnuo Va
karų Europoj per tarpininkus superka už keletą milijonų dolerių 
vaistų. Manoma, jog jie skuba sudaryti vaistų atsargas karo at
vejui.



DARBININKAS

PESASIKAI DU

dabar atsitin- 
anglais susiki-

r.uo Abadano,
'rato
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Labai dažnai būna, kad, 
dviem besipešant, trečias pa
sinaudoja. Taip 
ka ir Iranui su 
bus dėl naftos.

Vos 30 mylių 
kitapus Šalt ei Arab (Eufi 
žiočių) yra Koveit arabų val
stybėlė. Apie ją Amerikoje ir 
Europoje nedaug kas ir teži- 

. no, nes tai tikras liliputas — 
dešimtį kartų mažesnė už Švei
cariją. Jos Al Koveit uostas 
vienintelė žinomesnė vietovė. 
Visas kraštas yra smėlio dvku- 
ma, kurioje klajoja nomadinės 
arabų kiltys. Bet šios nykštu
kinės valstybės emiras ^o ga
lingo savo kaimyno Ibu Saudo, 
yra turtingiausias žmogus. Jo 
pajamos pralenkusiose net Aga 
Khano. Gulbenkiano ir Ha;de- 
rabado Nizamo. Mat. Abdullab 
ei Šalim yra Viduriniųjų Rvtų 
naftos šeikas, kaip Ibu Saudas 
yra Arabijos naftos karalius.

Kadais Koveit garsėjo tri
stiebių laivų statyba, kuriais 
naudojosi tiek Arabijos pirk
liai, tiek piratai. Ši jo pramo
nė jau labai sena. Dar Alek
sandrui Makedoniečiui fs sta
tė laivyną žygiui į Indiją. 
Bet dabar atsitiktinai jam iš
tryško naujas aukso šaltinis. 
Vieną dieną netoli nuo Ras ai 
Jilaįa nukrito amerikiečių lėk
tuvas. Iš keturių jame buvu
sių asmenų trys žuvo. Išliko 

• gyvaš' vos vienas. Bet kai jis 
atsigavo nuo pergyventos bai- 
mė» dėl įvykusios katastro
fos. ne mažiau jį nustebino ki
tas dalykas. Jau kelioms va
landoms po katastrofos pra-

'slinkus, lėktuvo kritimo vietoj 
dar kilo tiršti dūmai ir siautė 
liepsnos. Būdamas naftos inži
nierius, jis tuojau suvokė, kas 
čia yra, ir dar tais pačiais me
tais jo pastangomis buvo įkur
ta “American Independant Oil 
Company.”

Pradžioj, 1947 m., buvo skai
čiuojama, kad čia metinė naf
tos gamyba sieks pusantro mi
lijono tonų, ir tuo metu valdęs 
dabartinio šeiko dėdė Ahmad 
ai Jabir Subah labai džiaugė
si, kad gerai pasilopys, gauda
mas po dolerį už toną. Bet jau 
1949 m. gamyba pasiekė 17 
milijonų tonų ir šiais metais, 
manoma, pasieks 22 milijonu.

Tokia aukso upė gali apsuk
ti ir tvirtesnę galvą, kaip Ko
veit •šeiko. Juk Al Koveit gali
ma sakyti per naktį išdygo 
modernus prekybos kvartalas, 
bankai, jūrų ir oro susisiekimo 
kontoros, naktiniai klubai. Ne
atsiliko tad ir šeikas. Jis pasi- 
satydino prabangią jachtą, ku
rioj tarp kita ko įsitaisė net 
platina išklotą ir su auksiniais 
kranais vonią. Sumodernintuo
se savo rūmuose kiekvienoj pa
talpoj neišskiriant nė tualetų, 
pastatė masyvaus aukso ir 
gausiai brangiaisiais akmeni
mis papuoštus telefonus. Kad 
Al Koveit telefonų centrinės 
dar nebuvo, tai nė trupučio ne
kliudė auksiniams aparatams 
rūmuose blizgėti, žodžiu, pasi
leido šeichas į tokią prabangą, 
kad net Saudo Arabijos kara
lius Ibu Saudas atkreipė dėme
sį. Būdamas vahabitų (maho
metonų sektos) galva, jis su-

sirūpino, kad tuo būdu pusbro
lis neužtruktų Alacho rūsty
bės. Jis net grasino su savo 
raiteliais atvykti ir sudrausti 
iš vagos išėjusį giminaitį, bet 
1950 m. šeikas Ahmed numi
rė, o jo vietoj atsistojo Abdu- 
llah.

Naujasis valdovas prabanga 
nedaug tesidomi. Jis yra dau
giau valstybininkas. Per trum
pą savo valdymo laiką jis jau 
pastatydino elektros jėgainę, 
įmonę jūros vandeniui desti- 
liuoti, įkūrė mokyklų ir net 
buvo užsimojęs visiems 300,- 
000 savo valdinių nemokamai 
pastatyti palapinėse po radijo 
aparatą. Karšte jau rieda 
meksfaltuotais keliais ameri
kiniai limuzinai, kuriuose prie 
vairo sėdi dykumų sūnūs, dar 
neseniai sėdėję ant savo žirgų.

Bet emiras Abdullah neuž
miršta rūpintis savo pajamas 
padidinti. Jis negali suprasti, 
kodėl jo kaimynas Ibu- Saudas 
turi gauti trigubai tiek už tone 
naftos, kaip jis. Kaip tik da
bartinis Irano su anglais kon
fliktas sudaro gerą prdgą, ir 
jis jau numato už savo naftą 
iš bendrovės pareikalauti tri
gubai, kaip ligi šiol gavo. O jei 
Abadano valyklos ilgiau ne
veiks, jis gal turės progos ir 
dar kainą pakelti.

Spaudos puslapiuose

JOBUBAS

Gen. Eisenhoweris m&nkšto Europos divizija*, kad raudonieji 
ju nesumartų. F

STALINAS TAIP PAT DP

KOMUNISTU TAKTIKA LIETUVOJE
’»! •

bei takti-

— prade- 
dell’Azio-

Roma. — Plačiai skaitomas vietinio lenktyniavimo tiks- 
“Pro Deo” sąjūdžio leidžiamas lūs: “Kolektyvinio lenktynia- 
savaitraštis “L’Ora dell’Azio-

’’ ne*1 rugp. 18 d. numeryje pa-- 
talpino straipsnį apie komunis
tų veikimo metodus 
ka Lietuvoje.

“Pabaltijo kraštai 
da straipsnį “L’Ora
ne",—o ypatingai Lietuva, su
daro komunistams specialių 
problemų. Rusijoje visa karta 
yra išaugusi sovietiniame 
režime, tuo tarpu vakariniai 
kraštai turi savo intelektuali
nius sluoksnius ir darbininkai 
yra jų įtakoje. Be to. Lietuvo
je visa tauta yTa priešingai 
nusistačiusi okupantams. To
liau gyvenimo lygio nukriti
mas ir policinės priemonės bei 
visas okupacinis režimas daro 
ypatingai supkias gyvenimo 
sąlygas. Dėl to komunistinė 
taktika bandanti pasiekti ma- 
°es suktais būdais.”

Laikraštis duoda konkrečių 
pavyzdžių, kaip Lietuvos dar
bo žmogus yTa prievartauja
mas rašyti įvairiausias padė
kas, kad Kuibyševe rengiama/ 

.hidroelektrinė stotis, kasami 
kanalai ir t.t., nors visa 
nė kiek nedomina. Tas 
atsitinka ,kai prievarta
chozus suvaryti ūkininkai ver
čiami lenktyniauti, o vadina
mieji “stachanoviečiai” iškil
mingai skelbiami laikraščiuose. 
Toliau straipsnis atidengia so-

tai jo
pats 

j kol-

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką”!

vįmo sistemos tikslas yra su- 
Jifngtl mases bendroms pastan
goms. tuo tarpu individualinio 
lenktyniavimo sistema siekia 
atskirti paskirus iš jų aplinkos 
ir šeimos, kad laimėtų juos ko
munistų partijai." Laikraštis 
pažymi, kad Lietuvoje esąs 
stiprus tautinis jausmas ir visi 
stachanoviečiai yra laikomi 
tėvynės išdavikais, lietuvis 
valstietis ar darbininkas, ga
vęs stachanoyjeeio vardą, 
praktiškai išskiriamas iš savo 
aplinkos, jam nebelieka kaip 
pereiti į priešingą pusę. Tą pa
čią taktiką Sovietai naudoja ir 
šeimų skaldymui. Jų įvestoje 
tvarkoj moterims skiriamas 
taip pat ir vadovaujantis vaid
muo. Sniečkus, kom. partijos 
sekr., esąs pareiškęs, kad apie 
3.000 moterų įvairiuose kol
chozuose einančios pirmos ei
lės pareigas. Komunistinė pro
paganda neaplenkia nė vaiku. 
Vilniuje pionierių vadams į- 
steigtoji mokykla per pasta
ruosius trejus metus išdavusi 
apie 200 diplomų.

“Politinis masių darbas” su
prantamas kaip be kokio pasi
priešinimo sunaikinimas. “Ben
drai — rašo laikraštis — de
portacijos ir areštai vykdomi 
be triukšmo ;kai to jau negali
ma nuslėpti, tada kalbama apie 
sabotažo veiksmus.” Toliau 
kalbama apie partines mokyk
las ir agitpropo veikimą. Kau
ne esą proporcingai daugiau a- 
gitatorių negu Maskvoje, kaip 
tai paaiški iš Lietuvos kom. 
partijos ruso sekretoriaus 
porto.

ra-

1942 metais, vokiečių invazi
jos į Rusiją metu, prie Vitebs
ko pateko vokiečiams į nelais
vę Stalino sūnus Jokūbas. Tai 
buvo sensacija ne tik Vokieti
joje, kuri iš to manė padaryti 
didelę politinę kombinaciją, 
bet ir visame pasaulyje. Tačiau 
po kurio laiko jaunojo Stalino 
vardas iš spaudos dingo.

Po Vokietijos kapituliacijos 
apie Stalino sūnų nebebuvo 
nieko girdėti. Maždaug prieš 
metus- laike tėvelis StaBnas. 
sėdėdamas Kremliuje, susirū
pino sūnelio likimu ir net pa
skyrė milijoną rublių už jo gy
vo ar negyvo suradimą. Prasi
dėjo Vokietijoje ieškojimas, 
bet be pasekmių. Vokiečių žur
nalistai tuojau pradėjo ieškoti 
Jokūbo dingimo pėdsakų ir 
priėjo išvados, kad prieš kapi
tuliaciją gestapininkai iš vienos 
prie Luebecko belaisvių sto
vyklos Jokūbą kažkur išvežė, 
ir nuo to laiko jis dingo. Spau
da priėjo išvados, kad greičiau
siai jaunąjį Staliną pakelyje 
gestapininkai bus nužudę.

Tačiau, dabar gaunamomis 
iš Prancūzijos žiniomis. Stali
no sūnaus likimas paaiškėjęs. 
Neseniai vieno Prancūzijos 
miestelio metrikacijos įstaigon 
atvyko kažkoks Jacųues Bal
main, prašydamas jį sutuokti 
su panele Madelaine Seure. Jis 
pasisakė esąs žurnalistas, gi jo 
sužiedotinė — sekretorė. Met
rikacijas įstaigos vedėjas pra
dėjo atlikti sutuoktuvėms pa
ruošiamuosius formalumus. 
Tačiau jis nepaprastai nustebo, 
kad jaunasis pareiškė neturįs 
nė gimimo, nei tėvų sutuoktu
vių metrikų. Balmain katego
riškai pareiškė: “Gaila, tų do
kumentų aš negaliu jums pri
statyti. “Monsieur Renard, su
raukęs antakius, taip pat kate
goriškai pareiškė: “Gaila, bet 
aš negaliu jūsų metrikuoti!”

Po dviejų dienų į metrikaci
jos įstaigą vėl atėjo monsieur 
Balmain. Šį kartą jis atvyko 
su savo gražiąja busimąja. Ir 
šį kartą iš jo juod ųakių buvo

galima spręsti, kad jis taip pat 
atėjo be reikalingų dokumentų 
ir abejoja, ar pasiseks perkal
bėti metrikacijos įstaigos ve
dėją. Nevisai taisyklingai ir 
kietu akcentu kalbėdamas. 
Balmain pareiškė: ‘Mano po
ne, aš esu rusų emigrantas ir 
čia gyvenu netikra Balmain 
pavarde. Gaila, reikalingų do
kumentų aš negaliu iš Maskvos 
pristatyti!” Tokio pareiškimo 
metrikacijos įstaigos vedėjas 
buvo tiesiog . Ne
buvo kitos išei kaip visą 
reikalą perduoti policijos pre
zidiumui.

Policijos prezidiume labai 
nustebo, išgirdę, kad turima 
reikalo ne su kokiu eiliniu ru
sų emigrantu ar apgaviku, bet 
su tikru Kremliaus valdovo sū
numi Jokubu Džugašviliu, ku
ris antrojo Pasaulinio karo me
tu pateko vokiečiams į nelais
vę, po kapituliacijos Vakarų 
Vokietijoje užsiregistravo kaip 
DP ir vėliau pateko į Prancū
ziją. Paaiškėjus reikalui, ne
buvo kitos išeities, kaip suteik
ti apsigyvenimo leidimą, nes 
Jokūbas pareiškė tvirtą norą 
gyventi Vakarų pasaulyje ir 
būtent Prancūzijoje.

Bevaikštinėjant Jokūbui Sta
linui iš vienos įstaigos į kitą ir 
besirūpinant reikalingais ap
sigyvenimui ir sutuoktuvėms 
dokumentais, jo vardas pagar-' 
sėjo, ir eilės reporterių bei 
smalsuolių jį tiesiog gaudyte 
gaudė. Tačiau Jokūbas, žino
damas dabartinę savo padėtį 
vengė žurnalistų ir smalsuolių. 
Tik vienai prancūzų reporterei 
Marcei Daire pasisekė jaunąjį 
Staliną pagauti ir su juo pasi
kalbėti.

“Aš maniau, kad jus vokie
čiai nušovė?”, iš karto susido
mėjusi Marcei Daire paklausė 
Staliną.

“Ne”, tvirtai atsakė Jokū
bas, “man pasisekė nuo jų pa-
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ŠOKIAI

išbėgti, kada jie mane vežė 
vienos šiaurės Vokietijos be
laisvių stovyklos į pietus.”

“Jūsų tėvas jūs ieško. Kodėl 
jūs nevažiuojate į tėvynę?”

“Aš norėčiau ir toliau likti 
Prancūzijoje ir netrukdomas 
gyventi”, truputį susijaudinęs 
atsakė jaunasis Stalinas.

“Kur jūs susipažinote su da
bartinę jūsų žmona?”

“Po kapituliacijos Vokietijo
je, prancūzų zonoje. Tuomet 
aš norėjau grįžti j Maskvą, bet 
Madelaine manęs neleido, ir 
dabar esu už tai jai dėkinga?' 
atsakė Jokūbas.

“Juk neseniai -jūsų sesuo 
Svetlana taip pat Maskvoje iš
tekėjo ir. kaip girdėti, jos ves
tuvės buvo daug iškilminges
nės už jūsų. Ji, tur būt, myli 
Maskvą ir Rusiją?

“Visa Stalinai myli Rusiją ir 
Maskvą”, atsakė Jokūbas 
linas, “pirmasis sūnus ir 
masis Kremliaus valdovo 
kas tuo labiau!”

“Tad kodėl gyvenate užsie
nyje ir nevažiuojate į tėvynę?” 
nustebusi paklausė Daire.

“Man nėra jokių Rytų ir 
Vakarų. Svetlana taip pat yra 
linkusi prie Vakarų. Už tai tė
vas yra mumis labai susirūpi
nęs. Tėvps ir anksčiau galvojo, 
kad, taip galvojant negalima 
būti geru rusu.”

Ir taip Jokūbas Stalinas, da
bartinis prancūzų žumalista^. 
vedė ir prieglaudos teisėmis 
apsigyveno Prancūzijoje, visai 
negalvodamas grįžti pas savo 
tėvelį. Vestuvių puoton iš paša
linių nebuvo niekas pakviesti. 
Taip pat ir žurnalistų bei foto 
korespondentų jis vengia. “Aš 
nenoriu susilaukti nepageidau
jamų svečių”, pareiškė praras
tasis Kremliaus sūnus.

Dabar tik lieka neaišku, kam 
Stalinas išmokės milijoną rub
lių.

PONAI AR DRAUGAI?
“Laisvė” perdirbo poeto 

Jono Aisčio eilėraštį, kad įro
dytų, jog "ponas” vietoje 
"draugo” netinka ir nekvepia. 
Nereikia rodytis tokiu kvailu 
ir manyti, kad poezijoje gali
ma keisti betkurį žodį ir — 
kvepės, kaip "kvepia” naujas 
Stalino padlaižys vietoje “išva
lyto.” Bet dar yra svarbesnis 
kitas dalykas.

‘Laisvė” visą laiką triūbija, 
kad Sovietų Sąjungoje ponų 
nėra — yra tik draugai ir pro
letarai. O tie "proletarai” štai 
kokie:

“Nevv York Times” praneša, 
kad rugpiūčio mėn. 23 d. San 
Francisco turistų biurą aplan
kė buvęs čia Sovietų generali
nis konsulas Konstantinas A. 
Efremovas, lydimas S. P. Pet
rovo. Jiedu kalbėjosi su Miss 
Mariam Keller, kuri rūpinasi 
butais delegacijoms, atvyks
tančioms į San Francisco kon
ferenciją taikos su japonais pa
sirašyti. Tam laikui ruskiai už
siprašė ne betkokios draugiš
kos vietos, o visai poniškos — 
viso namo su 35 kambariais... 
Jei tokio namo neoutų galima 
nusamdyti, tai jie pasitenkintų 
viešbučiu, kuriame būtų a 
liuksusiniai apartamentai, as
tuoni paprasti, 16 kambarių su 
dviems lovoms, keturios rašti
nės (ofisai), kiekviena iš trijų 
kambarių. Kiek laiko ketina jie 
praleisti, nepasakė. Bet tai ir 
nesvarbu.

Sarbu, kad tie “draugai” už
sienyje (aukštesni jų ponai ir 
namie) labai mėgsta liuksusą, 
patogumą, erdvumą ,prabangą 
ir už visa tai moka pavergtų 
žmonių ašaromis, prakaitu ir 
krauju. Tai bent ponai! Tokių 
į jokią poeziją neįdėsi, kad 
“nesmirdėtų”, kaip •'Laisvė” 
rašo.

STATYS GABRIUI 
PAMINKL/

“Vienybė” Nr. 34 spausdina 
“Asmens iš Šilutės” pareiški
mą, kad jisai yra pasiryžęs ant 
Šveicarijoj neseniai mirusio J. 
Gabrio kapo pastatyti gražų 
paminklą. Mus iš šalies papil
domai informuoja, kad to pa
minklo įspūdingumui padidinti 
manoma jame išgraviruoti J. 
Tysliavai rašytą ir neseniai 
“Vienybėj” cituotą laišką. Su
trumpinti “Vienybėje” ligi vie
nos raidės žbdžiai ten būsią 
pilnai išgraviruoti, nes vietos 
tiek, kaip “Vienybėje”, taupy
ti nereikėsią. Toks įspūdingas 
paminklas eąs juo labiau reika
lingas, kad, kaip “Vienybė” ta
me pat numery atskleidžia, 
Gabrys buvęs prezidentas 
(žiūr. str. “Rezistencija ir įtū
žimas”). Nenaudėlis tas Gab
rys! Jis visą laiką dalyką slė
pė, tvirtindamas tik, kad jis 
geriausias kandidatas į prezi
dentus. Bet "Vienybė” turi 
uoslę ir nuo jos taip lengvai ne
paslėpsi.

f

PAAIŠKEJO, KAS SU LOZO
RAIČIU .KALBĖJOSI

Iš “Vienybes” Nr. 34 paaiš
kėjo paslaptis, kas atliko spau
dai išsiuntinėtą pasikalbėjimų 
su St. Lozoraičiu. Pasirodo, 
kad tai “Vienybės” korespon
dentas Italijoje. Ar juo yra 
pats St. Lozoraitis, ar kas ki
tas, ko) kas “Vienybė” palieka 
paslapty. Vis dėlto reikia pa
stebėti, kad tasai “Vienybės” 
korespondentas yra labai pa
slaugus vyrukas. Jis nepagai
lėjo triūso tą savo pasikalbėji
mą kelis kartus perrašyti ma
šinėle ir išsiuntinėti visam bal
tam pasauly leidžiamai lietuvių 
spaudai.

rcb
. Grand Ballroom ★

9:00—1:00 vai.

H
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KNYGA APIE FATIMĄ 
“Marija kalba pasauliui** galima gauti 
šiose .vietose:
366 Broaduay (“Darbininko” atstovybėje), 326 Broadway 
(Lithuanian Furniture Co.), 373 “K” SL (Mrs Jonės) ir

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

Sta- 
pir- 
vai-

‘ KVIEČIAME UŽSISAKYTI į
J plačiausiai Amerikoje skaitoma laikrašp

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

Metams kaina ....................
Brooklyne ...........................
Pusrhečiui ...........................
Užsienyje ...’.............................

Susipažinimui siunčiam nemokamai.
Užsisakyti galima sekančiu adresu:

“DARBININKAS”
j! 680 Bushwick Avenue 366 W. Broadvvay J
J> Brooklyn 21, N. Y. So. Boston 27, Mass. ;!
«! GLenmore 5-7068 SO 8-2680 <J

J
$5.00

5.50
$3.00
$5.50

i
AIDAI

Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo

MĖNESINIS ŽURNALAS jj
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Č
Prenumerata metams: $5.00: Kanadoje — $5.50; Kitur — $6.00; X

Ą 
atskiras numeris — 50c. A

A 
Susipažinimui vienas numeris siunčiamas nemokamai. »J
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HOTEL NEVV YORKER

JOE THOMAS orkestras

Penkiadienį. Rugsėjo 7 d.. 1951

Padėti* Korėjos fronte.

TAUPI VIRĖJA
• 

Nauja moterims knyga su 300 įvairių 
valgių receptų ir naudingų patarimų. 
Yra platus skyrius, kaip pagaminti ir 
papuošti užkandžius. Daug naujų ži
nių apie pyragas ir ' 
tik $2.00.

Užsisakyti galima 
administracijoje šiais 
Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
ir 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

keikus. Kaina

“Darbininko” 
adresais: 680
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NEMAUTOS MEŠKOS KAILIS
Ligi šiol visiems buvo aišku, kad pasklidusių pasaulyje lie

tuvių kova vedama dėl Lietuvos laisvės. Visai natūralu, kad kyla 
ir ginčų, kaip tą kovą vesti ir kas jai turi vadovauti. Jų niekas 
dar ir niekada nėra išvengęs Išvengia tiktai tie, kurie yra vienos 
rankos ir viena linkme priverstinai vedami. Taip yra buvę ne 
vienam krašte seniau, taip yra kai kur dabar, o savo metu taip 
buvo ir Lietuvoje. Kai kas norėtų, kad tokios “tvirtos rankos” 
būtų laikomasis ir toliau, vedant kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Niekas, be abejo, neginčys, kad kovoje reikia paklusti vienam, 
apie kurj kauptųsi visos pajėgos, kreipiamos j vieną tikslą. Bet ar 
tas vienas turi būti asmuo ar kolektyvas — jau kitas klausimas. 
Ir jei čia kyla ginčai, tai jie turi gilesnį pagrindą negu “nenušau
tos meškos kailis”, kaip yra “Vienybėje” parašęs H. Žemelis.

šitokiu vardu mes nenorėtume vadinti mūsų vedamos kovos 
dėl Lietuvos Išlaisvinimo. Taip gali sakyti tik Lietuvos priešai, 
kurie tvirtina, kad Lietuva jau esanti “išvaduota” ir visos kovos 
bei ginčai, Vliko ar Antivliko, yra tušti: tai dalinimasis tuo, ko 
rankose neturi ir negali pagauti. Tuo tarpu mes rankose turime 
aiškią viltį, kad Lietuva bus laisva, ir dėl jos kovojame. Jei be
kovodami susikertame ir tarp savęs, tai netuščiai: ne dėl kurios 
pirmenybės vadovauti, o dėl pačių principų. Ne daug kas norėtų, 
kad Lietuva vėl būtų valdoma tais pačiais principais, kaip prieš 
paskutinį karą. Ji būtų išvaduota iš priešo, bet pavergta “vienai 
rankai.” Išvadavimas jos nebūtų pilnutinis. Čia ir išsiskiria nuo
monės.

Palikti visa nelietus, kas buvo, reikštų ir toliau sutikti 
su primesta visai tautai tvarka ir ideologija. Per tryliką metų jai 
nebuvo duota nei vienos progos laksvai pasisakyti, ar ji su tuo 
sutinka. Iš savos prievartos pereita į svetimą, ir kai dabar visa 
tauta kenčia, laukia ir kovoja, kad visiškai išsilaisvintų, tai senas 
palikimas vis dar ją slegia. Vis dar atsiranda žmonių, kurie nega
li pamiršti, kad jie su nieku nesiskaitė ir niekam nepakluso. Ar 
nuostabu, kad dėl to kyla ginčų?

Čia ilga būtų nurodinėti laikraščius ir asmenis, iš tremties 
Vokietijoje ir čia Amerikoje, kurie nenurimdavo nekaišioję pa
galių į bendrą darbą. Jie laikydavo jį tuščiu — “kova dėl nenu
šauto meškos kailio”, — nes jiems labai netiko, kad neinama 
tuo keliu, kuriuo veda tik vienas vadas. Kai nebebuvo jau seno
jo, tai pradėjo kelti naująjį. Juk neseniai vienas laikraštis rašė: 
“jei nebūtų Dievo, tai reikėtų Jį išrasti.” O su tuo “išrandamu 
dievu” ir ginčai susivijo. Jie Lietuvos vadavimo rūpesčius ir iš to 
kylančias skirtingas nuomones nusmukdo iki meškos medžioji
mo.

Kada nors bus tinkamesnis metas plačiau apie tai parašyti 
ir plikais faktais — vardais ir pavardėmis, kas dirbo ir kas tik 
kliudė. Tuo tarpu tenka pakartoti paties “Vienybės” bendradar
bio žodžius: “Nors tai pigi ir banali priemonė, bet visuomet to
kius “kovotojus” norisi kviesti prie santurumo.” Meškas medžio
ti palikime tikroms meškoms, kurios Lietuvą drąsko.

Sovietų geležis ir 
vandenyje neskęsta

Apie geležinę Sovietų sieną, 
išvestą pro sausumą, visi jau 
gerai žino. Čia sukalti geleži
niai virbai ir spygliuotos vielos 
gerai laiko. Bolševikai paban
dė tą patį padaryti ir su ma
riomis. Vietoje spygliuotų vielų 
jie visu Baltijos pamariu ištie
sė tūkstančius laivelių, kurie 
dieną naktį budi, kad niekas 
prie kranto nepriplauktų. Pro
tarpiais laksto sausumos lėktu
vai ir hidroplanai. Taip suda
roma geležinė užtvara, kuri ir 
vandenyje neskęsta.

Kai pernai balandžio mėne
syje netoli tos sienos nuklydo 
amerikiečių lėktuvas, tai jis 
buvo nuleistas į vandenį. Ge
rai dar, kad tuomet tarptauti
nė padėtis nebuvo tiek įtempta, 
kaip dabar. Kažin kas iš to bū
tų išėję’ Bet pernai dar nieko 
pikto neišėjo, kai Sovietai pasi
gavo kelis švedų žvejų laivus 
ir nusivedė už tos geležinės 
sienos. Tik jau ne žuvų tuose 
laivuose ieškojo.. Sovietai mie
liau žvejoja žmones. O tuos 
švedus buvo pasigavę už tai, 
kad perplaukė geležinę jūros 
sieną. Jie buvo priartėję arčiau 
kaip per 12 mylių. Kiekvienas 
senas “jūros vilkas” žino, kad 
tai nėra dar .jokia siena: ji pra
sideda tik už 3 mvlių nuo kran
to. Bet kas pažįsta Sovietus, 
kurie viską didiną keleriopai 
(pasai planą), tai nesistebės, 
kad ir jų akloji jūros siena taip 
toli nuo kranto nuplaukė. Ar 
dėl to, kad neskęsta?

Teisininkas gamina 
plūdes

Bolševikai dar nepasiekė to
kio stebuklo, kad pakeistų 
daiktų prigimtį: kas skęsta ka
pitalistiniame pasauly, skęsta 
ir socialistiniam. Bet jie suge
ba savivališkai pakeisti taro- 
tautinius įstatymus ir savo sie
nas Dastūmėti toliau nuo kram
to. Tą darbą pernai lienos mė
nesi atliko ri “mokslininkas, 
teisės kandidatas” S. V. Mo- 
lodcovas. Jis parašė toki “mok
slini veikalą”, viešai ii lenin- 
grado mokslo akademijoi skai
tė ir susilaukė pagyrimo. “Ma- 
ladec Molodcov!” (geras tu 
vaikas. Molodcovai) — sakė 
jam kogelos ir dIo^o per peti. 
Jis. mat surado plūde. ar^a 
toki kamšti, kuris ir rreiež’ iš
laiko ant vandens. Ta jo plū
dė tai buvo .jo irodvmas. kad 
Baltijos Kirą laisvai eali nau
dotis tik tie kraštai, kurie nrie 
jos prieina. Čia negalioja iokie 
tarptautiniai įstatymai, kurie 
numato, kad prie žemės priva
žiuoti negalima tik per 3 mv- 
lias. Sovietai tą juostą išplėtė 
iki 12 mylių net ir Baltijos ‘kai-

Geležinis lankas Baltijos pamary
mynams. Kiti gi gali važinėti 
tik su prekybiniais laivais, bet 
su kariniais tegu nei nosies ne
kiša.

Admirolas lanko seserį
Sovietai galvojo, kad taip ir 

bus, kaip jų “mokslininkai” 
nusprendė: niekas su patran
komis po Baltijos jūrą ir neva
žinės. Deja, anglų admirolas 
lordas Mountbatten, pripratęs 
plūduriuoti ant kreiserių, ne
panorėjo sėsti į silkinį žvejų 
laivelį ir plaukti pas savo sese
rį — Švedijos karalienę Lui- 
zą. Aplankyti ją reikėjo, o ke
lias vedė per Baltijos jūrą. Jis 
šių metų pradžioje ir buvo nu
plaukęs į Stockholmą su krei
seriais ir naikintuvais. Patran
kų salvėmis seserį sveikino, ka
raliui Gustavui Adolfui prisegė 
garbės admirolo titulą, nugė
rė dar vyno ir patenkintas iš
plaukė. Nepasirodė nei vienas 
Molodcovas. Gal nepastebėjo?

Tada birželio mėnesį tuo 
pačiu keliu karalienei I.uizai 
nuvežė dovanų pats d'dysis 
britų lėktuvnešis “Indomi- 
table” (Nenugalimas). Jo ka
minai ir patrankų tūtos buvo iš 
toli matomos. Bet ir šį kartą 
Sovietai, sakytume, nematė.

Ar jie stebi amerikiečiu ka
ro laivyną, kuris dabar at’ieka 
karines pratybas Kattegate ir 
suka apie Švedijos krantus, dar 
nežinome. Bet žinome, kad 
Švedijos karo laivynas šia va
sarą buvo užsukęs į Anglijos 
krantus — pirmą kartą po ka
ro.
Priimkite nepriimtuosius

Mum tik rodos, kad bolševi
kai nieko nemato ir Molodcovo 

Moterų Sujungtos suvažiavimas, įvykęs rugpiūčio 20-22 d. Putnam, Conn.

plūdes yra sukišę į dumblą. 
Jiems labai niežti akys visus 
tuos karinius paradus ir de
monstracijas pamatyti iš arti. 
Ir ne tik pamatyti, bet paban
dyti, ar švedai juos taip pat 
priims, kaip priima kapitalis
tus. Taigi, vieną gražią dieną 
užklysta trys kariniai lenkų 
laivai, apmokomieji, su pat ran
kelėmis. Jie pareiškia, kad Le
ningradas, kur Molodcovas sau 
laurus raškė, jų nepriėmė. Kur 
gi dėtis nepasilsėjus ir maistu 
nepasirūpinus? švedai, žinoma, 
priėmė. Svetingi jie žmonės, ir 
mandagūs: net nedavė supras
ti, kad tokias bolševikų išdai
gas gerai supranta.

Gal eisime į teismą?

Su tais, kurie ateina šnipi
nėti ir provokuoti, negi ginčv- 
sies. Geriau jau pačiam šeimi
ninkui pasakyti aiškų žodį: 
Švedija ir Danija tą padarė. 
Jos apsikeitė su Sovietų Rusi
ja notomis ir pasiūlė stoti į 
tarptautinį Haagos teismą. Te
gu jis nusprendžia, kaip arti i- 
ki kranto galima privažiuoti ir 
žvejoti. Žuvys juk kartais kaip 
tik arčiau krantų laikosi. Dvy
lika mylių yra per toli ir netei
sėta. Tuo būdu užgriebiami 
jau tarptautiniai vandenvs. Te
gu tarntautinis teismas ir 
sprendžia.

šiomis dienomis Sovietų Ru
sija atsakė Danijai, kad ji neis 
į jokį teismą. Ir visai supran
tama. Ji vis dar negali pamirš
ti Nuernbergo teismo, kuris iš
karstė tarptautinės teisės lau
žytojus. Sovietų Rusijos atsto
vai dar padėjo virvę patrauk

ti. Jie skaitė ii- kaltinamojo 
akto tą dalį, kur kalbama apie 
nusikaltimus žmoniškumui. O 
dabar čia juos kaltina dėl ne
žmoniško elgesio su Baltijos 
jūros žvejais. Baugu! Antra, 
vertus, ką “teisininkas” Mo
lodcovas nusprendė, to negali 
pakeisti joks Jungtinių Tautų 
teisininkas. Kas gali būti tei
singesnis už bolševiką?

Piratų lizdai
Visa ta istorija dengia jūros 

plėšikų arba piratų įstistiprini- 
mus Baltijos pamaryje. Jis vi
sas suknaisiotas, apstatytas 
patrankomis. įrengti lizdai ra
ketoms laidyti, užblokuoti uos
tai su pavadeniniais laivdis. į- 
ruošti aerodromai. To viso jo
kia svetima akis neturi maty
ti. Kas gyveno sausumoje, prie 
marių, o atrodė neoatikimas, 
tas atsidūrė Sibire. O kas at
plaukia mariomis, tą nustumia 
Sovietų patrankos už 12 mylių

Motery Sąjungos seimas
Rugsėjo 20-22 d. Putnam, 

Conn. (Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne) labai gražiai pra
ėjo 24-tasis metinis Moterų Są
jungos seimas. Dalyvavo 64 at
stovės ir 12 viešnių. Viena at
stovė buvo atvykusi net iš Ka
lifornijos ir daug iš Čikagos. 
Seimo rengimu ir priėmimu rū
pinosi Worcesterio 5 kuopa. 
Worcesteryje prieš 39 metus 
Moterų Sąjunga ir buvo įsteig
ta. Dabar ji turi 80 kuopų. 2.- 
447 nares, pašalpos skyrių 
(kasoje yra $136.000) ir lei

nuo kranto. Tam ir buvo reika
lingas Molodcovo “veikalas” a- 
pie Baltijos jūros teisę.

Nuo senojo svieto 
neatsisako

Molodcovas, griaudamas 
tarptautinius įstatymus, su
griauna ir pačių bolševikų 
himną “Atsisakom nuo senojo 
svieto!...” Iš tikrųjų, puikus jis 
vaikas (maladec)! Ištraukia 
kažkur iš archyvų ar jūros 
dugno senus dokumentus 
(1780 ir 1800 metų), kurie 
buvo muitais užtverę Baltuos 
jūrą ties Zundo sąsiauriu. Tie 
suvaržymai buvo panaikinti 
1857 metais ir nuo to meto 
Baltijos iūra pasidarė atvira. 
Dabar bolševikai nori ja pada
ryti uždara, kaip ir Juodoji 
jūra.

Kaip geriau išeina. taip 
ir suka, kol nusisuks snranda 
ant savo spygliuotų vielų ir 
numarmės į raudonosios revo
liucijos dugną. Tada visi tikrai 
giedos: “Atsisakom nuo pase
nusio komunistinio svieto!”

L. Kn.

džia laikraštį “Moterų Dirva”.
Seimas buvo pradėtas pa

maldomis. šv. Mišias atnašavo 
Sąjungos dvasios vadas kun. 
Pr. Juškai^s, pamokslą pasa
kė prel. Pr. M. Juras. Seimui 
pirmininkavo K. T. Pauliuko- 
nienė iš Worcesterio. Ji buvo ir 
seimo rengimo pirmininkė. Po
sėdžių metu aosvarstvta visa 
eilė aktualių klausimų. Gyvai 
buvo svarstomi pasiūlymai, ku
riuos iškėlė T. Juvenalis I.iau- 
ba, OFM.. Kanados lietuvių ka
talikių moterų dvasios vadas, 
sveikinęs iu vardu. Jis siūlė
“Moterų Dirvą” padarvtj pv- 
vesne ir navecsti vrin n-'*-'»u1io 
lietuviu katalikių laikraščiu ir 
sustiprinti kultūrino jr ideolo
ginę moterų veikla. F Pan- 
liukonienė. tremtinė, taip nat 
iš Worcesterin. kalbėjo kaip 
įtraukti j Sakinga d-»»»<riau 
nauiai atvvkusių lietuvių mo
terų ir jaunimo.

Seimu mote’-vs bu’v> labai 
patenkintos, vnač ’auk:a vie
nuolyno anlinka ir dideliu ren
gėjų— Worcesterio kuonos rū
pestingumu. Su džiaugsmu bu
vo sutiktas apaštališkojo dele
gato Amerikoje arkiv. Cicog- 
nani sveikinimas ir padėka už 
pasiųstą šv. Tėvui sveikini
mą.

Worcesterio ir Putnam ame
rikiečių dienraščiai įsidėjo ke
lias nuotraukas ir gana ilgo
kus aprašymus. —k.

ANDRE MAUROIS

PIRMAS - 
PLANETINIS 
- KARAS

Istorijos nuotrupa, paskelbta Timbuktu
2 universiteto 2025 metais

Rouvray kalbėjo toliau:
“...Mums antai pasakojama: seniau 

Prancūziją sudarė atskiros provincijos, kurios paskui 
susivienijo, kad sulipdytų vieną valstybę. Ar to ne
galėtų padaryti visas pasaulis? Aš atsakau: Prancūzi
ja susijungė dėl to, kad nekentė savo kaimynų ir prieš 
juos vienijosi. O prieš kokį priešą galima būtų sujungti 
visos žemės tautas?... Prašau, mielas drauge, atsakyti 
man ne kokiais plokščiais ir tuščiais žodžiais. Prašau 
nesakyti: prieš skurdą, prieš ligas... Ne, pati žmonių 
vaizduotė yra ligota — rėkia ją gydyti. Mums reikia 
aiškiai apčiuopiamo ir matomo priešo... Deja tokio 
nėra!’”

“Well”, dūstelėjo lordas Frankas, “šiuo klausimu 
mudu visiškai sutariame, pone Rouvray. Kai aš skridau 
pro jūsų šalį, man taip pat dingtelėjo mintis: čia kita
dos Prancūzijos karaliai grūmėsi su Burgundijos kuni
gaikščiais. Aš tada, kaip ir Jūs dabar, pagalvojau: 
Prancūzijos vienybės buvo pasiekta su kuo nors beko
vojant... O su kuo galėtų žemė kovoti? Mudu skiriamės 
tik tuo, kad aš jau turiu atsakymą”.

“Čia negali būti jokio atsakymo”, numykė ponas 
Rouvray. pervargęs ir visai jau nuleipęs. “Su kuo gi 
žemė galėtų kovoti?”

“Su mėnuliu”, ramiai atsakė anglas.

Ponas Rouvray gūžtelėjo pečiais.
“Tai manai dangų pulti, Douglai? Manęs tokiu 

juoku nepakutensi. Po kelių savaičų, o gal būt tik po 
keletos dienų, — čia negali būti jokios abejonės, — ato
minių bombų eskadrilės, sukeltos beširdžio generalinio 
štabo, pakils iš Bagdado ar Kontono ir užskris ant šio 
taikaus miesto... Gražūs namai pavirs į šiurpius griu
vėsius, palaidodami suanglėjusius žmonių lavonus... Ir 
nieko mes čia negalim paveikti... 1965-ji metai vėl pa
sikartos”.

“Rouvray, my dear fellow, aš nė kiek nejuokauju. 
Tik paklausykite... Jūs gerai pažįstate mūsų skaityto
jus. Žinote, kaip lengva yra juos paveikti.. Argi mes 
nesame patys patyrę, kaip būdavo lengva juos pagydyti 
net tokiomis priemonėmis, kurios nieko gydomo netu
rėjo, kaip tik mūsų pačių gerai apgalvotą įtaigą?... 
Argi mes nematome, kaip žmonės siunta prieš knygas, 
kurių nei vieno žodžio nesupranta, arba piestu stoja 
prieš kurį nors meno paveikslą? Jie taip elgiasi tik 
dėlto, kad knygų leidėjai ir meno kūrinių vertelgos su
geba sumaniai veikti ir sukelti visuomenėje priešišką 
nuotaiką. Kodėl mes negalėtume to paties pabandyti— 
sutelkti žmones į tokį karo žygį, kuris būtų mūsų pačių 
vedamas? Juk esame tos rūšies meistrai ir savo ran
kose turim^dar tokią galingą priemonę.”

“Aš nesuprantu, kas Jums įstrigo į galvą”, pratarė 
ponas Rouvray. “Kokį karo žygį Jūs norite pradėti?”

“Look here, Rouvray... Iš 1965-jų metų karo Jūs 
turite tokį pat patyrimą, kaip ir aš. Būsite taip pat 
skaitę apiel914 ir 1939 metų karus. Visi anie karai ir 
visi kraštai, lamdę vieni kitus, rodo mums tuos pačius 
reiškinius... Pirmiausia įžiebiama priešui neapykanta. 
Ji toliau kurstoma ir ugdoma į pagiežą, vaizduojant 
priešo žiaurumą ir jo piktus kėslus. Blaivus žmonių 
sprendimas aptemsta, sveika jų nuovoka dingsta, jie 
lengvabūdiškai ima viskam tikėti — net laiko tai savo 
pareiga. Abejose pusėse tas pats daroma ir tikima. 
Nepatikimiausi gandai, kur nors nugirsti, ligūstos vie

šos nuomonės plačiausiai išnešiojami... O įaistrintai 
liaudžiai gali jau įkalbėti ir didžiausią nesąmonę apie 
savo priešą... Ar Jūs su tuo sutinkate?

“Aš esu lygiai tokios pat nuomonės”, pritarė Rou
vray. “Bet tai nėra dar gydomoji priemonė mūsų li
gai. Priešingai — tai jos šaknys.”

“Lukterėkite,” sulaikė savo draugą anglas. "Jsi- . 
vaizduokite, pavyzdžiui, kad mums pavyksta šitaip į- 
audrinti visas žemės tautas ir įžiebti jose pagiežą to
kiam piešui, — nors tai atrodo labai kvaila. — kurio 
visai nėra arba kuris su žeme neturi nieko bendro. Ar 
Jūs nemanote, kad tada mums taip pat pavyktų tau
tose, ir tai be jokios grėsmės, sukelti ir karo psichozę? 
Ar Jūs netikite, kad tuo būdu mes jau galėtume visas 
jas suglausti į vieną Žemės Sąjungą?”

“Aš neabejoju”, tvirtai atsakė Rouvray, jau kiek 
įkaitęs. “Bet aš pakartoju savo klausimą: prieš kokį 
priešą?”

“Jūsų klausimas visai nesunkus... Prieš bet kokį 
priešą. Esmė yra ta. kad jis visai neegzistuoja. Saky
sime. galima kovoti su mėnulio gyventojais ar Marso... 
su Veneros — man vis tiek... Juokai į šalį. Rouvray. 
Rytoj, pavyzdžiui, mes paskelbiame visiems mūsų 
skaitytojams, kad buvo sunaikintas vienas kaimas 
stiprių, paslaptingų spindulių, kurių kilmė dar neišaiš
kinta... Ar manote, kad tam nepatikės?”

“Taip, tam patikės... O paskui tyrimas...”
“Mano mielasai, kasgi tyrinės? Kur paskelbs da

vinius, jei savo rankose turime visus laikraščius ir. be 
to. visas vyriausybes?... Suprantama, mes nebūsime 
gi tokie vaikiški, kad to paslaptingo įvykio vietą nuro
dytume ten, kur visi lengvai gali prieiti. Jau tik nenu- 
rodysime nei New Yorko gatvės nei Paryžiaus kvarta
lo. O jei parinksime kokį lizdelį Turkestane ar Aliasko
je, tai kas ten beeis šniukštinėti?”

“Žinoma, neis. Jūsų tiesa. Patikės. O kas tada?” 
“Poryt toks pat užpuolis Kinijoje... Užporyt — 

Australijoje... Kiekvieną dieną laikraščiuose vis dides
nė antraštė “Paslaptingas užpuolėjas... KAS PUOLA 

ŽEMĘ?”. Visuotinis sąmyšis. Varžybos dėl vėjuotų 
sričių nuslenka jau į antrą laikraščio lapą... Ar Jūs se
kate mano mintis?”

“Jos mane pradeda dominti”.
“Po aštuonių dienų, gerokai jau pasivarę, duoda

me pasikalbėjimą su mokslininkais. Aš pažįstu vieną 
anglą, kuris neatsisakys man patalkinti, kai aš jam 
nurodysiu, jog tai yra vienintelis būdas žemei gelbėti. 
Jūs turie tokių mokslininkų Prancūzijoje, o Friedlichas 
jų suras Vokietijoje. Visi šie mokslininkai patvirtins, 
kad paslaptingi spinduliai, kurie sklinda iš to paties ži
dinio. aiškiai vedą į mėnulį... arba, jei Jums labiau 
patinka. į Marsą...”

“Ne,” tarė Rouvray, “aš labiau pageidaučiau mė
nulio.” '

“Štai kaip’”, perkirto jo žodžius Douglas. “O aš, 
kai pagalvoju, tai labiąu linkstu į Marsą. Visada juk 
buvo teigiama, kad mėnulyje niekas negyvena”.

“Dėl to aš ir renkuosi mėnulį”, stipriai pabrėžė 
Rouvray. “Tai yra saugumo laidas.”

“Sutinku.” nusileido lordas Frankas. “Mėnulis te
būnie mums pirmąja atrama “kurstomam užpuoli
mui”... Paskui pradėsime spaudos karą prieš mėnulio 
gyventojus. Jei per tris mėnesius žemės rutulyje ne
bus įtikintas kiekvienas vaikas, kad mėnulio gyvento
jai yra tikri pabaisos, kurių negali kęsti ir kuriems rei
kia gerai smogti, tai tada, mielas Rouvray, aš atlei
džiu visus vedamųjų straipsnių rašė jus... Bet aš esu 
visai tikras. Jie sugeba savo darbą gerai atlikti”.

Kai jiedu taip šnekėjosi (rašo Bruno toliau), aš 
stebėjau savo viršininko veido išraišką. Jis buvo pra
džioje labai prastai nusiteikęs. Jam nepatiko, kad ang
las rodėsi toks nejautrus besižiebiančiam žemėje karui 
ir naujai tragedijai; tarsi to nepaisydamas, dar links
mas išdaigas krėtė. Paskui mano viršininkas ėmė do
mėtis, jo veidas pradėjo vis labiau švisti ir pagaliau 
visai pradžiugo. Kai Douglas baigė, jis pasikėlė ir janT 
tvirtai paspaudė ranką.



i

- oiiimhn(j___ , m - --
■ ■ *> IIF ■ " ■ ■ ■'

Rugpjūčio 28, 1951

KAMIKACE
Greitu laiku San Francisco 

susirenka konferencija taikos 
sutarties su Japonija pasirašy
ti. Japonai dėkoja JAV, kad 
tokią jiems palankią sutartį 
paruošė ir pasiūlė *su jais ka
riavusiems kraštams. Bet šia 
proga ir prisimenama, kokiu 
dramatišku keliu buvo prieita 
ligi šios sutarties pasirašymo, 
po kurio, kaip tikimasi, pakils 
gyventi jau visai kitokia Japo
nija, kaip ji buvo ligi praėjusio 
karo.

Tarp kitų dramatiškų daly
kų ypač prisimenama su kokiu 
desperatišku atkaklumu japo
nai dar paskutiniuoju metu 
bandė išvengti pralaimėjimo, 
panaudodami net savižudžius 
lakūnus amerikiečių laivams 
skandinti.

1944 m. rudenį JAV pajėgos 
jau buvo labai prispaudusios 
japonus. Ir tuo metu visur bu
vo pradėta kalbėti apie kariš
ku terminu vadinamus “Toku- 
betcu kogekitai”, o šiaip vi
suomenėj žinomus “Kamika
ce” vardu.

Admirolo Arimą pavyzdys
1944 m. spalio 14 d. japonų 

admirolas Arimą sušaukė savo 
karininkus ir jiems pasakė, jog 
kitaip nebus galima Japonijos 
apginti, kaip tik imantis kraš
tutinių priemonių.

Rytojaus dieną jis ryžosi tai 
parodyti savo pavyzdžiu. Sė
dęs į lėktuvą, kuriame buvo 
dvidešimt centnerių bomba, jis 
atsisveikino savo karininkus, 
pareikšdamas, jog daugiau ne-

JAPONŲ GYVOSIOS BOM
BOS IR MIRTIES LAKŪNAI

ponų oro pajėgų Filipinuose 
komendantas adm. Oniski išlei
do įsakymą organizuoti mirties 
lakūnų eskadriles. Tokio vy
riausioji karo vadovybė šiai 
asmeniškai Oniski iniciatyvai 
jau nebesipriešino. Taip ir atsi
rado “kamikace” — “dieviška
sis vėjas”, kuris 1281 m. prie 
Japonijos krantų išsklaidė ir 
sunaikino mongolų laivyną.

Savanorių tuoj atsirado, ku
rie buvo pasiryžę aukotis už 
tėvynę ir karalių. Buvo priima
mi 18-24 m. jaunuoliai, kurie 
šiam žygiui buvo specialiai pa
ruošiami. Jiems dieną naktį 
buvo kalama, kad jie atliks 
“dangišką misiją” ir toliau am
žinai kaip didvyriai gyvens. 
Kai psichologiškai jaunuoliai 
savo žygiui jau būdavo paruoš
ti, jie trumpai buvo pamokomi 
skraidyti ir siunčiami į atra
mos bazes, iš kur turėjo leistis 
į mirties žygį.

Gyvi mirusieji
Prieš kiekvieną artėjantį 

mūšį iš vakaro atramos bazės 
komendantas prieš išrikiuotą 
įgulą perskaitydavo vardus tų 
mirties lakūnų, kurie turi pasi
ruošti rytoj skristi. Tuomet 
būdavo suruošiamos nepapras
tos iškilmės, kur kiekvienas žo
dis buvo skirtas iškelti garbei 
mirti už tėvynę ir mirties kan
didatai pakartodavo savo prie
saiką. Rytojaus rytą, keliom

medžio ir drobės sklandytuvas, 
kurį ligi taikinio vilkdavo bom
bonešis. Čia jis atsikabindavo 
ir, raketos varomas, 600 kilo
metrų greičiu smigdavo į taiki
nį.

Pagaliau 1945 m. balandžio 
mėn. atėjo lemiamas momen
tas, nuo kurio priklausė, ar Ja
ponija bus apginta, ar turės 
kapituliuoti. Sutelkę 1400 įvai
raus tipo laivų, amerikiečiai iš
kėlė septynias divizijas Okina- 
voje, vos 300 mylių nuo pagrin
dinių Japonijos salų. Visiems 
tad buvo aišku, kad iš čia jie 
jau kelsis į Japoniją. Nuo to 
japonus galėjo išgelbėti tik 
JAV laivyno sunaikinimas, ką 
tegalėjo atlikti tik mirties la
kūnai.

Bet amerikiečiai buvo šiam 
atvejui pasiruošę. Šimtų mylių 
spinduliu jie turėjo tankų žie
dą radaro stočių ir priešlėktu
vinės artilerijos laivų. O kai 
radaras pranešė apie mirties 
lakūnų artėjimą, nuo lėktuvne
šių pakilo 1500 amerikiečių 
lėktuvų juos sutikti.

Dieną ir naktį skrido kami
kace į priešo taikinius. Bet 
trys ketvirtadaliai buvo nu
mušti dar nepasiekę tikslo. 82

dienas truko ši kova ir šiame 
. mūšyje žuvo 1270 japonų mir

ties lakūnų. Prasiveržusieji pro 
amerikiečių apsaugą padarė 
dar didelių nuostolių. Jie nu
skandino arba sužalojo 230 
laivų, tarp jų 8 lėktuvnešius.
Bet tai buvo per maža, kąd 
būtų galėję amerikiečius sulai
kyti.

Harakiri
Šį mūšį pralaimėjus, japo

nams beliko ruoštis pačios Ja
ponijos gynimui. Masės jaunų 
vyrų iš armijos, laivyno ir ci
vilių stojo į mirties lakūnų

mokyklas. Buvo surinkti net 
visi mokomieji, susisiekimo bei 
stebėjimo lėktuvai ir prikrauti 
sprogmenų. Taip trumpu laiku 
japonai dar sutelkė 5.000 lėk
tuvų ir daugiau kaip 5000 la
kūnų. Bet įvykių raida jų ma
sinį panaudojimą sutrukdė. Pa
naudojus amerikiečiams ato
mines bombas, japonai turėjo 
kapituliuoti. Bet kamikace kū
rėjas adm. Oniski norėjo kaip 
tikras samurajus mirti ir šios 
savo tėvynės gėdos nepergy
venti. Jis pasidarė harakiri. 
Paskutinieji jo žodžiai buvo:— 
Anapus Didžiosios Upės manęs 
laukia admirolas Arimą.

Lietuviai pasaulyje
KANADA

• Liet. Teisininkų dr-jos 
skyrius steigiamas Montrealy- 
je. Išrinkta komisija, kuri su
registruos mieste ir apylinkė
je esančius teisininkus ir su
kvies skyriaus steigiamąjį su
sirinkimą.

• Dramos aktoriui L. Bra
zauskui darbovietėje buvo su
žeistos akys. Viena jau sveika, 
bet kitos stovis dar nežino

Ši nuotrauka yra nublukusi, nes 
jai jau šeiti metai. Matome, JAV 
karo laiva “Missouri” Tokio įlan
koje. Amerikiečiu jūrininku apsupta 
japonu delegacija paairaio kapitu
liacijos akta. Viduryje, nugara at
gręžęs. stovi gen. MacArthuras. Uį 
stalo pasirašo Japonijos užsienio 
reikalu ministeris Mamom Shige- 
mitsu.

mas.

•
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lietuvių šeštadieninės mokyk
los tėvų komitetas kreipėsi į 
lietuviškų laikraščių redakci
jas prašydamas skirti daugiau 
vietos šeštadieninės mokyklos 
propagandai. Spaudoje primin- 
tina tėvams, kad visi mokykli
nio amžiaus vaikai būtinai lan
kytų lietuvių šeštadieninei mo
kyklas, kur jie bus mokomi bū
tiniausių lituanistinių dalykų.

• Kanados tautinėje parodo
je šiemet lietuvių skyriaus ne
bus, nes parodos komitetas ne
paskyrė patalpų, esą tai 
būtų pakartota jau du kartus 
buvę parodoje eksponatai.

• Halif aken geležinkelio sto
tyje yra kat. organizacijos 
kioskas, kur galima gauti ir kai 
kurių lietuviškų laikraščių bū
tent: “Tėviškės Žiburių”,
“Draugo” ir kt. Kioske spauda 
gaunama veltui.

ITALIJA 
k

• Macevičius, kaip laikraštis 
“11 Popolo” praneša, yra iš
rinktas Vidurio-Rytų Europos 
laisvųjų žurnalistų prof. są- 
gos Italijos skyriaus vice-pir- 
ninku.

begrįšiąs. Maždaug po pusva
landžio dar buvo gauta jo ra
dijo pranešimas: “Dabar aš 
krintu ant amerikiečių lėktuv
nešio.”

Iš tikro tai jam nepavyko. 
Priešlėktuvinės artilerijos 
sviedinys pataikė į jo lėktuvą 
ir ištaškė į tūkstančius gabalė
lių. Bet tą valandą gimė “Ka
mikace”.

Jau keletą mėnesių prieš tai 
japonų admiralitetas buvo pri
ėjęs išvados, kad pralaimėji
mas neišvengiamas, jei nepa
vyks sunaikinti JAV laivyną. 
Ir šiuo metu kaip tik vienam 
jų laivyno pilotui kilo mintis 
vietoj iš tolo valdomos bom
bos panaudoti mirti pasiruošu
sį žmogų. Bet su šiuo projektu 
vyriausioji karo vadovybė dar 
delsė. Tik amerikiečiams pra
dėjus ofensyvą Filipinams už
imti, laivyno vadovybė ryžosi 
tos priemonės griebtis. Tos 
minties šalininkas ypač buvo 
admirolas Arimą, kuris buvo į- 
sitikinęs, kad jo pavyzdys pa
trauks ir kitus. Ir jis neklydo.

Vos po keturių dienų po A- 
rima savanoriškos mirties ja-

minutėm prieš skridimą, kiek
vienas lakūnas gaudavo medi
nę dėžutę, kurioje būtų palai
doti jo pelenai, jei jis būtų 
šiaip miręs. Nuo to momento 
jie buvo laikomi jau mirusiais 
ir prie jų vardų kariuomenės 
sąrašuose įrašoma jų mirties 
data. Ir tikrai iš tūkstančių 
mirties lakūnų nė vienas nebe
sugrįžo į savo bazę.

Paskutinės pastangos
Bet ir šiuo šiurpiu pasiauko

jimu japonai nebeįstengė su
trukdyti JAV laivyno ir oro 
pajėgų operacijų. Tik 1945 m. 
amerikeičiams keliantis Lin- 
gae įlankoje smigo į JAV lai
vus 400 kamikace. Bet nors ir 
buvo nuskandintas lėktuvnešis 
“Omaha Bay”, trys šarvuočiai 
ir septyniolika kitų laivų, a- 
merikiečiai vis tiek išsikėlė.

Po Filipinų netekimo adm. 
Oniski buvo pakeistas adm. 
Oikaua, kuris įsakė mirties la
kūnus naudoti tik kraštutiniu 
atveju. Bet jų mokyklų buvo 
vis tiek dar patrigubinta ir su
konstruotas jiems specialus 
lėktuvas “Baka.” Tai buvo iš

MIRŠTANTĮ SAVO DRAUGI PRIBAIGDAVO

T*i nėr* mirtie* lakūno*. Tai dvi gražuolė* >n **v« laivėmi* prie 
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Ed*mM>>. kita korėjietė (Aliee Kim). Mat, Hauaju *•!<>*. sakoma, yra 
tau f; ir rasiu katilas, kuris visus tirpdo. O japonai čia prie* šešerius 
netu* buvo nutirpdė Pearl Harbor. Dabar iionoluiu ramu ir linskiua. 
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, Kartą mūsų ligoninės slau
gė, grįžus iš artimo miestelio, 
štai ką papasakojo.

Išėjus iš miestelio, mane pa
vijo vidutinio amžiaus rusė. Ji 
su dviem vaikais ir senu tėvu 
buvo atvaryti nuo Vitebsko ir 
apgyvendinti K. kaime pas ū- 
kininką. Vyras jos kare. Pas 
ūkininką dirba ji ir jos vyres
nysis berniukas. Už tai ūkinin
kas maitina visą jos šeimą. 
Sužinojus, kad ligonines slau
gė, ji pasipiktinusi pareiškė, 
kad lietuvių daktarai šau
do nepagydomus ligonius. Tai 
nežmoniška ir nekultūringa. E- 
są pas juos. Sovietų Rusijoje, 
nedarbingus, nepagydomus li
gonius. patekusius ligoninėn, 
nuodija įleidžiamais vaistais po 
oda. Bandžiau rusei aiškinti, 
kad tai yra grynas melas. 
Kviečiau užeiti lietuvių ligoni
nėn ir pačiai įsitikinti, jog tai 
prasimanymas. Ji, priėjus 
kryžkelę, nusišypsojo, duoda
ma man suprasti, jog jos nepri- 
gausiu. Pasakė sudie ir nu
ėjo savo keliu.

Taip, ši rusė teisybę sakė, 
kad bolševikai nedarbingus, 
nepagydomus ligonius, pakliu
vusius ligoninėn, nuodija. Mū
sų ligoninėje dalis ligonių buvo 
rusai belaisviai. įstoję vokiečių 
armijon. Šie ligoniai pradžioje 
nesidavė gydomi poodinėmis 
injekcijomis. Jie manė, jog ir 
mes norime juos nuodyti. Vė
liau, vienas kitas, matydamas 
mūsų ligonius ir net silpnus 
priimant injekcijas ir nuo jų 
nemirštant, pradėjo tikėti, jog 
čia gydytojas neatlikinėja bu
delio darbo. Tada jie leidosi 
gydomi šiuo būdu.

Pripratę savo krašte vogti, 
ką tik galima pavogti, to pat 
nusistatymo laikėsi ir mūsų 
ligoninėje. Negelbėdavo ir už
raktai. Jie savo vitrakčiais ati
darydavo spintas, kur buvo lai
koma baltinių dieninė atsarga. 
Pavogtus baltinius, antklodes 
mainydavo į maistą, į samogo- 
ną.

Čia turiu pridurti, jog vokie
čiai maža ką beduodavo savo 
talkininkams ligoniams paval
gyti. Oficialiai ligonio davinys 
būtų buvęs pakenčiamas, bet 
prašomų produktų neduodavo, 
ypač kiaušinių, sviesto, mė
sos. Tai buvo ne tik vokiečių 
taupumas, bet ir tikslas ko

Daktaro prisiminimai iš bolše 
vikų ir vokiečių okupacijos 

Lietuvoje.

daugiau išnaikinti rusų. A. 
mieste iš 40.000 rusų belaisvių 
beliko tik ketvirta dalis. Kiti 
mirė badu, šios belaisvių sto
vyklos vokiečiai sargybiniai 
šaudydavo į mūsų žmones, ku
rie, gailėdamiesi mirštančiųjų 
badu, norėdavo įmesti per 
tvorą duonos ar ko kito valgo
mo.

Pačioje stovykloje, kuriam 
nors belaisviui nusilpus ir besi
ruošiant mirti, kiti jo likimo 
draugai jį pasmaugdavo, kad 
galėtų pasisavinti jo drabužius 
ir kitą menką turtą. Buvo ga
na daug ir kanibalizmo atvą- 
jų-

Mūsų ligoninėje rusai be
laisviai mirštantį savo draugą 
nepribaigdavo, bet tik patalinę 
ir baltinius, dar esant gyvam 
ligoniui, pasisavindavo. Ir 
toks mirštantis ligonis neišduo
davo, kas tai padarė, bijoda
mas. kad nepasmaugtų. Rei
kėjo imtis priemonių, kad pa
našūs įvykiai nesikartotų.

Kartą savo kabineto stal
čiuje pamiršau stetoskopą. Ki
tą dieną jo stalčiuje neradau. 
Šis įrankis nebrangus, bet karo 
metu sunku buvo gauti. Nu
jausdamas, kurios palatos ru
sai galėjo nudžiauti mano ste
toskopą, aš jų žmoniškai pa
prašiau jį padėti atgal į stalčių, 
įrankis nebuvo grąžintas. Tuo
met nutariau bandyti atgauti 
man būtinai reikalingą įrankį 
kitu būdu. anot jumoristo 
Zosčenkos — “techniškais žo
džiais”. Dėjęsis supykęs, vagių 
palatoje pradėjau koliotis ru
siškai. Kitą dieną stetoskopą 
radau grąžintą.

Kartą budinti sesuo prane
šė, .jog rusas ligonis baigia pri
mušti ligonį turkmėną.—buvu
sį bolševikų armijos leitenantą. 
Ligoninės priemenėje ant 
grindų radau leitenantą visą 
sukruvintą ir ruso tebespardo- 
mą. Aplinkui stovėjo kiti ligo
niai rusai ir sekė žudynes. 
Man įsakius išsikirstytr. niekas 
nei dėmesio nekreipė. Riktelė
jus piktai, “techniškais žo
džiais”, priemenėje beliko tik 
ant grindų parmuštas leitenan
tas. Ištyrus reikalą, pasirodė

štai kas. Leitenantas mušeiką 
ligonį pabarė, jog pastarasis, 
kaime radęs tik vieną moterį 
su vaikais, atėmė iš jos prie
varta lašinių ir kiaušinių.

Prisiminus turkmėnus, ku
riuos vokiečiai laikė pusžmo- 
giais, pasakysiu dar keletą žo
džių apie šios tautos atstovus 
— buv. raudonosios armijos 
karius.

Be minėto leitenanto, mūsų 
ligoninėje buvo dar ir daugiau 
turkmėnų ligonių. Vienas iš jų 
buv. pradžios mokyklos moky
tojas, labai malonus, nuoširdus 
vyras, vienas auto mechanikas, 
minėtas leitenantas ir dar fceli 
eiliniai kareiviai. Turkmėnai 
laikydavosi nuošaliai nuo rusų, 
su jais nebendraudavo, į ru
sus žiūrėjo su panieka. Jie bu
vo nuoširdūs ir, kaip ir kiti A- 
zijos žmonės, už padarytą ge
rą parodydavo savo' žmogišką 
širdį. Azijos žmogus vienoje 
rankoje laiko peilį, o kitoje sa
vo širdį. Turėkųpatsai širdį, ir 
išvengsi peilio.

Atėjus jų šventei Bairamui, 
turkmėnai prašėsi leisti iš
vykti kelioms dienoms į toto
rių kaimą *pasimefeti, pasižmo
nėti. Lietuvos totoriai ne tik 
kelias dienas vaišino savo sve
čius, bet dar apdovanojo mais
tu. •

Kartą atbėgęs mano sūnus 
sako: “Tėti, ruskiai nori už
mušti mūsų voveraitę.” Ligo
ninės kieme prie vieno medžio 
radau keletą rusų ligonių, ku
rie pagaliais, plytgaliais laidė 
į pasislėpusią pačioje medžio 
viršūnėje voveraitę.

— Brolyčiai, ką jūs čia da
rote?

— žaidžiam. —-gavau atsa
kymą.

— Bet bežaisdami galite už
mušti voveraitę.

— O kas tokio?
— O ką pikto ji jums pada

rė?
— O ar negalima jos už

mušti?
— žinoma, kad ne. Juk tai 

gyvas sutvėrimas.
— O, mes to nežnojom, kad 

voveraitės negalima užmušti.
Po poros dienų voveraitė bu

vo rasta negyva.
čia man prisimena kitas 

vaizdas, vaizdas dar iš caro lai
kų. Maskvoje Panelės šv. Ap
reiškimo šventėje į Trubnają

aikštę -iš apylinkių priveždavo 
galybę, paukštelių narveliuose. 
Iš senų laikų buvo užsilikęs 
paprotys, kad tėvas paukštelį 
perka, o jo vaikas čia pat ati
daro narvelio dureles ir grą
žina’į laisvę.

Kas grąžins kada nors laisvę 
tiems vargšams Rusijos žmo
nėms. kurie yra ne tik uždaryti 
geležiniame narve, bet ir di
džiai sudemoralizuoti.

A.

• Kun. K. Senkus, baigęs 
Romoje bažnytinės muzikos in
stitutą, šiuo metu Vokietijoje 
važinėja po lietuvių stovyklas 
ir renka lietuviškas giesmes. 
Senesnieji lietuviai giesminin
kai jau yra įgiedoję į fonogra
fą apie 1000 giesmių.

BRAZILIJA
• Lietuvių S-ga Brazilijoje 

šiemet švenčia 20 metų sukak
tį. Ta proga bus išleistas met
raštis ir bus suruoštas sukak
tuvinis vakaras.

• Rašytoja K. Požeraitė pas
kutiniu laiku sunkiai dirba net 
dviejose vietose, pavaduoja sa
vo sergančią brolienę, todėl ne
daug turi laiko atsidėti kūry
bai.

VOKIETIJA
• Vasario 16 gimnazija, 

Diepholze, greitu laiku gali 
netekti penkių mokytojų, ku
rie yra pasiruošę išvykti į JAV. 
Tai mok. A. Bimbiris, mok. E. 
Krygerienė, mok. A. Vadopa- 
las, mok. I. Skripstūnaitė ir 
mok. Mikalkevičius. Jie visi y- 
ra pereinamose stovyklose ir, 
atrodo, nesutiks kliūčių emig
racijai.

Gimnazijos vadovybė deda 
visas pastangas, kad mokslas 
gimnazijoje nenukentėtų. Tuo 
tikslu gimnazijos direktorius 
A. Palaitis ir PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos švietimo ins
pektorius Pr. Karalius išsiunti
nėjo Vokietijoje esantiems mo
kytojams pakvietimus atvykti 
į gimnaziją jų specialybės mok
slo dalykų dėstyti. Tikimasi, 
kad iki vasaros atostogų pabai
gos bus galirila surasti reikia
mas kiekis naujų mokytojų.

• Sulaikė siuntinius. Diep- 
holzo muitinė sulaikė du gim
nazijos vardu atsiųstus iš JAV 
maisto siuntinius. Pagal pas
kutinius muitinės nuostatus į- 
staigos ar draugijos siuntinių 
be muito iš užsienio gauti nega
li. Gimnazijos vadovybė su ata
tinkamomis įsaigomis veda su
sirašinėjimą ir tikisi, kad rei
kalas bus išspręstas gimnazijai 
palankia prasme.
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KANADOJE KURIASI SOLIDARI
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Sako BALFo pirmininkas, praleidęs tenai 16 dienų

Iš atostogų žmonės papras
tai grįžta gražiai saule įdegę 
ir pilni energijos. Kad būtų 
buvęs saulėje, nepasakyčiau, 
bet kad kupinas naujos jėgos 
ir geros nuotaikos grįžo BAL
Fo pirmininkas kan. dr. J. B. 
Končius iš savo atostogų, tai 
esu tikra liudininkė. Jis tik va
kar vakarą buvo sugrįžęs iš 
Kanados, ir po šešiolikos ne
buvimo dienų čia centre susi
rinko daug reikalų. P. Min- 
kūnas gana gerą valandą jį bu
vo okupavęs.

kyklose, kaip mokytojos. Trem
tinys D Jurkus patekęs j ban
ką net buhalteriu.

Privati iniciatyva taipgi kle
sti: tremtinių čia yrą jau ne tik 
namų, bet ir valgyklų ar mais
to parduotuvių savininkų. Jau
nimas čia gavo progos patekti 
j aukštąsias mokyklas ir gilinti 
savo studijas.

Atostogos — studijinė kelionė

— Vykau, tiesą sakant, ato
stogų, bet jų teturėjau vos ke
turias dienas, o visą kitą laik^ 
praleidau, keliaudamas ir susi
pažindamas su Kanados lietu
viais naujaukuriais, — sako 
kan. dr. J .B. Končius, kai 
jau sutvarkė raštinėje sku
biuosius reikalus, o jį trukdęs 
P .Minkūnas, padėjęs savo sto
rą raštų bylą į šalį, atsisėdo 
šalia pasiklausyti pirmininko į- 
spūdžių iš Kanados.

Artimai pažindamas tremti
nius iš jų gyvenimo Vokietijo
je, kur juos lankiau ir mačiau 
jų* vargingas stovyklines die
nas, dabar dideliu susidomėji
mu sekiau jų žingsnius nauja
me krašte, — tęsia pirminin
kas, —ir su džiaugsmu širdy
je stebėjau jų nueitojo kelio 
pėdsakus.

Kelionės maršrutas: Mont- 
realis, Torontas, Hamiltonas, 
St. Catherine ir Ottavva. Ka
dangi geriausias būdas su lie
tuviais pasimatyti šventadie
niais, kai jie yra laisvi nuo dar
bo, tai pirmininkas daugiausia 
juos ir matė jų pačių suorga
nizuotose bažnyčiose, švento
riuose ir jų salėse. Jiems kan. 
dr. J. B. Končius yra laikęs šv. 
mišias ir sakęs pamokslus ir 
privačiai kalbėjęsis ne tik jų 
organizuotojo susitikimo vie
toje, bet jų namuose ar jų dar
bovietėje.

Torontas — didžiausia kolonija

Čia prisiglaudę per 5.000 
tremtinių. Lietuviška parapija 
čia buvo ir prieš jiems atvyks
tant, bet jai tepriklausė vos a- 
pie 200 žmonių. Klebonauja 
taipgi tremtinis kunigas P. A- 
žubalis. Kadangi dabartinės 
bažnyčios patalpos yra per ma
žos, ’tai lietuviai nusipirko mie
sto centre gražų sklypą ir na
mą ir dar šį rudenį statys 
bažnyčią, kuriai lietuviai inži
nieriai ruošia planus. Prie baž
nyčios ketinama įrengtf didelę 
salę susirinkimams ir kultūri
nėms pramogoms. Dabartinė 
bažnyčia taip pat ketinama pa
likti.

Torontas laikomas didžiau
sia tremtinių kolonija Kanado
je. Čia lietuviai turi savo atsto
vų, pradedant universitetu, 
kuriame dėsto chemikas dr. 
Zubrys ir medikas dr. Jasutis, 
baigiant net namų statybos 
kontraktoriumi jaunu ir ener
gingu J. Rope. Dauguma bet
gi dirba fabrikuose, kaip ir ki
tuose miestuose. O privačių į- 
monių štai kokia statistika: 8 
valgyklos - restoranai, 3 siu
vyklos, 3 kirpyklos. 10 maisto 
produktų krautuvių, 5 lietu
viai dirba, susisdėję su anglais, 
real estate įstaigose.

besidarbuojančių 21 lietuvis 
kunigas.

— Būdinga yra tai, — sako 
kan. dr. J. B. Končius, —kad 
tremtiniai taip, kaip man teko 
juos matyti ir Vokietijoje, gau
siai savo bažnyčias lanko ir jas 
yra pavertę ne tik savo religi
nio, bet ir tautinio susikaupimo 
vieta. Jie čia lietuviškai gieda 
religines giesmes, jie taipgi gie
da ir religinės nuotaikos pąt- 
ridtines giesmes. Jie čia yra su
jungę du savo nūdienius svar
biuosius dalykus: tėvynės ilge
sį ir Dievo maldavimą tėvynei 
laisvės. Ir šitai mane jaudino 
iki susigraudinimo ir tai aš vi
sur stengiausi pabrėžti.

Kultūrinė veikla ir tautinis 
solidarumas

Toliau kan .dr. J. B. Kon
čius kalba bendrai apie prie 
parapijų veikiančias lietuvių 
mokyklas, kur mokytojauna 
nuo savo darbo fabrikuose grį
žę tremtiniai mokytojai, kalba 
apie chorus ir kt. meno viene
tus, kalba apie spaudą ir orga
nizacijas.

— Dauguma tremtinių yra 
susispietę į lietuvių bendruo
menės skyrius, bet savo veiklą 
plečia ir skautai, ir ateitinin
kai, ir įvairios bažnytinės bro
lijos ir organizacijos. Kanados 
tremtiniai, kurių tenai dabar 
yra apie 10.000, mane suža
vėjo savo veikla ir energija, 
savo lietuviškumu ir tautiniu 
soliadrumu, — sako pirminin-

kas. — Ką pastebėjau tremty
je Vokietijoje, tai tą patį pa
mačiau ir Kanadoje. Jie nuo
širdžiai remia vienas kitą ne
laimėje. Čia akivaizdžiai prisi
menu Hamiltono lietuvius, ku
rie, jaunai lietuvaitei mirus, 
sudėjo pinigų ne tik jos laido
tuvėms, bet ir pastatė jai pa- 
minkėlį.

Ekonominė padėtis
J Kanadą, kaip prisimename, 

daugiausia vyko pats darbin
giausias ir guviausias tremti
nių elementas: moterys namų 
ruošai ir vyrai į miškus ir ka
syklas. Savo sutartis ištermi- 
navę, dabar jie jau grįžta iš 
savo atskyrimo vietos ir jun
giasi bendruomenėn, kuriasi 
miestuose.

Materialinis pagrindas nėra 
blogas. Uždarbiai beveik tie 
patys, kaip JAV, ir pragyveni
mo išlaidos tokios pat. Dau
gelis jau turi įsigiję naujus au
tomobilius, nors jų kainos, pa
lyginus su JAV, yra aukštes
nės, o ir benzinas tenai dvigu
bai brangesnis.

Todėl iš visko atrodo, kad 
Kanados lietuviai naujakuriai 
yra graži ir solidari lietuviška 
šeima, kad ir svetimoje, bet 
juos ligi grįžimo į gimtuosius 
namus gana svetingai priglau- 
dusioje žemėje — baigė kan. 
dr. J. B. Končius, o paskui dar 
priminė, kad vyks į Washing- 
toną prašyti pakeisti vizų išda
vimo tvarką. Esą, dabar trem
tiniai .norėdami iš Kanados ap- 
lankytiJAV gyvenančias savo 
gimines, turi pereiti sunkius 
kelius. Jis tuo reikalu buvęs 
lankyti JAV gyvenančias savo 
konsulu ir ambasadoriumi.

S. Narkefiūnaitė

PRIE KANKINK) KAPO
Stebuklai traukia minias 

žmonių
Viešosiose Mexico City kapi

nėse vienas kuklus kapas visą 
laiką yra apgultas pamaldžių
jų žmonių. Jie kantriai laukia, 
kada ateis jų eilė ir jie galės 
pabučiuoti šaltą kapo akmenį 
ir uždegti dar nedegančią žva
kutę. Žemėmis užbertame kar
ste ilsisi prieš 23 metus nu
šauto vyro žemiškieji pataikai. 
Jis vadinosi Mtguel Augustin 
Pro Juarez, kunigas, vargšų 
tanias ir krikščionybės kanki
nys.

Štai jo trumpa istorija. Ku
nigas Pro gimė neturtingo ka
syklų prižiūrėtojo šeimoje, 
kaip vienas iš 11 vaikų. Sulau
kęs jaunuolio amžiaus, Migue- 
lis ypatingai susidomėjo darbi
ninkų vargais ir energingai įsi
jungė į jų gyvenimo pagerini
mo darbą. įstojęs į jėzuitų or
diną. Miguelis pradėjo studi
juoti sociologijos ir ekonomi
kos mokslus. 1911-1926 metų 
laikotarpį jis praleidžia 
dijuodamas tai Ispanijoj. 
Prancūzijoj, tai Belgijoj.

1926 m. kunigas Pro grjžta 
į savo tėvynę, liepsnojančią re
ligijos persekiojimp. Pagal 
prezidento Phitareo EAm Gai
lės 1917 m. konstituciją visos 
bažnyčios buvo uždarytos ir 
kunigams savo pareigas atlik
ti buvo griežtai draudžiama. Ir 
tokiose sąlygose kunigas Pro 
pradeda savo misiją.

Kartais darbininko rūbuose 
o kartais ištaigingo valdininko 
kunigas Pro dažnai skubėdavo 
po sostinę, krikštydamas, su- 
vesdindamas, kur nors rūsyje 
atnašaudamas šv. Mišias. Klau-

stu- 
tai

svkloje kartais jis prasėdėda
vo 12 ar net daugiau valandų. 
Ne vieną kartą jau visai nusil
pusį ,teko nešte iš klausyklas 
išnešti.

Centava (Meksikos pinigas) 
jo kišenėje “nesušildavo”, nes 
aplink buvo perdaug vargšų. 
Jiems pinigai buvo reikalingi ir 
duonai ir rūbui. Kunigas Pro 
jiems išdalindavo visus savo pi
nigus. šimtai tūkstančių 
vargšų jį vadino “proletarų tė
vu.”

Tačiau neilgai kunigas Prc 
apaštalavo. Krikščionių kraujo 
ištroškę bedieviai surado prie
žastį. 1927 m. lapkričio mėn. 
įvyko pasikėsinimas ant kan
didato į prezidentus Aivare Ob- 
regon. Policija įtarė sąmoksle 
dalyvavus ir kunigą Pro, kuris 
buvo suimtas ir be .jokio teismo 
sušaudytas. 10 dienų jis dar 
buvo kankinamas, kad prisipa
žintų kaltu. Ir tik po sušaudy 
mo buvo paskelbta, jog jis 
‘prisipažino” dalyvavęs sąmok-' 
sle. Tūkstančiai katalikų, dau
giausia vargšų, lydėjo savo1 
tėvą į paskutinio poilsip vie
tą.

Netrukus prie jo kapo įvyko 
keletas stebuklų. Būriai tikin
čiųjų pradėjo lankytis tyliam 
kapinių kampe. Tėvai jėzuitai 
surinkę medžiagą, įteikė šv.j 
Apeigų kongregacijai prašymą 
paskelbti kunigą Pro šventuo-' 
ju. Jo byla kaip tik dabar Ro
moje svarstoma. Gi žmonės vis 
gausiau lanko jo kapą — į die
ną apie 500 žmonių. Kai kurie 
atvažiuoja liuksusiniuose auto
mobiliuose, tačiau daugumą 
sudaro vargšai.

Montrealio lietuvių tarpe

Čia yra -įsikūrę apie 3,000 
tremtinių. Jie susispietę apie 
savo religijos-kultūros židinį— 
savo parapiją. Iš anglų parapi
jos išsinuomoję didelę salę, jie 
ją pavertė bažnyčia, o antra
me aukšte gražiai įrengė kle
boniją. Klebonauja .jėzuitas tė
vas J. Kubilius, neseniai atvy
ks iš Paryžiaus, puikiai kalbąs 
prancūzų ir anglų kalbomis.

Bendrai čia, mokėdami gerai 
prancūzų kalbą, kai kurie 
tremtiniai puikiai susitvarkė, 
gavę geras tarnybas. Taip, 
pvz., keletas moterų dirba ban
kuose, kaip raštininkės, ir mo-

Negausūs, bet solidarūs

Hamiltone tėra vos apie 1.- 
500 lietuvių tremtinių, bet jie 
ypač pasižymi savo solidarumu 
lietuviškiems reikalams. Tau
tos Fondui jie paskyrė šiemet 
900 dol. ir BALFui. jo pirmi
ninko lankymosi proga, sudėjo 
ir įteikė atvežti centran 483 
dol. Taipgi centran prisiuntė 
per 2,000 svarų drabužių, o 
štai skerdyklos savininkas J. 
Kazameckas 100 svarų lašinių 
paaukoja Vokietijoj esantiems 
tremtiniams, tardamas: “Išrū
kiau juos specialiai lietuvišku 
būdu, noriu, kad jie mano tau
tiečiams primintų Lietuvą”. J. 
Kazameckas savo įmonėje lai
ko 10 darbininkų, taipgi trem
tinių, o miesto centre turi mė
sos produktų krautuvę. Dar y- 
ra tenai kitų laikomos 3 maisto 
gaminių krautuvės, 2 valgyklos 
ir 1 kirpykla.

Lietuviška parapija čia gy
vuoja jau 3 metai. Klebonauja 
kun .J. Tadarauskas. Bažnyčia 
stovi rezidencijų sekcijoje ir 
gražiai sutvarkyta. Čia lietu
viai neturėjo daug rūpesčių. 
Patalpas gavo iš vyskupo, tie
sa, apleistas, bet veikiai atsi- 
remontavo ir salę sutvarkė.

f.

BRANGŪS
♦4'1. ' >

Nekalto Prasidėjimo vienuolyno Putnam. Conn., šiemet iš darži
nės perstatyti rekolekcijų, suvažiavimu ir mergaičių stovyklos namai. 
Apačioje yra salė, viršuje —gyvenamieji kambariai. Čia buvo N. Pr. 
vienuolyno rėmėju ir Moterų Sąjungos suvažiavimai. Spalio 5-7 d.d. 
bus rekolekcijos moterims, o spalio 12-14 d. — mergaitėms ateitinin
kėms.

PRANEŠIMAS GYDYTOJAMS

J. Virpša

LIETUVIAI,

ir lietu- 
duotas ir 
nemokan-

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYKLA

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

Mokiniai gaus paštu mokyto
jų specialistų paruoštas pa
mokas ir nurodymus, kaip 
mokytis. Tėvams bus atsiustos 
instrukcijos kaip prižiūrėti, 
kad vaikas imamą kursą pasi
savintų.

Visas atitinkamo skyriaus 
kursas kaštuos tik $25. Užsa
kymai priimami šiuo adresu: 
Di*. A. šerkšnas. 231 \Vood- 
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

Laisvalaikiu stato namus
Visur tekę matyti nuosavų 

namų, bet St. Catherine kolo
nija šiuo atžvilgiu turtingiau
sia. Čia yra apie 100 tremtinių, 
o 15 jų jau turi savo namus. 
BALFo pirmininkas aplankė 
tokį tremtinį, kuris namus pa
sistatė savo laisvalaikiu, tada, 
kai grįždavo iš darbo fabrike.

Daugiausia betgi lietuviai iš
sisklaidę po plačią apylinkę. 
Religinį patarnavimą jiems su
teikia čia savo centrą turį iš 
tremties atvykę Tėvai Pranciš
konai.

Tremtinių bažnyčios — jų re
liginio ir tautinio stiprumo 

simboliai
Yra ir daugiau lietuviškų ko

lonijų su lietuviais kunigais, 
pvz.. Sudbury. kur susispietę 
apie 400 lietuvių. Tačiau, ben
drai imant, visos vietos, kur 
tik esama per 100 lietuvių, tu
ri savo lietuvius kunigus. Tuo 
būdu viso Kanadoje dabar yra

New Yorko Universitetas, : 
Post-Graduate Medical School 
šį rudenį atidaro bendrosios 
medicinos vienerių metų kursą 
gydytojams, kurie yra baigę 
užsienio, universitetus ir ku
riems reikalinga papildomų 
studijų, kad būtų prileisti prie 
valstybinių egzaminų gauti lei
dimui verstis gydytojo prakti
ka J. A. Valstybėse ir Kana
doj.
šiuo metu New Yorko ir dau

gelis kitų valstybių neleidžia 
laikyti egzaminų gydytojams, 
kurie baigė užsienio universi
tetus šio karo metu ir vėliau.

Minėti kursai prasidės spalio 
1 d. ir baigsis birželio mėn. 24 
d. 1952 m. Norint patekti į 
šiuos kursus, reikia išpildyti 
šias sąlygas:

1) Turėti pažymėjimą iš New 
Yorko valstybes Board of Re- 
gents (Albany, National Board 
of Medical Examiners, The 
University of the Statė of New 
York. The Statė Education De- 
partment. Bureau of Profesion 
Education, 23 South Pearl St..t 
Albany 7, N. Y.), arba iš pa

našios įstaigos kitų J. A. Vals
tybių ar Kanados, kad turi pa
kankamas kvalifikacijas būti 
prileistas prie valst. egzaminų, 
išklausius nustatytą kursą.

2) Mokėti skaityti, rašyti ir 
surpasti angliškai.

3) Turėti dviejų metų in- 
temship’ą ar residency, arba 
pasižadėti tai atlikti, išklausius 
kursą.

4) Turėti gimnazijos ir uni
versiteto baigimo dokumentus.

Baigus šiuos kursus nebus 
duodamas universiteto baigimo 
diplomas ar laipsnis, bet bus 
suteikiama galimybė laikyti 
valstybinius egzaminus. Įsire
gistruojant reikalinga sumokė
ti 800 dol. mokslapinigių. Pa
skaitos ir kiti darbai vyks nuo 
9 iki 17 vai. kasdien, išskyrus 
šeštadienius. Kursus gali lan
kyti ir anksčiau baigusieji gy
dytojai.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis šiuo adresu: New York 
University. Post-Graduafe Me
dical School. 477 First Avė., 

' New York 16. N. Y„ Tel.: ORe- 
gon 9-3200.

Leiskite tarti Jums trumpą, 
bet nuoširdų padėkos žodį už 
Jūsų parodytą pasiaukojimą 
Lietuvių Susiartinimo šventės 
metu.

Su dėkingumu Dievui ir mū
sų Kongregacijos bičiuliams 
bei geradariams mes minime 
liepos 29 dieną. Su dėkingumu 
Dievui, nes labai debesuotas 
dangus nepratrūko, su dėkin
gumu mūsų rėmėjams, kad Jūs 
atvykote, nepaisydami galimo 
lietaus.

Gilų dėkingumą reiškiame 
mūsų garbės svečiams —gerb. 
dvasišikijai už malonų ir gau
sų dalyvavimą mūsų šventėje, 
ypač mergaičių stovyklos už
baigimo programoje. Nuošir
džiai dėkojame visiems gerb. 
klebonams ir jų pagelbinin- 
kfems už Liet. Susiartinimo 
šventės pagarsinimą.

Nuoširdus ačiū kan. F. Ka
počiui už neužmirštamą šven
tės pamokslą, kun. V. Rimše
liu!, MIC. už šv. mišių auką, 
kalbėtojams — Dr. J. Leimo- 
nui ir p. St. Lūšiui už šventės 
praturtinimą reikšmingomis 
mintimis, už meninę dalį dėko
jame muzikui J. Beinbriui, 
berniukų stovyklai ir jos va
dovams p. šerkšnams. Negali
me nepaminėti ir mūsų stoyvk- 
los mergaičių, kurios taip no
riai šventės programai ruošėsi 
ir ją atliko. Tikimės, iš Jūsų 
daug, mielos stovyklautojos. 
Bažnyčiai, mūsų Tėvynės ko
vai ir jos garbei.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
gerb. mūsų vienuolyno kapelio
nui kun. St. Ylai, kuris taip 
jaukiai ir sumaniai šventę pra
vedė. Ačiū labai ir jem pafgel- 
bėjusiam Gilėtos Centro Valdy
bos pirm. prof. A. Vasiliaus
kui.

Šventės metu buvo paskirs
tyta 100 dovanų geradariams. 
Jų vardai buvo šventės metu 
paskelbti ir dovanos jau vi
siems išsiųstos. Labai dėkoja
me geradariams, kurie tas do- 
dovanas suaukojo. Iš kitų do
vanų yra likusi didelė, rankų 
darbo lėlė. Nežinomasis, ku
riam šventės metu teko žalias 
bilietėlis Nr. 33352, majoneki- 
te atsiliepti.

Lietuvių Susiartinimo šven-

tei suruošti ir ją pravesti daug 
pasiaukojo mūsų geradariai, 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos Centro Valdyba ir jos 
skyriai: Hartford, Manches- 
ter, Waterbury, Worcester, 
Boston. šioj vietoj reiktų daug 
garbingų vardų paminėti, bet 
tai paliekame, nes nebūtų įma
noma visus suminėti. Visa šir
dimi dėkojame visiems. Dėko
jame, kurie šventės metu dir
bo virtuvėje, prie stalų, plati
no bilietėlius, patarnavo vienoj 
ar kitoj vietoj ar kitu būdu 
prisidėjo prie šventės didesnio 
pasisekimo.

Matydamos taip nuoširdų 
Jūsų atsidavimą, atsidavimą, 
kuris buvo aplaistytas Jūsų 
prakaitu, nes dauguma Jūsų 
dirbote nesuskaitomą valandų 
eilę, mes nustembam iš dėkin- 

labai 
kad 

kitais

gurno. Tariame jums 
kuklų ačiū ir nutylime, 
prabiltume kita kalba, 
žodžiais, kurie pralaisvina ke
lius į Dievo širdį, į Jo beribį 
gailestingumą, o šis nesiliau
jantis Dievo gailestingumas 
tars Jums tikrąjį ir Jums tei
sėtai priklausantį “Ačiū”. Nes 
juk Jis pasakė: “Ką padarėte 
vienam mano mažiausiųjų bro
liu, man padarėte.”

Su gilia apgarba ir dėkingu
mu,

Bažnyčia ir pasaulis
• M. Ė. Trapp, buvęs Okla- 

homos gubernatorius, savaitę 
prieš mirtį perėjo į Katalikų 
Bažnyčią. Jis nemažai prisidė
jo prie šios valstybės gerbūvio 
pakėlimo.

• Romoje šiais metais mąty- 
ti daug maldininkų, atvykstan
čių iš tolimiausių pasaulio ša
lių. Popiežiui išvykus į Castel 
Gandolfo vasarvietę, ten dide
lės salės nesutalpina žmonių, 
tai audiencijoms parinktas 
tarp rūmų esąs kiemas. Pernai 
Šventųjų Metų iškilmėse di
džiosios audiencijos buvo daro
mos šv. Petro bazilikoje, kur 
sutelpa apie 60,000 žmonių.

• Brooklyne įvykusiame ka
talikų blaivininkų suvažiavime 
buvo skaudžiai apgailestautas 
besaikis svaigalų platinimas A- 
merikoje. Kartais tiesiog kok
tu, kaip įžūliai reklamos, radi
jas ir televizija ragina žmones 
gerti. Visiškai nekreipiama dė
mesio, jog tokių gudrių įkal
binėjimų klauso vaikai ir jau
nimas. Tenka matyti reklamo
se. kad žymūs žmonės už pini
gus leidžia save panaudoti pra
gaištingai girtybės propagan.- 
dai. Kartais norėtųsi klausti, 
kur dingo jų gėdos jausmas’

• šv. Tėvas Indijoje bado iš
tiktiesiems neseniai paaukojo 
20,000 dolerių. Pinigai įteikti 
badaujančių vietovių vysku
pams, kurie šelpia nelaimin
guosius.

• Vale Universitetas vidu
rinių amžių filosofijos kursui 
skaityti pakvietė jėzuitą J. T. 
Murray, žinomą Amerikos 
mokslininką, kuris iki šiol re
dagavo žurnalą “Theological 
Studies’-’ ir profesoriavo Marv- 
land valstybėje.

• Kinijoje nesiliauja komu
nistai pulti Katalikų Bažny
čios. Viena iš pagrindinių ko
vos priemonių prieš katalikus 
komunistai pasirinko veidmai
nystę. Jie organizuoja vadina
mą "reformuotą katalikų 
bažnyčią”, jėga versdami į ją 
stoti. Vienas žymus komunistų 
pareigūnas išsitaręs, kad jeigu 
Katalikų Bažnyčios nebus ga
lima reformuoti, ji būsianti su
naikinta.

• Pijaus X gyvenimo filmas 
pasirodys prieš Kalėdas. Popie
žiaus rolę vaidinsiąs jo arti
mas giminaitis, .savo išvaizda 
labai į jį panašus.

• Brazilijos Literatą Akade
mija dabartinį popiežių apdo
vanojo aukso medaliu už tai. 
kad jis pirmasis iš šv. Petro J - 
pėdinių kalba ir rašo 
liškai.

• Vak. Vokietijoje 
masi viešai paminėti
dideles vokiečių asmenybes, 
kurios visomis jėgomis kovojo 
prieš nacizmą. Tai yra kardi
nolas vor Galen. buvęs Miun- 
sterio arkivyskupas, vadina
mas “Miunsterio liūtu”. Jam 
bus pastatytas paminklas Klo- 
penburge. Toliau Mons. Lich- 
tenbergas. miręs koncentraci
jos stovykloje: jo atminimui 
prie Berlyno kalėjimo, kur jis 
kalėjo, bus pastatyta bažny
čia. Metinė maldos diena orga
nizuojama Berlyne Dr. Eriko 
Klausener, 1934 m. nužudyto 
Berlyno Kat. Akcijos pirmi
ninko, atminimui. Ruošiamasi 
pradėti beatifikacijos bylą jė
zuito T. Ruperto Maver. kuris 
buvo taip pat nacių auka.

portuga-

ruošia- 
keturias

*

Nek. Pr. švč. P. Marijos 
Seserys

f

»

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
Tai knyga, kurią kiekvienas 

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

Visus užsakymus siųsti šiuo 
adresu:
FRANCISCAN MONASTERY 

Kennebunk Port, Maine

NteLLO via v
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
CLEVELAND, OHIO

konfe- 
rugsė- 
sakvs

• Ateitininkų S-gos 
rencijoje, Rochesteryje, 
jo 1-2 d.d pamokslus 
prel. L. Tulaba.

• JAV Liet. Bendruomenės 
statutas LOK-to rugsėjo 9 d. 
posėdyje buvo galutinai priim
tas. Posėdyje dalyvavo Kleiva, 
Lapinskas, Vilkaitis, Zaikaus
kas ir A. Saulaitis. Pastarasis 
atstovavo rytinių JAV Liet. 
Bendruomenę.

• Pramonės ir ž. ūkio gami
nių parodoje Brocktone, rug
sėjo pradžioje, lietuviai turės 
savo tautinį paviljoną. Pavil
jonas savo išvaizda primena 
lietuvišką pirkelę.

• Kun. J. Juodeika, buvęs 
Rumšiškių parapijos klebonas, 
dabar dirba Canutillo, Tex. 
spaudoje patvirtino Atwoodo ir 
Seymour Freidino straipsnio 
“Why Stalin mušt be tried” 
teisingumą. Kun. J. Juodeika 
yra gyvas liudininkas kas vy
ko Pravėniškiuose.

PITTSBURGH, PA.
Pakrikštyti du lietuviukai 

Rugpiūčio 19 d. šv. Vincento 
lietuvių bažnyčioje Esplene pa
krikštyta žinomų veikėjų inž. 
Antano ir Zuzanos Mažeikių 
dukrelė Marija - Zuzana, čia 
taip pat pakrikštytas ir Donal
das - Mykolas, pavyzdingų ir 
susipratusių lietuvių katalikų 
Antano ir Felicijos Tunaičių 
sūnus.

Antrasis bazaras
Šv. Vincento lietuvių para

pija Esplene nuo rugp. 20 iki 
25 d. turėjo antrąjį šiais me
tais bazarą, kuris praėjo su ne
mažesniu pasisekimu kaip ir 
pirmasis. Abiejų bazarų pelnas 
paskirtas naujos bažnyčios 
satymo fondui.

parapijos

kuria- 
mėne-

senutė

• Bridgeporto Liet. Tarybos 
skyrius pasiuntė valstybės gu
bernatoriui ir senatoriams pra
šymą, kuriame prašoma pa
remti genocido konvencijos ra
tifikavimą.

• J. Bertašius neseniai iš
leistas iš Ellis salos, sutvar
kius per NCWC reikiamus 
formalumus, išsiųsta? į Wor- 
cester, Mass. County sanatori
ją. Worcestery gyvena ir jo 
šeima, kuri turės progos daž
niau jį aplankyti. NCWC. jo 
žmonos sesers Rožės Mainely
tės rūpesčiu, ligoniui padarė 
didelę paslaugą, surasdama sa
natoriją tame pačiame mieste, 
kur yra jo šeima.

“Jaunuolio maldos” — mo
kyklinio amžiaus jaunuomenei 
pritaikyta maldaknygė, jau at
spausdinta. Knygą paruošė 
Kun. P. Kirvelaitis, o išleido 
Edv. Vilutis, 3808 Alder St., E. 
Chicago, Ind.

MOKYKLOMS ŽINOTINA 
AMERIKOJE, KANADOJE

IR KITUR
Tik ką išėjo iš sDaudos 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 Parlament St., Toronto, 
Ont. Canada.

Clevelando ir Detroito atei
tininkų susitikimas įvyko 
rugp. 19 d. Harboro parke. Iš 
abiejų pusių dalyvavo per šim
tą žmonių. Susitikta su senai
siais bičiuliais, užmegzta nau
jų pažinčių, pasidžiaugta gra
žia gamta, pasimaudyta ežere 
ir padarytas bendras susirinki
mas. Jam pirmininkavo detroi- 
tiškis Polteraitis ir sekretoria
vo klyvlandietė J. Damušienė. 
Kalbas pasakė dętroitiškis J. 
Valiukonis ir klyvlendietis P. 
Kliorys. Aktualios kūrybos pa
skaitė A. Sužiedėlis. Visų ben
drai ir atskirais būreliais pa
dainuota, jaunimas smagiai pa
sišoko. Prisimintas ir sergąs 
prof. dr. A. Maceina. Jam su
dėta 20 dolerių pasigy dyti.

Moksleiviai turėjo dar atski
rą savo susirinkimą, kuriame 
kalbėjo S. Laniauskas ir daly
vavo sendraugiai K. Idzelevi- 
čius, J. Valiukonis ir kt.

Skautų akademikų suvažia
vimas rugp. 19 d. praėji jaukia 
nutaiką. Visi dalyviai su savo 
vėliavomis 10 vai. dalyvavo pa
maldose šv. Jurgio
bažnyčioje, kur, be muz. Pr. 
Ambrazo vedamo bažnytinio 
choro ir visų sugiedotų poros 
giesmių, giedojo dar solistė J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė bei 
Bakūnas. Iškilmingas viešas 
posėdis po pamaldų įvyko lie
tuvių salėje. Jį pravedė prof. 
Ig. Končius, kalbėjo dr. M. Ži
linskienė bei prof. St. Kolupai
la. Ateitininkų vardu sveikino 
A. Tamulionis.

Išvakarėse, rugp. 18 d. 
skautai turėjo savo laužą inž. 
P. J. Žiūrio rezidencijoje, ku
rio pasižiūrėti susirinko per du 
šimtus žmonių. Skautai taip 
pat padėjo vainikus prifc dr. J. 
Basanavičiaus ir dr. V. Kudir
kos paminklų lietuvių darželyje 
ir prie A. Smetonos karsto 
mauzolėjuje.

šv. Jurgio parapijos pikni
kas rugp. 19 d. Tvvinsburge su
traukė nemaža žmonių. Lietu
vių nuotaikas iš naujo sudrum
stė, kai senosios emigracijos 
lietuvis, žinomas St. Barzduko 
ir kitų tremtinių mušėjas, vėl 
užpuolė tremtinį J. Budrį ir 
jį kruvinai primušė. Šituo čia 
pasikartojančiu reiškiniu jau 
permaža pasipiktinti, bet vieną 
kartą jam reikia padaryti ir 
galą, nes negalima gi leisti, kad 
šituo būdu būtų vejama lau
kan lietuvybė ir skiepijama a- 
merikoniška dvasia. Lietuvių 
visuomenė laukia, kad bandi
tizmo metodus pagaliau pa
smerktų ir tie, kurie ligi šiol 
jiems tyliai pritaria.

Qn*ker Path 4 Motin* Grey Rd. Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENE

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

Kainos pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.; dviem j kambarį nuo 
$70.; vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik su 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE, STONY BROOK, N. Y. Telefonai: 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 58«.

Susisiekimas: Traukiniu iš New York’o imti Pennsylvania stoty Long 
Island traukinį, einantį į Port Jeff< .'son (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
stotyje, persėdant į kitą Long Island traukinį, einantį į Port Jefterson). Nu< 
Jamaica maždaug po 1*4 vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
taxl už 35c priveža prie vasarvietės durų.

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

St Barzdukas, ligi šiol va
dovavęs lietuviško švietimo 
darbui, iš šių pareigų dėl per
sikrovimo įvairiais darbais pa
sitraukė. Nauju vadovu pa
kviestas A. Tamulionis, buv. 
Kybartų gimnazijos direkto
rius. Jam linkėtina sėkmingai 
nugalėti tuos sunkumus, kurie 
tebestovi lietuviško švietimo 
kely.

Kun. dr. K. širvaitis, šv. 
Jurgio parapijos vikaras, pe
reitais mokslo metais kaiku- 
riuos dalykus dėstęs šv. Jono 
kolegijoje, dėl darbo daugumo 
parapijoj nuo šių pareigų at
sisakė.

Petras Zigmantas, tremti
nys, rugp. 3 d., vykdamas j 
darbą, buvo parblokštas 
automobilio ir nulaužta koja. 
Dabar gydosi Glenvillės ligoni
nėje. Koja įdėta į gipsą, 
me turės išbūti apie du 
sius.

Elžbieta Akelaitienė,
tremtinė, jau antrą kartą ope
ruota Polyclinic ligoninėje, šv. 
Jurgio parapijos tretininkės, 
atjausdamos jos nelaimingą 
padėtį, per savo mėnesinį susi
rinkimą jai suaukojo ir įteikė 
30 dol.

Agota Vekterienė, kelių lie
tuviškų draugijų narė ir nuo
širdi senosios kartos lietuvė, 
rugp. 12 d. krito savo kamba
ryje ir staigiai mirė. Ji ilgą lai
ką sirgo astma. Jos gausi šei
ma nustojo pavyzdingos moti
nos.

Kun. Albinas Spurgis, atvy
kęs iš tremties į Clevalando 
vyskupiją ir dabar vikaraująs 
šv. Juozapo parapijoje Strong- 
svillėje, Ohio, studijuoja ang
lų kalbą ir Amerikos istorijos 
kaikuriuos dalykus Columbus 
universitete.

Kazimieras Marcinkevičius 
veda Mariją Blažytę. Abu yra 
tremtiniai ir Čiurlionio ansam
blio dalyviai. Jungtuvės įvyks 
rugsėjo mėn. 1 d. šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj.

Šv. Jurgio parapijos skautų
72 trupė su savo tėvais turės 
pikniką Parmdale, kur vaikų 
prieglaudoje yra apsigyvenęs 
kun. K. Petreikis (Patrick), 
buvęs šv. Jurgio parapijos vi
karu ir pasižymėjęs maloniu 
būdu ir vaikų meile.

Kun. K. Petreikis ir kun. V. 
Sadauskas, Donores, Pa. lietu
vių parapijos klebonas, naujo
sios parapijos bažnyčios staty
bai paaukojo po kelis šimtus 
dolerių. ,

F. ir J. Jasinevičiai, tremty 
sudarę lietuvišką šeimą, rugp. 
16 d. susilaukė dukrelės.

A B.
Iš L Vyčių susirinkimo.

Rugp. 14 d. Lietuvių svetainė
je įvyko L. Vyčių 25 kuopos 
susirinkimas. Atsilankė gau
siai narių ir padaryta svarbių 
nutarimų.

Specialiai sudaryta komisija 
pranešė, kad bendras draugiš
kas vyčių, ateitininkų, skautų, 
legionierių ir L. K. draugijos 
išvažiavimas į V. ir 0. Vaitė- 
nų ūkį įvyks rugsėjo 9 d. Vy
čiai ėmėsi šio žygio, rodyda
mi draugiškumą kitoms kat. 
organizacijoms ir maloniai 
kviečia organizacijų narius da
lyvauti.

"Karolio Teta” scenoje. L. 
Vyčiai sparčiai ruošiasi suvai
dinti linksmą komediją ‘‘Karo
lio Teta”. Tetą vaidins žinomas 
Clevelande scenos mėgėjas-ko- 
mikas Pr. Gailiūnas.

Nauja vytė Vilkaitienė, ne
seniai įstojusi į L. Vyčių 25 
kuopą suskubo į kuopos narius 
įrašyti dar tris naujus narius. 
Sus-me į kuopą įstojo Kazlaus
kas. Kuopos nariai yra pasiry
žę kiekvienas surasti bent po 
vieną naują narį.

Naujoji baiayčia Šv. M. Ma
rijos Nep. Pagalbos garbei, ku
rios statybą veda parapijos

Kan. F. Kapočius Pittsbur- 
ghe. Pereitos savaitės pradžio
je šv. Kazimiero lietuvių para
pijoje lankėsi buvęs Vyr. Lie
tuvių Sielovados Tvarkytojas 
Vokietijoje kan. F. Kapočius, 
kuris pakeliui į Čikagą čia su
stojo aplankyti kun. A. Sušin- 
sko. Kanauninkas šiuo metu y- 
ra apsistojęs pas savo bičiulį 
kun. Augustiną Petraitį Wor- 
cesteryje. Pasikalbėjime kan. 
F. Kapočius pareiškė savo pa
sitenkinimą senųjų ir naujųjų 
lietuvių ateivių bendromis pa
stangomis atgaivinti apsilpusią 
lietuvybę Amerikoje. Savo ap
silankymo Pittsburghe proga, 
kanauninkas lankėsi ir seserų 
pranciškiečių motiniškame vie
nuolyne Apvaizdos kalnelyje.

Atlaidai Braddocke. Rugp.
20-22 dd. šv. Izidoriaus lietu
vių parapijoj Braddocke. ku
rioj klebonauja kun. V. T. Ab
romaitis, vyko 40 vai. atlaidai. 
Juose dalyvavo būrys lietuvių 
kunigų ir gausiai parapijiečių.

Dvigubos vestuvės. Antanas 
ir Izabelė Zubkai, šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos, Ho
mesteade nariai, rugp. 13 d. 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo sidabrinį jubiliejų. Antanas 
Zubkus yra aktyvus minėtos 
parapijos bažnytinio komiteto 
narys ir uolus lietuvis patrio
tas. Tą pačią dieną mdterystės 
sakramentą priėmė ir jų duktė 
Lorena, ištekėdama už Jono 
Pido.

Ir vėl dvi naujos poros. Rug
piūčio 22 d. šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Homesteade susi
tuokė Vladas Kenna su Loret- 
ta Milūnaite, kuri yra uoli pa
rapijos narė ir nuoširdi lietu
vaitė. Keletą dienų anksčiau 
šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioje susituokė tos parapijos 
zakristijonas Vincas Čižauskas 
su Berta Toriskiene. Abiejų 
naujųjų porų draugai ir bičiu
liai linki jaunavedžiams laimin
gos ateities.

■

J. Virpša 
Jaunųjų Lietuvių radijo 

pilrinikajB

Rugpiūčio 12 d. Lietuvių C- 
kyje įvyko Jaunųjų Lietuvių 
radijo programos piknikas. 
Jaunųjų Lietuvių radijo prog
rama girdima kiekvieną sek
madienį iš taip vadinamos Sta- 
tion of Nations, WHOD banga 
860 nuo 5 vai. iki 5:30 vai. po 
pietų. Dėl blogo oro svečių pik
nike buvo nedaug. Nežiūrint 
to, įvyko ir tradicinis gražiau
sios Vakarų Pennsylvanijos lie
tuvaitės rinkimas. Iš keturių 
dalyvavusių kandidačių, gra
žiausiąja lietuvaite išrinkta 
prieš dvejus metus iš Vokieti
jos atvykusi tremtinė Aldona 
Uselvtė, dabar gyvenanti Wil- 
merding, Pa. Rinkimų teisėjais 
buvo Antanas Stankevičius iš 
New Kensington. Pa. ir du 
pittsburghiečiai: F. Radžius ir 
J. Mikalauskas. Pikniko rengė
jai, nors piknikas ir nepasisekė, 
laimėtoją apdovanojo šimtu 
dolerių. Ji taip pat gavo daug 
gražių dovanų iš lietukų biz
nierių: A. Katiliaus, V. Krauž- 
lio, J. Kamarausko, J. Labuc- 
ko ir kitų. Visas lietuvaites 
Brighton Florai Shop apdova
nojo gražiomis gėlėmis.

Juozas Virbickas

Marianapolis, Conn
Marijos šventės įsteigimas ir 

Mindaugo krikšto minėjimas
Mariana polyje

Pernai Tėvų Marijonų Rė
mėjų seime buvo nutarta į- 
steigti šv. Mergelės Marijos 
šventę rugsėjo aštuntai arti
miausi sekmadienį, šiemet tas 
artimiausias sekmadienis yra 
rugsėjo 9 d. Marianapolio va
dovybė deda pastangas, kad 
pirmoji Marijos šventė Maria
napolyje būtų labai įspūdinga 
ir kad ji taptų metine tradicine 
lietuviškosios mokyklos švente.

Tat š.m. rūgs. 9 d. popietų prie 
Liurdo grotos bus tai dienai 
pritaikintos pamaldos su proce
sija, giesmėmis ir pamokslu. 
Pamokslą apie Marijos švento
ves Lietuvoje pasakys Law- 
rence lietuvių parapijos klebo
nas, prel. P. M. Juras, o gies
mes giedos Waterbury lietuvių 
parapijos choras.

Po religinės šventės dalies
seks karaliaus Mindaugo,krik- wood, 
što minėjimas mokyklos spor
to salėje, kur Simas Sužiedė
lis skaitys paskaitą, o Water- 
bury parapijos choras padai
nuos tai progai pritaikintų dai
nų. •

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti šiose dvigubo
se iškilmėse.

PADĖKA

parapijos chorui ir

Kennebunk Port, Me., Tėvai 
Pranciškonai nuoširdžiai dėko
ja visiems, kurie, nesigailėdami 
triūso, savo darbu prisidėjo 
prie Tėvo G. Jočio primicijų ir 
Naujosios Anglijos lietuvių 
dienos surengimo: kun. M. Ke- 
mėžiui, Bayonnės, N. J., kle
bonui, už gražų pamokslą ang
lų kalba; Waterburio lietuvių 
parapijos klebonui kun. J. Va- 
lantiejui,
jo vadovui muzikui A. G. A- 
leksiui — už giedojimą per pa
maldas ir koncertinę progra
mą; p. Ivaškienei ir jos tauti
nių šokių grupei už dalyvavi
mą programoje;‘visų vietovių 
busų organizatoriams: Worces- 
ter, Mass., kleb kun. Petrai
čiui, kleb. kun. Vasiui, Ridi- 
kienei, Lawrence, Mass., Z. Ri- 
maitei, Brockton, Mass., 
žienei, 
Mass. 
džiui

LINDEN, N. J.

Philadelphia. Pa.
Albina Jaskelevičiūtč - Če- 

batorienė, uoli katalikiškų or
ganizacijų veikėja už jos nenu
ilstamą darbą lietuvybės ir 
Bažnyčios naudai gavo iš Po
piežiaus Pijaus XII specialų 
palaiminimą - diplomą.

Mirė Marija R. Stankevičie
nė rugpiūčio 10 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, Frankford ligoni
nėje, mirė Marija Rita Stanke
vičienė, 50 metų amžiaus. Po 
iškilmingų pamaldų iš šv. Jono 
bažnyčios, palaidota Išganyto
jo kapinėse. Nuliūdę liko vy
ras, sūnus, duktė ir du anūkai.

Laidotuvėmis rūpinosi laido
tuvių biuro vedėjas D. Erami- 
nas.

Liūdintiems šeimos nariams 
ir giminės reiškiama gili užuo
jauta. K. Vidikauskas

Čiu-
Eitavičiui; Loveli, 

— kleb. kun. Skalan- 
ir tretininkams; Nor- 
Mass., — kleb. kun.

Norbutui ir Adomaitienei; Na- 
shua, N. H., kleb. kun. Bucevi- 
čiui; Boston, Mass., P. Ivaškai 
(net du busus suorganizavo); 
Haverhill, Mass., —kun. Ber- 
natoniui ir kitiems veikėjams; 
Waterbury, Conn., — kleb. 
kun. Valantiejui ir P. Stanke
vičienei (du busus); New Bri
tain, Conn. — klebonams ku
nigams ir kitiems veikėjams. 
Dėkojame visoms šeiminin
kėms už uolų šeimininkavi
mą: iš Worcesterio: ponams 
Baužiams, Petravičiams, Au- 
gustinavičiams, Giedraitienei ir 
kitoms šeimininkėms bei talki
ninkams; iš Lewistono talki
ninkam: Sabaliauskienei, Dau
nienei, Rudokienei, Eišmontie- 
nei, Kondrotienei ir kitoms. 
Tvarkiusiems laimėjimus: 
Bartkevičiui, Venciui, Mrs. G. 
Robinson, Gailiušienei, Mrs. 
Mitchell, Šabanaitei ir kitiems.

Taip pat dėkojame visiems 
aukomis parimusiems primici- 
jantą ir vienuolyną ir visiems 
svečiams už gausų dalyvavimą.

Kennebunk Port, Me., 
Tėvai Pranciškonai

Plakatų piknikas
“Linden, Lithuanian Liber- 

ty Park, Ine.” — Toks užrašas 
kaba ant parko vartų, kur se
ni ir jauni linksminasi vasaros 
metu nykstančiuose parengi
muose.

Sekmadienį, rugp. 19 d„ e- 
sant gražiam orui, išvykau ir 
aš ten papiknikauti, nes žino
jau, kad kiekvieną sekmadienį 
ten kas nors ruošiama. Neapsi
rikau. Nuvykęs radau tai, ko 
nesitikėjau.

Daugybė žmonių su plaka
tais, šūkiais išsirikiavę gra
žioje eisenoje prie parko var
tų. Parko vartuose stovi rusų 
politruko rūbuose vyras ir 
kviečia norinčius vykti į “lais
vą” Lietuvą pas jį užsirašyti. 
Kelionė nemokama, 
kandidatų neatsirado.

Gerokai turėjau sušilti, kol 
išsiaiškinau koks reikalas. 
Nors jau šioje šalyje gyvenu 
apie 35 metus, bet nieko pana
šaus nesu matęs.

Pasirodo, kad lietuviškos ko
munistinės organizacijos "Sie
tyno” choro ir LDS tą dieną 
buvo ruošiamas piknikas. Iš 
Brooklyno čia atvyko draugas 
Mizara su kitais savo draugais 
čia, svetimoje valstybėje, pasi
linksminti, išgerti, parinkti

Deja,

klebonas kun. J. Angelaitis, 
baigiama statyti. Klebonas 
džiaugiasi žmonių duosnumu 
šiam reikalui. Manoma, kad 
ateinančias Kalėdų šventes 
bus galima švęsti naujoje baž
nyčioje.

Delegatai į L. Vyčių Seimą, 
kuris įvyks rugsėjo 4-9 d.d. .iš
rinkti M. Trainauskaitė ir J. 
Sadauskas.

Susitaikė sūnaus. Adelė ir 
Vytautas Navarskai, iki šiol 
auginę dvi dukreles, susilaukė 
sūnelio. Motina ir naujagimis 
jaučiasi gerai. Senelis

Laisvei” skaitytojų ir 
vėsesniu oru. nes 
jam gerokai “karš-

naujų ’r 
pakvėpuoti 
Brooklyne 
ta.”

Taurūs 
apie tai sužinoję, surengė de- 
demonstracijas prieš šių lietu
viškų išgamų darbus, Piketuo
tojų eilėse matau daug mano 
pažįstamų ir draugų iš Eliza- 
zabetho, Newarko, Patersono 
ir kitur. Be to prisirinko šiaip 
daugybė žmonių pažiopsoti ir 
pasižiūrėti piketuotojų.

Apsaugoti nuo nesusiprati
mų privažiavo nemažas būrys 
policijos pareigūnų. Matėsi taip 
pat ir civiliuose rūbuose val- 
džios atstovų, kurie stebėjo, 
kas darosi, ir aktyvesniuosius 
bolševikėlius fotografavo. Kiek 
vėliau atsirado spaudos atsto
vai, kurių padarrytas nuotrau
kas ir piketavimo aprašymus 
mačiau rytojaus dienos spau
doje.

Išstovėjus apie 5 vai. jau ir 
kojų raumenis pradėjo skaudė
ti, bet negalėjau atsistebėti 
didele energija žmonių, kurie 
sekmadienio gražų popietį pra
leidžia rodydami žmonėms, kur 
juos veda Mizara su savo kli
ka.

Tikslas buvo pasiektas. I pik
niką atėjo tik orkestras, ruske- 
lis iš Newarko, Mizara su 
draugais, alaus pilstytojas ir 
dešrelių gamintoja “Sietyno” 
valdyba bet joje jau nesimatė 
Kaškevičiaus, jis “atostogau
jąs”.

Visa tai stebint, atsidarė ir 
mano akys. Jeigu kada apmul
kintas tėvynės išdaviku ir ban
džiau pritarti bolševikėliams, 
tai dabar nutariau nieko ben
dro su jais neturėti. Man visiš
kai paaiškėjo, kad komunizmas 
ir jo sekėjai yra Amerikos ir 
visų laisvų pasaulio tautų di
džiausi priešai. Jeigu mes ne
norime būti sunaikinti — su
naikinkime juos.

Atsivertėlis

BROCKTON,MASS

apylinkės lietuviai.
Trys erškėčiais vainikuotos

Rugpiūčio 16 d. Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselių vienuolyne 
dvi seselės buvo įvilktos į vie
nuolių rūbus ir trys davė pir
mus įžadus. Iškilmės buvo at
liktos vienuolyno koplyčioje, 
kuri buvo perpildyta giminių 
ir artimųjų. Iškilmingas Šv. 
Mišias laikė svečias iš Romos 
prel. L. Tulaba, o jam asista
vo kun. Bartis iš Clevelando 
ir kun. M. Vembrė iš Stough- 
tono. Ceremonijų vedėjas bu
vo kun. Sviokla (gimęs Brock- 
tone) iš Arlington, Mass. Pa
maldose dalyvavo prel. Pr. Ju
ras, Seselių kapelionas kun. J. 
Švagždys. Brocktono vikaras 
kun. A. Klimas, Bostono — 
kun. A. Abračinskas ir kun. J. 
J. Klimas; Worcesterio —kun. 
Jutkevičius, Vašingtono kun. J. 
Znotinas.

Po šv. Mišių Bostono arki
vyskupo įgaliotinis, kun. Leroy 
V. Cooney, šv. Kolmano parap. 
klebonas, priėmė naujuosius į- 
žadus Mildos Petkevičiūtės ir 
Karolės Turauskaitės, kurios 
gavo juodą vienuolišką rūbą, o 
seserys Marija Perpetua, Ma
rija Kliara ir Marija Ona pada
rė vienerių metų paklusnumo, 
neturto ir skaistybės įžadus. 
Joms simboliškai buvo uždėtas

kryžius ant pečių ir ant palvos 
erškėčių vainikas.

Kai seselėms dėjo ant galvos 
erškėčių vainikus, vienas spyg
lys pasiekė ir mano širdį: ne
jaugi tų apeigų negalėjo atlikti 
lietuvis kunigas’ Tiek daug jų 
čia dalyvavo, ir aukštų Baž
nyčios dignitorių— iš arti ir 
toli. Seselės lietuvės net savo 
gimta kalba įžadų nebegali pa
daryti! O šv. Rašte parašyta: 
“...kiekvienoje tautoje, kas Jo 
(—Dievo) bijosi ir teisingai 
elgiasi, tas Jam patinka” (Ap. 
D. 10, 35). Kodėl lietuviai kai 
kuriems Bažnyčios atstovams 
nepatinka?

Mano liūdnas mintis išblaš
kė kun. J. Jutkevičiaus gražūs 
pamokslo žodžiai: ”...Trys ka
raliai atnešė dovanų: aukso, 
smilkalo, myros. Taip ir jūs. 
Seselės, lyg karaliai, vaini
kuotos erškėčių vainiku, atne- 
šėt savo Sužieduotiniui auksą 
— skaistybę, smilkalus — pa
klusnumą, mvrą — neturtą...” 

Kun. Jutkevičius turi gražų 
balsą ir gerą iškalbą. Gerai ir 
lietuviškai kalba. Pavyzdys ne 
vienam jaunam kunigui.

Rugpiūčio 17 d. seserys Re- 
dempta, Jeronimą ir Joana at
naujino įžadus, o sesuo Vikto
rija davė amžinus. Ta proga 
įspūdingą pamokslą pasakė 
prel. L. Tulaba. —t.

“----1
JEI NORITE VAŽIUOTI

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

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.
TRANSPORTATION BUREAU
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NUSIŽIOV AVIMAS SULAI
KĖ TRAUKINĮ

Skoto James Stirrat stiprus 
nusižiovavimas neseniai sulai
kė Škotijos - Londono greitąjį 
traukinį. Stirrat, kuris su sa
vo komanda vyko Londonan į 
futbolo rungtynes, taip plačiai 
nusižiovavo, kad išsinarino 
žiaunos. Dėl to traukinys turė
jo sustoti ir Stirrat buvo nuga
benąs pas gydytoją. Gydytojui 
išnarintą žiauną vėl atstačius, 
Stirrat kitu traukiniu dar su
spėjo į rungtynes ir padėjo sa
vo komandai laimėti.

SOVIETŲ GYVENTOJŲ 
SVEIKATINGUMAS

Italijos parlamento debatuo
se vienas komunistų atstovas 
labai gyrė Sovietų gyventojų 
sveikatingumą. Esą, žiūrėkite, 
kokias geras gyvenimo sąlygas 
sukūrė sovietinė valdžia. Per
nai metais Stalinas turėjęs 
progos pasveikinti vieną 154 
metų sulaukusį senį.

— Taip, — pastebėjo užsie
nių reikalų ministeris Sforza. 
— Tasai žmogus 120 gerų me
tų pragyveno ir prie caro .

TAI IR BYLINĖKIS

Švedijoj Aarhus miestelio 
restorano savininkas buvo nu
baustas tūkstančiu kronų, 
kam pardavęs įgėrusiam asme
niui degtinės. Nubaustasis a- 
peliavo. Bet ne tik jo apeliacija 
buvo atmesta, o ir bausmė dar 
pustrečio tūkstančio kronų pa
didinta. Tuo tarpu buvo paaiš
kėję, kad jis iš tikro buvo dau
giau girtam degtinės pardavęs, 
negu anksčiau buvo nustatyta.

MEILĖ SU PAĮVAIRINIMAIS

Paryžiaus kalbotyros profe
sorius savo žmonai, penktųjų 
vedybų metinių proga, padarė 
staigmeną. Jis įteikė jai albo- 
ma. kuriame 2816 kalbų įra
šyta: “Aš myliu tave.” Da
bar jis gali savo žmonai ištisus 
aštuonerius metus pasakyti, 
vis kita kalba, kad ją myli.

NEMIEGOK

Vieno po Vokietiją gastro
liuojančio cirko prižiūrėtojas 
atsigulė dramblių uždariny pri- 
snusti. Bet kol jis miegojo, 
drambliai suėdė jo drabužius, 
neišskiriant nė liemenes, ku
rios kišenėj buvo pinigai ir pa
sas. Miegalius pabudo tik tuo
met, kai dramblys pradėjo 
trukti nuo jo kelines.

ŠUO VEDŽIOJA VIŠTUKES

Villingene prie Muehlacher. 
Vokietijoje, šuo pradėjo eiti 
perekšlės vištos pareigas. Jis 
rūpestingai saugoja būrį vište-

It

________________ I 
lių ir kiekvieną nuo būrio at- Į 
siskirusį nosim sugrąžina prie + 
kitų. Šio reto vištelių globėjo 5 
pasižiūrėti atvyksta daug 
smalsuolių.

DAKblMNKAS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DAvenport 6-0259

R A L P H K R U C H

ADVOKATAS

John W. Anseli

nusi-

kitą rytą jis sustojo ir jo- 
kratymai nieko nebepadė- i 
Tuomet pirkėjas išsitrau- 
garantijos lapą ir su laik-

LAIKRODĮ REIKLU
UŽSUKTI 
t

Viena vokiečių šeima 
pirko žadintuvą, kuris rytojaus
dieną visai gerai čirškė. Bet 
jau 
kie 
jo. 
kė
rodžiu nusiuntė jį pagaminu
siai firmai. Po kelių dienų laik
rodis buvo pirkėjui grąžintas 
su paaiškinimu: “Norint, kad 
laikrodis eitų, reikia užsukti.”

MELŽIAMAS OŽYS

T
B

m

►

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI .

FOTOGRAFAS
65 - 23 G rand Avenue

Maspeth, N. Y.

UETCHS ADVOKATAS

A. J. N AMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

New Yorke
> -

Bostone

15 Fark Eow, New York;
telefonai:

Ofiso TeL Namų Tel./
WO 2-3497 NE 9-5680;>

•t
v Real Estate X Insurance »

409 W. BROAUU'AY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

« 
t

WEST ROK BŪRY, MASS.
Tel. PA—7-1233-VV

197 llavemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV< rgreen 7-9334

I 

b

t

I
J

i 

c

Phone STagg 2-3108

A N TO N

Iš Hameln, Vokietijoj, buvo $ 
paskleista nepaprasta žinia — 
ten esąs ožys, kuris ir pieno 
duodąs. Bet žiniai apie tai pa- j 
sklidus, čia buvo gautas iš Ha-I $ 
nnoverio toks laiškas: “Nėr ko J 
jums tuo savo ožiu girtis. Mes Ž 
turime ožį, kuris tiekia net nu- X 
griebtą grietinę. Tai 
gatvėj savo pieno ir 
parduotuvę turįs 
(Bock).”

Fiedeler 
grietinės 
Ožys

Al bert Tii. Dana $
LIETUVIS ADVOKATAS *' 

ę

119-17-120 St. Hillside Ave.$ 

Richmond Ilill 18, N. Y. $
Tel. VIrginia 9-4882 $1

Automatic Laundry
J

Namie skalbti neaįtsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

I

396 W. BROADVVAY
South Boston, Mass.

A P f E L Lietuvis Charles J. Kay, sav.

JEKSEY I’OKK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiausias [>a»ir!iikinias visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DILBOS -r- SKANTS SKILANDŽIAI 

r

PIRKITE NAMUS

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

/

S Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms X
$ 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. |

$ Tel. EVergreen 4-9737 ' «
> • e

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

R E R S Communion Breakfasts
s - W e d d i n g s Banquets

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

/ «Telefonai: EV 7-7411
KLEEN KOL OOAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus -

496 GRAND STREET BROOKLYN, N,
Gyvenimo vieta

65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO J

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) 

Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
..

+-
j Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

I

i
■EVergreen 8-9770

VVILLIAMSBURGE— 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 parduoti.

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

J. P. MACHUL1S
Real Estate & Insurance

8456 85th St, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Joseph Garsz-t

Graborius—Balsamuotojas
V

rei- —n—n ——-

|TeL VIrginia 7-4499

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

šio

x x

4
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EV 4-9293

SALDAINIŲ PALYČIUS

T

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolatc 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

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

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 VV. Broadwav 

South Boston 27, Mass.

i

X

« •• 1

F. W. Shalins
(Šalinskas) 

Lahniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir nakti

Kitur

ei. POPlar 4110

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

T

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Maaa.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimai diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dyka)

TeL SO 8-1437 
SOuth Boston

VYTAUTAS YAKaVONTS
FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET
Brockton, Maaa.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balaamuotojaa 
Patarnavimaa diena ir naktį.

Koplyčia irrmertiini dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, Maja 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balnam uoto jai 
Patarnavimas diena ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

«
■*

Tel NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

I

WAITKU? 1
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WA1TKUS
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Nauja moderniška kvptyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Ra
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir J kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 8-8434
----------------------

PROGRAMOS

GYVUOJA PER 15 METU

495 GRAND

J. P. CINKUS 
Direktorius

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENI AIS 2 VAL POPIET. WWRL 1600 kc

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

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

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

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

Lietuviu Radijo Draugij os

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis VVEVD—1330kiL 5000

JOK. J. STEKAS, Dir.

1264 Khite SU Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325 
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—,

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

11I I HtHH 11114*1 1 1 W**4-**»***
Telefonas: EVergreen 4-8934 *

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS ED1VAKD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

4
502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. t 

į-W-M-V4++++++W-4^+4^+4-4-++++++++4-++4-++++++++t+++++4-W?

UŽSISAKYKITE TONIKO TAS MUS <

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos .prieinamos.

Myopia Club Be ve rage Co.
GRAFTON AVĖ., ISUNGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-VV
PRANAS GERI LSKIS. Namų Tel. Dedham 1304-R

g^€xs@®xsxsxsx9®®©<sxšxs>^^

S ZUPP’S BAR

4

TELEVIZIJA
SPORTAS - MUZIKA

f
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JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų lietuvių mėgiamiausia, modemiškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

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

V. GERULAIČIO 
Transporto Kontora

Atlieka baldų, prekių, keleivių ir jų bagažo 
PERVEŽIMO DARBUS

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

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

+++++++++++++++++++++++++++++t++++++++++++++++++++

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

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

BORIS BEVERAVE CO. ::

4

WAITT
FUNERAL HOME

30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDWARD J. WAITT 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dienų ir Naktk 
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 3368

«
Įvairūs skelbimai

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

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

10S Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

V. ZUBAWICZ
NOTARY PUBLIC
111 AINSLIE ST., 

Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EV 4-3049

į + J. ARLAUSKAS, Savininkas į ‘
* t 220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. Į

.y x I ■ •
I Z4-H-W -r++++++^*+++++++-;U+++++++4:+++++4 +++*+++++++-ES

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 WAREHAM PL.

JAMAICA. N. Y.
Tel. JAmaica 3-7723



g'

8

Inž. A. Mačiūnas vyksta j 
Kanadą.

Inž. A. Mačiūnas. Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos centro valdy
bos pirmininkas, iš Nevv Yorko 
išvyksta j Torontą dalyvauti 
inžinierių suvažiavime.

Paleido iš Ellis Island
Nuo balandžio mėn. Ellis Is- 

land saloje išbuvęs Vaclovas 
Dirmeikis, emigracijos įstaigų 
paleistas, išvyko į Čikagą pas 
savo brolį dr. Br. Dirmeikį;

Šiuo metu Ellis Island yra 
tik du lietuviai: D. Budrys ir 
P. Bauras, kurių pirmasis taip
gi bus netrukus paleistas. Nors 
D. Budrys atvyko tiesioginiai 
per DP komisiją, bet BALFui 
tarpininkaujant, NCWC sutiko 
už jį uždėti 1000 dol. užstatą 
ir surasti ligoninę jam gydy
tis.

FI. Korsakaitė atsideda 
dainavimui

Amerikos lietuvaitė daini
ninkė Florencija Korsakaitė, 
kuri vasaros metu Pranės La
pienės vasarvietėje Stony 
Brook, L. I., koncertuodavo, 
dabar sugrįžo į New Yorką. Ji

NAUJAKURIŲ IR NEW YORKO VAJAUS VAKARO 
RĖMĖJŲ DĖMESIUI!

Didžiojo Nevv Yorko Tremtinių Pagalbos Vajaus Komitetas 
nutarė spalio 7 dienos leidžiamame specialiame koncerto leidiny
je ypatingai atsižvelgti į lietuvius naujakurius, kurie norėtų pa
reikšti padėkas savo kvietėjams. Todėl nustatyta 4 dol. kaina 
tokioms padėkoms, kurios užimtų nedaugiau kaip 1/8 leidinio 
puslapio.

Atsiuntę vieną dolerį, skaitysis vakaro rėmėjais (booster) ir 
jų pavardės taip pat bus paskelbtos tame leidinyje.

Iškirpkite šią atkarpą, užpildykite ją ir su 4 dol. pinigais, 
čekiu ar money orderiu (vakaro rėmėjai — 1 doleriu) siųskite 
šiuo adresu: Nevv Yorko Tremtinių Pagalbos Vajaus Komitetas, 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Prašau patalpinti mano padėką kvietėjui:

Naujakurio vardas ir pavardė

Adresas

Kvietėjo vardas ir pavardė

Adresas 

Vakaro rėmėjo vardas, pavardė

=

turi naują gerą koncertų va
dovę ir ketina atsidėti dainai.

Šiuo metu ji yra pakviesta 
dainuoti Telephone Hour pro
gramoje ir tam koncertui jau 
ruošiasi.

33,80 dol. krikšto proga
Port Washingtone vikariau- 

jąs kun. J. čekavičius šiomis 
dienomis BALFui prisiuntė 
33,80 dol. šalpos reikalams. 
Tuos pinigus sudėjo svečiai per 
Irenos ir Henriko Miklaševičių 
sūnaus Algimanto - Antano 
krikštynas.

Išvyko detroitiečiai
Detroito universiteto profe

soriai dr. Pr. Padalskis ir dr. 
J. Pikūnas, praleidę porą 
savaičių Nevv Yorke, sugrįžo į 
Detroitą. Dr. Pr. Padalskis lan
kėsi čia prie Detroito Univer
siteto steigiamojo Rytų Insti
tuto reikalais. ¥

Domisi liet, juostomis.
Marija Šaūlienė, tremtyje 

suorganizavusi ir vadovavusi 
lietuviškų juostų audimo stu
dijai, ir čia laisvalaikiu audžia 
liet, juostas, kaklaraiščius ir 
knygoms papuošalus. Paskuti
niu metu ji gavo įvairių užsa
kymų net iš Čikagos ir kt. toli
mų vietovių. Ji gyvena Brook- 
Ivne, 97 Meserole St.

Lietuvos krikšto 700 metų 
sukakties iškilmes

Šv. Patricko katedroje, rug
sėjo 9 d. 4 vai. p.p “Voice of 
America” įrašys į juostą, ką 
vėliau, esant reikalui, bus ga
lima transliuoti per radiją.

Kan. J. Končius
BALFo ir kitais lietuvių rei

kalais rugpiūčio 24 d. lankėsi 
pas kard. Spellmaną. Ilgesnia
me pasikalbėjime BALFo pir
mininkas patyrė iš kardinolo 
didelį lietuvių reikalų atjauti
mą ir gavo kai kurių pažadų.

Steigs kultūrininkų klubą
Žurnalistai J. Valakas ir Br. 

Kulys ėmėsi iniciatyvos Brook- 
lvne suorganizuoti visus vietos 
kultūrininkus apjungiantį klu
bą. Norima surasti ir tinka
mas patalpas, kuriose laisva
laikiu galima būtų susitikti ir 
tartis bendrais reikalais.

Pardavė kirpyklą
P. Vaitekavičius, Grand St., 

šalia J. Ginkaus saldainių 
krautuvės, laikęs kirpyklą, dėl 
ligos ją buvo priverstas par
duoti. Kirpyklą nupirko taip 
pat lietuvis.

Ad. Jezavitas rašo šokių 
muziką

Kaip stipendininkas Lietuvo
je studijavęs amerikietis Ado
mas Jezavitas, dabar turįs ge
rą orkestrą, atliekamu laiku 
komponuoja lietuviškų šokių 
muziką.

Julius Jacyna
jau kuris laikas dirba “Elec- 

trolux” dulkių siurblių kompa
nijoje kaip jos atstovas. Jo pa
tarnavimu jau yra pasinaudoję 
nemažai lietuvių. Jo adresas: 
152 Povvers St., Brooklyn 11,
N. Y.

Nauja poezijos knyga
Nevv Yorko priemiestyje gv- 

venąs Jonas Rūtenis paruošė 
spaudai naują eilėraščių rinki
nį, pavadintą “Laumės juos
ta”. Knygą ketina leisti “Pat- 
ria” Stamforde, Conn.

R. Mainelytė,
dainininkė, dirbanti NCWC 

Nevv Yorke, išvyko atostogų į 
Kanadą.

IEŠKOMA 45-50 metų mo
teriškė, mokanti ir angliškai, 
kuri galėtų prižiūrėti 2 ber
niukus dienos metu, kai vyras 
dirba. Kreiptis laišku sekančiu 
adresu: Adomas Narbutas,
7110 Grand Avė., Maspeth, L. 
I., N. Y.

DARBININKAS

Iki šiol didžiajame New Yor
ke išsisklaidęs mokyklinio am
žiaus lietuviškas jaunimas te
gavo lituanistinį švietimą tik 
šeštadieninėje mokykloje, ši
toji mokykla yra pasiekusi 
gražių rezultatų, tačiau visoje 
platumoje lituanistinio švieti
mo problemos negali apimti ir 
išspręsti, nes svarbiausia kliū
tis — per mažas pamokų skai
čius. Dėl to jau yra pribrendęs 
reikalas greta veikiančios šeš
tadieninės mokyklos suorgani
zuoti lituanistinį švietimą ir 
normalių pamokų metu, kiek 
tai leidžia Amerikos įstatymai 
ir privalomieji anglų kalba dė
stomi dalykai. Privati tėvų ini- 
cityva, remiama Lietuvių Mo
kytojų -Sąjungos, .jau šių vasa
ros atostogų pradžioje, ėmėsi 
šį reikalą studijuoti ir popu
liarinti tėvų tarpe. Liepos 22 
dieną buvo sušauktas tuo rei
kalu tėvų susirinkimas, kuris 
pabrėžė, kad lituanistinis švie
timas yra vienas svarbiausių 
veiksnių jaunimo lietuviškajai 
dvasiai išlaikyti, ir nutarė im
tis visų galimų priemonių, kad 
jau šiais mokslo metais lietu
vių mokyklinio amžiaus vaikai 
galėtų gauti lituanistinį švieti
mą kurioje nors Brooklyno 
mokykloje normalių pamokų 
metu. Tam tikslui susirinkimas 
išrinko penkių asmenų komite
tą ir suteikė jam plačius įgalio
jimus tą nutarimą įgyvendinti.

Tas komitetas rugpiūčio 3 
d. posėdyje smulkiau apsvars
tė jam pavestus klausimus ir 
numatė, kad lituanistinio švie
timo darbą geriausiai tiktų su
telkti Brooklyno Lietuviu Ap
reiškimo parapijos mokykloje, 
nes šioje mokykloje yra jau ir 
dabar susitelkęs tikrai žymus 
skaičius lietuvių vaikų (Der 
200), o įvedus lituanistines 
pamokas, jis dar turėtų padi
dėti. Be to, anie šią parapiją 
vis labiau ir labiau koncentruo
jasi vietos lietuvių kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas. Lie
tuviams davus teisių šios para
pijos mokykloje, ir pati para
pija taptų svarbiu lietuvišku

AUKOS DARBININKUI
N. N., Nevv Yrok, N. Y. $2.00 
A. Kaunas,

Brooklyn, N. Y. $1.50
Rev. M. Sandanavičius,

Brooklyn, N. Y. 1.00
Dr. J. Petronis

Thompson, Conn. 1.00
J. Zarskis,

Cleveland, Ohio 1.00
Nuoširdžiai dėkojame.

Administracija 

centru. Tuo reikalu komitetas 
surašė “Pro memoria” ir jį į- 
teikė minimos parapijos klebo
nui kunigui Norbertui Pakal
niui. Tame rašte taip pat pa
teikti ir konkretūs litaunistinio 
švietimo bei lietuviškos dvasios 
ugdymo metmenys. Juos ištisai 
čią pateikiame lietuviškai vi
suomenei: .

1. Normalių pamokų metu 
dėstomi šie dalykai: a. religi
ja lietuviškai, b. lietuvių kalba 
ir literatūra, c. Lietuvos isto
rija, d. Lietuvos geografija, e. 
lietuvių dainos, tautiniai šokiai 
ir žaidimai:

2. Lituanistiniams dalykams, 
neskaitant religijos, turėtų 
tekti kiekvienoje klasėje ar 
grupėje nemažiau kaip penkios 
valandos savaitėje;

3. Religiją dėsto lietuvis ka
pelionas ar gražiai lietuviškai 
kalbanti seselė, o lituanistinius 
dalykus — cenzuoti lietuviai 
mokytojai;

4. Lietuvių vaikams lituanis
tinės pamokos privalomos;

5. Lietuviškai dvasiai ugdyti 
sudaroma palanki lietuvybei 
aplinkuma: mokslo priemonės 
(žemėlapiai, diagramos, pa
veikslai), lietuvių veikėjų ir 
didvyrių paveikslai bei Lietu
vos vaizdai, mokyklos gyveni
me vartojama tik lietuvių kal
ba, o anglų kalba tevartojama 
tik angliškai dėstomose pamo
kose;

6. Kiek tik galima, sudaro
mos lietuviškos klasės, išski
riant kitataučius į atskiras pa
ralelines klases;

7. Sekmadieniais ir šventa
dieniais mokiniams skiriamose 
pamaldose giedamos lietuviš
kos giesmės ir sakomas lietu
viškas pamokslas;

8. Atitinkamai paminimos 
lietuvių tautos šventės.

Gerb. klebonas rugp. 11 d. 
atsilankiusį komitetą maloniai 
priėmė ir visiems pasiūlymo 
punktams pilnai pritarė, kartu 
nurodydamas kai kuriuos sun
kumus, kylančius iš patalpų 
ankštumo ir iš didelio skaičiaus 
mokyklą lankančių nelietuvių. 
Tačiau pažadėjo dėti visas pa
stangas. pirmiausiai gauti su
kimą Brooklyno arkivyskupo 
mokyklos struktūrą pakeisti, 
kad jau šiais metais būtų ga
lima pasiekti patenkinamo šio 
klausimo išsprendimo.

Lietuviai tėvai ir visa lietu
viškoji New Yorko visuomenė 
tikrai džiaugsis, jeigu šių mok
slo metų pradžioje minimoje 
mokykloje jau bus atverstas 
naujas lietuvybės ugdymo la
pas. —tis—

Realus žingsnis lituanistinio 
švietimo reikalu

Brooklyno lietuvių tėvų delegacija pas Apreiškimo parapi
jos kleboną.

IŠKILMĖS BROCKTONE
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

rų Kongregacijos vienuolynas 
Brocktone turėjo rugpiūčio 22 
d. tylias bet nepaprastas iškil
mes. Trys vienuolės, o su jo
mis ir visa Kongregacija ir vi
si šitų trijų Seselių artimieji, 
pasidžiaugė gražia sukaktimi 

•— 25 vienuoliško gyvenimo 
metai. Sukaktuvininkės buvo 
Sės. Monika, Sės. Agnietė ir 
Sės. Rita.

Sesuo Monika, gyvenusi ku
rį laiką Bostone, dabar dirba 
centriniuose vienuolyno na
muose Brocktone. Sesuo Ag
nietė, gyvenusi iki šiol Ply- 
mouth, Penna. .atsikelia į Bos
toną. Sesuo Rita ir toliau lieka 
Plymouthe.

Šitų trijų seselių sidabrinėse 
sukaktuvėse dalyvavo būrvs 
kunigų ir artimųjų. Prel. P. Ju
ras atlaikė šv. Mišias, suteikė 
sukakčiai paminėti ženklelius, 
pasakė pamokslą. Be vienuoly
no kepeliono dalyvavo dar šie 
kunigai: vietos klebonas kun. 
Strakauskas, Bostono lietuvių 
parapijos klebonas kun. Pr. 
Virmauskis, Cambridge klebo
nas kun. Juškaitis, kun. Abra- 
činskas, kun. Rusteika ir kun. 
Šakalys.

Ne žodžiais, bet darbais:
Bostone, 157 West Sixth St., 

yra nedidelis vatos fabrikas 
The Robert Bishop M.F.G. Co., 
įsteigtas 1861 metais, kuriame 
dirba keletas lietuvių, štai vie
nas tų mūsų tautiečių suser
ga ir negali dirbti. Paprastai 
susirgusiam darbininkui nemo
kama, nebent būtų koks nors 
susižeidimas darbo metu ir 
darbovietėje. Nebūdamas nie
kur nuo ligos apdraustas, mū
sų tautietis labai nusiminė, juo 
labiau, kad reikia pragyventi 
su šeima. Bet po savaitės gau
na iš darbovietės čekį su tokia 
pat alga, kokią jis gaudavo 
sveikas būdamas. Reiškia ši į- 
monė sumokėjo savo susirgu
siam darbininkui algą kaip ir 
dirbančiam. Labai graži laiky
sena. Toks įmonės pasielgimas 
daugiau padaro socialiniam tei
singumui isryvendinti, negu 
gražiausi žodžiai.

Mirė Kazimieras Grigas
Šių metų rugp. 22 d. mirė 

Kazimieras Grigas, gvv. 181 
D St., So. Bostone, išgyvenęs 
Amerikoj 40 metų. Paliko bro
lį ir keturias dukteris. Laido
jamas šeštadienį, rugp. 25 d., 
šv. Kryžiaus kapinėse Bosto
ne.

Graži berniukų iškila
Kun., A. Kontautas rugpiū

čio 22 d. padarė berniukų iški

Rugpiūčio 28, 1951

lą, kurie patarnauja šv. mišio
se, į Salisbury Beach. Berniu
kai, jų buvo 31, visą dieną pa
leido gražiame jūros pakrašty
je. Su kun. Kontautu vyko ir 
studentas Petras Bizinkauskas, 
kuris šiuo metu atostogauja 
Bostone. Jis mokosi Maryknoll 
seminarijoje Nevv Yorke. Visi 
patenkinti ir smagūs grįžo na
mo.

Liet Generalinio Konsulato 
paieškomi asmenys:

Badušenka, Jonas ir jo du 
broliai bei dvi seserys, iš Anyk
ščių, Utenos ap.

Dambrauskas, Juozas, sūnus 
Antano.

Dambrauskas, Mateušas, iš 
Anykščių, Utenos ap.

Darulis, Viktoras, iš Pažel- 
vių km., Želvos v., Ukmergės 
ap.

Dementavičius, Vytautas, iš 
Vieškūnų km., Pažaislio vi., 
Kauno aD., buvo išvežtas Vo
kietijon 1944 m. Žinantieji apie 
jo likimą prašomi atsileipti.

Duonelaitis, Petras, iš Joniš
kio.

Gudaitienė - Stulgaitytė, A- 
gota, ir Stulgaitis, Juozas“ ir 
Vincas, iš Biliūnų dv., Rasei
nių ap.

Keizeris, Jurgis, iš Rugelių 
km., Tauragės v.

Lažauninkas, Jonas iš Til- 
viškų (Giliškių) km., Slavikų 
parap., Šakių ap.

Mackevičiūtė - Radzevičiūtė, 
Ona, iš Oškinių km., ir sūnus 
Mackevičius, Viktoras.

Miškinis, Petras, iš Debeikių 
vals.

Sandžiutė - Vaičiūnienė, O- 
na, iš Lazdėnų km., Vainuto 
v., Tauragės ap.

Valasinavičiūtė, iš Marcin
konių vals.

Zabiela, du broliai, iš Gire
lės km., Kavarsko v.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: Consulate General of 
Uthuania, 41 West 82nd St., 
Nevv York 24, N. Y.
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| NEPAPRASTĄ PIKNIKĄ
I rengiamą BROCKTONE, Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų vienuolyno sodyboje

10, 30 vai. iškilmingos pamaldos
12 vai. šilti lietuviški pietūs 
Po pietų: vaikų pievelė 

žaidimai 
dainos 

sportas 
šokiai

a 
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Užkandžiai ir gėrimai 
kaip visada!

DOVANŲ gaus skaitlingiausia šeima.
Kita dovana yra skiriama 

iš toliausiai atvykusiai šeimai

Pelnas skiriamas senelių prieglaudos įrengimui užbaigti
YRA LIETUVIŠKOS ŠEIMOS PIKNIKAS

jų rėmėjai laukia svečių iš VISOS NAUJOSIOS ANGLIJOS 

PRALEISIME BROCKTONE!

Visiems pasakykime: ŠIS PIKNIKAS 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys ir

DARBO ŠVENTĘ VISI
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