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BAIGIAMA RUOŠTI SUTARTIS 
SU VOKIETIJA

Washingtonas.— JAV, Ang
lijos ir Prancūzijos atstovai 
baigia ruošti nuostatus, kuriais 
bus sureguliuoti pokariniai 
santykiai tarp Vakarų sąjungi
ninkų ir Vokietijos. Paruošta
sis projektas yra panašus j 
San Francisco pasirašytą su 
Japonija taikos sutartį. Dar li
kę neišspręsti klausimai bus 
apsvarstyti Washingtone vyks
tančioj užsienių reik, ministe- 
rių konferencijoj. Ruošiamoji 
sutartis, kuri vokiečiams bus 
pasiūlyta ir kurią jie galės lais
vai pasirašyti arba nepasirašy
ti, dar nebus visiškai pilna tai
kos sutartis, bet labai artima 
taikos sutarčiai. Galutinę tai
kos sutartį Vakarų sąjunginin-

GINKLAVIMUISI DAUGIAU 
KAIP 100 MILIARDV 

DOLERIU

Washingtonas. — Senato są
matos komitetas vienu balsu 
pritarė, kad naujoj sąmatoj 
kariniams reikalams būtų pa
skirta $61,103,856,030. Jau pa
skirtų, bet dar nesunaudotų 
kariniams reikalams lėšų yra 
$44,278,000,000. Taigi karinės 
pajėgas greit turės patrankų, 
tankų, laivų, lėktuvų ir slap
tųjų ginklų gamybai daugiau, 
kaip 100 m i kardų (totorių.

Numatomas karinių pajėgų 
dydis

Gynybos sekretoriaus pava
duotojas R. A. Lovett pareiš
kė, jog ligi ateinančių metų lie
pos mėn. numatoma suorgani
zuoti oro pajėgų 95 grupes, 
žemyno pajėgų 21 diviziją ir 18 
pulkų, karo laivyno — 1161 
vienetas. Karinio personalo 
tokio masto pajėgoms reikės 
3,593,516 asmenų.

PORTUGALIJA IR JAV SU
DARĖ KARINU SUTARTĮ

Washingtonas. — Libasono- 
je JAV ir Portugalija pasirašė 
karinės sąjungos sutartį, ku
ria Azorų salos įjungiamos į 
šiaurės Atlanto gynybos gran
dinę.

Azorai yra apie 2000 mylių 
į rytus nuo New Yorko ir apie 
800 mylių nuo Portugalijos 
krantų. Praėjusio karo metu 
čia buvo svarbi JAV oro pajė
gų atramos bazė.

LAISVES “SARGAI”
Budapeštas. — Budaoešto 

ligoninių direkcija paskelbė, 
kad mirštantiesiems paskuti
niųjų sakramentų teikimas pa- 
žeidžiąs tų asmenų laisvę, dėl
to ateity kunigai nebūsią j ligo
nines įleidžiami aptarnauti 
mirštančiuosius.

IŠKILMES NEW YORO KATEDROJE

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. 4 
vai. p.p., New Yorko katedroje 
iškilmingai paminėta karaliaus 
Mindaugo ir Lietuvos krikšto 
700 metų ir Lietuvos Bažnyti
nės Provincijos įsteigimo 25 
metų sukaktis. Po iškilmingų 
mišparų, kuriuos atlaikė kan. 
J. Končius, įspūdingą pamoks
lą anglų ir lietuvių kalbomis 
pasakė prel. J. Balkūnas. Auš- 
ros Vartų parapijos kle
bonas kun. J. Gurinskas 
paskaitė pasiaukojimą Švč. 
Marijos Širdžiai, o vyskupas 
Joseph P. Donahue suteikė pa
laiminimą. Per iškilmes giedo
jo 12 chorų (apie 400 choris

kai nenori pasirašyti, kol Vo
kietija yra suskaldyta.

Tikimasi, kad ši sutartis ga
lės būti paruošta ligi spalio 
mėn. pabaigos, kada Romoje 
susirinks Atlanto pakto tary
ba. Tuose pasitarimuose grei- 
čaiusiai bus pakviestas daly
vauti ir Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenauer, kuris gal 
būt jau galės sutartį pasira
šyti. Amerikiečių aukštieji pa
reigūnai Vokietijoje tikisi, kad 
ligi ateinančių metų kovo mėn. 
Vokietijos okupacija galės būti 
baigta ir pareita prie normalių 
taikos meto santykių.

San Francisco. — Praėjusį 
šeštadienį keturiasdešimt as
tuoni kraštai pasirašė su Ja
ponija taikos sutartį. Nepasira
šė tik Sovietai ir jų satelitai 
Lenkija ir Čekoslovakija. So
vietų atstovas A. Gromyko, ki
toms delegacijoms ruošiantis 
pasirašyti sutartį, išėjo iš salės 
ir suruošė spaudos konferenci
ją, kurioje pareiškė, kad nau
joji sutartis esanti naujo karo 
planas. Tuo būdu Sovietai ir 
toliau pasilieka su Japonija ka-

KORĖJOJ LAUKIAMA KOMUNISTŲ 
OFENZYVOS

Tokio. — Gen. Ridgway ko-
munistams pranešus, jog Kae- 
songe toliau nebus deramasi ir 
kad derybos galėtų būti tęsia
mos tik kurioj nors kitoj vie
toj, kurios neutralumas nega
lėtų būti lengvai pažeidžiamas, 
komunistai ligi šiol į tai oficia
liai neatsakė. Tik komunistinis 
radijas pareiškė, kad naujoj 
vietoj derybos gal būtų ir pri
imtinos. Bet ir toliau komunis- 

-to* tobępnola Jungt. Tautų pa
jėgas dėl tariamų Kaesongo 
neutralios zonos pažeidimų. 
Tačiau tuo pačiu metu Jungt. 
Tautų karinė vadovybė gavo 
patikimų žinių, kad komunis
tai yra labai pažeidę neutralią 
Kaesongo sritį. Yra paaiškėję, 
kad komunistai, priešingai su
sitarimui, Kaesongo srity ir 
derybų metu slaptai buvo pali
kę didžiąją dalį vienos kiniečių 
divizijos. Be to, paskutiniuoju 
metu čia atvyko ir komunistų 
tankų dalinys.

šiose sąlygose nėra jokių 
duomenų, ar nutrukusios de
rybos galės vėl būti pradėtos.

Kovos fronte
Didesnio ir mažesnio masto 

kovos tebevyksta visame fron
te. Vietomis bandę stipriau 
pulti, paskiausiu metu komu-

SOVTETAI SATELITU ARMI
JAS IMA Į SAVO RANKAS.

Viena. — Patikimomis žinio
mis, Sovietai siunčia į Čeko
slovakiją. Vengriją ir Rumuni
ją daugiau savo karinių spe
cialistų. Jų uždavinys esąs 
greičiau šių kraštų karo pajė
gas ginklavimo, apmokymo bei 
organizacijos atžvilgiu grei
čiau suvienodinti su Sovietų 
armija. Taip pat Sovietai nori 
ir tvirčiau satelitų karines pa
jėgas turėti savo rankose.

tų). Dirigavo muzikas Juozas 
Žilevičius. Iškilmėse dalyvavo 
apie 4500 žmonių.

Visos iškilmės “Amerikos 
balso” buvo įrašytos į juoste
les, kurių ištraukas pertrans
liuos į Lietuvą.

VLIKo SU LOZORAIČIU

pasitarimuose VLIKo komisiją 
sudaro: pirm. J. Norkaitis, na
riai — J. Makauskas, T. Šidiš
kis ir, vietoj dr. P. Karvelio, J. 
Kaminkas. Pirmieji pasitarimų 
posėdžiai duoda vilčių. Turimo
mis žinomis St. Lozoraičio 
punktai nesvarstomi.

Taikos sutartis su pasirašyta Japonija

nistai rodė možiau pasinrie’.i- 
nimo. Bet vyrama įsiti’-m1- 
mas, kad jie ruošiasi pradėti 
naują ofenzyvą. Vis dažnėja 
oro kovos ir rusų gamybos 
sprausminiai naikintuvai yra" 
pasirodę ligi 70 lėktuvą; junei- 
nais. Taip pat laukiama tankų 
kovų, nes yra gauta žinių, kad 
į vakarinę Korėjos dalį atvyko 
trys naujos komunistu tankų 
divizijos. Dvi tų divizijų jau 
yra pasiekusiai frontą ir vie
na laikoma rezerve. Taip pat 
pradėjo veikti kaukaziečiu da
linių aptarnaujami priešlėktu
vinės artilerijos daliniai.

Sąjungininkų oro pajėgos 
puola priešo užnugarį, norėda
mos sukliudyti priešui pasi
ruošti ofenzyvai, o taip pat re
mia ir žemyno dalinių kovas 
fronte.

ANGLAI SU MOSSADEH NESIDERES

Londonas. — Dėl Irano min. 
pirm. Mossadeh užsimojimo 
anglus ultimatyviai pareika
lauti, kad vėl pradėtų derybas, 
ir grasinimo, jog priešingu at
veju būsią ištremti anglai inži
nieriai, anglai atsakė labai kie
tai.

Anglų vyriausybės išleista
me pareiškime nurodoma, jog 
po Mossadeh kalbos senate ir 
jo grasinimų matyti, kad su 
Irano vyriausybe nėra prasmė 
derėtis, nes nėra vilčių, kad 
susitarimas būtų galimas. Bu
vusias derybas anglai laiko ne 
suspenduotomis, bet visiškai 
nutrauktomis.

Anglų pareiškimas buvo pa
skelbtas greit po to, kai Mos

sadeh sutiko parlamento narių 
pasipriešinimą, kad būtų ang
lams paskelbtas ultimatumas. 
Mossadeh šaukiant parlamento 
posėdį, kuriame jis norėjo gau
ti savo politikai pritarimą iš 
136 atstovų atvyko vos 62. Kiti 
į posėdį nevyko, nors Mossa
deh bandė ir telefonu juos į 
posėdį kviesti.

Nesant plenumo posėdis tu
rėjo būti atidėtas. Bet tai kar
tu reiškia ir Mossadeh politikai 
stiprų smūgį.

Anglai tuo tarpu, į derybas 
nesileisdami, yra prie Irano su
telkę savo karines pajėgas ir 
pareiškę, jog, reikalui esant, 
savo piliečių saugumą gins ir 
jėga.

-—-

Spr*u»mini« lėktuvą* pakyla nuo lėktuvneiio UAJS. Midway. Lėktuvą* sveria 20.000 svarų. Jo iljris per 
sparnus 40 pėdu. I oro ji* nusvIedCamn-t stipraus prietaiso 'katapultų).

to padėty. Kokie toliau bus So
vietų ir Japonijos santykiai, 
kol kas neaišku. Ligi šiol So
vietai turėjo Japonijoj savo 
misiją. Bet kitiems kraštams 
įsteigus Japonijoj savo atsto
vybes, karo padėty su Japoni
ja likusios Sovietų Sąjungos 
misija, griežtai laikantis dabar 
sudalytosios sutarties nuosta
tų .turėtų išvykti iš krašto.

Po taikos sutarties pasira
šymo tarp JAV ir Japonijos 
buvo pasirašytas ir saugumo 
paktas, kuriuo numatoma, 
kad Japonijoj pasiliks JAV 
kariniai daliniai tol, kol Japo
nija pati bus pajėgi gintis.

Iš anksto numatyta griežta 
tvarka San Francisco neleido 
Sovietams taikos sutarties su 
Japonija pasirašymą sutrukdy
ti, ir jie priversti grįžti nieko

APSVARSTYS
i

Washingtonas. — Praside
dančioj JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos užsienių reikalų minis- 
terių konferencijoj, kaip pra-

’OLITIKOS KLAUSIMI S

nešama, numatyta apsvarstyti 
16 šiuo metu ypatingai aktu
alių tarptautinės politikos 
klausimų, kurių didžioji dalis 
labai artimai susiję su Sovietų 
klausimu. Ypatingai svarbiais 
darbų tvark. punktais laikomi 
Vokietijos, Ispanijos. Italijos 
taikos sutarties ir komunisti
nės Kinijos klausimai. 

nepešę. Įvairių kitų kraštų at
stovai yra pareiškę, kad kai 
kuriais sutarties nuostatais jie 
nepilnai yra patenkinti, bet vi
si sutiko sutartį pasirašyti, ti
kėdamiesi, kad jų interesai bus 
apsaugoti ir patenkinti.
Penki miliardai “neįsivaizduo

jamiems ginklams”
Washingtonas. — Senato ko

misija nutarė, kad JAV oro 
pajėgoms būtų paskirta papil
domai 5 miliardai dolerių. Pa
reiškiama, jog tos lėšos pirmoj 
eilėj bus skiriamos “naujam 
ginklui, kurį nė įsivaizduoti ne
įmanoma.” Tai esąs tas ginklas, 
kurį San Francisco savo kalboj 
užsiminė prez. Trumanas. Tai 
nėra atominis, bet visai naujas 
ginklas, kuris yra baisesnis, 
kaip bacilų karas.

AKTUALIAUSIUS

Konferencijoj numatoma ap
žvelgti, kokia pažanga yra pa

; daryta Sovietų ir jų satelitų ^^^Hnhus
ekspansijai sulaikyti, o taip fjetuvrų - vokietį 
apsvarstyti ūkines ir politines
priemones Vakarų sąjunginin
kų piliečiams anapus geležinės 
uždangos apsaugoti, kad nesi- 
kartotų toki įvykiai, kaip JAV 
žurnalisto Oatis Čekoslovakijoj 
įkalinimas ir panašūs. Bus taip 
pat pasikeista nuomonėmis, 
kokių komunistų žygių laukti
na Korėjoj ir Prancūzijai ūki- 
neš ir karinės pagalbos Indo
kinijoj suteikimas. Į darbų pla
ną įeina ir Turkijos bei Grai
kijos į Atlanto sąjungą priėmi
mo klausimas ir Egipto kelia
mas reikalavimas, kad Anglija 
pasitrauktų iš Sueso kanalo 
srities.

Valstybės Departamento at
stovų pareiškimu, konferenci
jos tikslas ne padaryti galuti
nius nutarimus, bet klausimus 
išsiaiškinti, o paruošti galuti
nius sprendimus bus palikta 
vėliau.

Konferencija truks keturias 
dienas.

— Vakarų Vokietijoj ruošia
masi uždrausti viešai dainuoti 
ir groti nacines dainas, šiais į- 
statymais bus pakeisti po ka
ro okupacinės vyriausybės iš
leisti potvarkiai.
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Japonijos min. pirm. Shigeru Y'oshida patenkinta*, kad. pasirašius 
taik<»s sutartį. Japonija vėl įeina į tarptautinę bendruomenę kaip ly
gus jos narys.

DF.L I’RIF.ŠKARIMU LIETUVI! -
VOK IEČIŲ

santykius pertvarkyti kiek lei
džia sąlygos, nors pati Lietu
va dar tebėra okupuota. Tie 
lietiniai, dabar atsidūrę trem
tyje Vakaruose, nuo Austrijos 
iki Australijos, kurie turėtų 
dar iš prieškarinių laikų taip 
sakant “unfinished business”, 
turėtų apie tai neatidėliodami 
pranešti oficialioms Lietuvos 
įstaigoms — pasiuntinybėms 
ar konsulatams. Turėtų būti 
pažymėta, kiek ir kokio turto

stcHvnos tlNI 05
• Valst. Departamento sekr. D. Achesonas ir anglų bei pran

cūzų užsienių reikalų ministeriai iš San Francisco atvyko į W a- 
shingtoną, kur prasidėjo JAV, Anglijos ir Prancūzijos užs, rei
kalų ministerių konferencija.

• Nužudytojo Jordanijos karaliaus Abdullah vyresnysis sū
nus Tatai paskelbtas nauju krašto karaliumi.

• Išvietintų asmenų komisijos pirm. J. W. Gipson paskelbė, 
jog kongresui nepaskyrus reikiamų lėšų išvietintų asmenų perve
žimas j JAV gali būti jau spalio mėn. nutrauktas.

• Bulgarijoj vėl keturi asmens nuteisti mirti., Komunistai 
pasmerktuosius apkaltino, kad jie tariamai šnipinėja JAV.

• Už geležinės uždangos jaučiamas didelis komuinstų susi
nervinimas dėl balionėlių pagalba Vakari; platinamų atsišauki
mų. Čekoslovakijos min. pirm. Zapotocky pasakė kalbą, raginda
mas gyventojus spirtis Vakarų propogandai.

• Irano parlamento opozicijos atstovai neatvyko ir į antrąjį 
min. pirm. Mossadeh šauktąjį posėdį. Tuo būdu Mossadeh negali 
gauti reikalingo parlamento pritarimo savo politikai. Bet Mossa
deh grasina, jog ir be parlamento pritarimo įteiksiąs anglams sa
vo numatytąjį ultimatumą.

• Politiniai stebėtojai mano, jog Sovietai atskirai pasiūlys 
Japonijai pasirašyti su jais taikos sutartį ir bandys Japoniją ati
traukti nuo Vakarų.

• Vakarų Vokietijos vyriausybė Jungt. Tautoms pranešė, kad 
ji pasiruošusi ir užsieny gyvenančioms nacių koncentracijos sto
vyklose vykdytų “medicinos bandymų" aukoms atlyginti pada
rytas skriaudas.

• Anglijoj kyla susirūpinimas pablogėjusia karaliaus sveika
ta.

• Berlyne sovietinės zonos policininkas prie sektoriaus sie
nos nušovė neginkluotą JAV kareivį. Įvykis tiriamas.

• Vienas vokiečių inžinierius Londone vykstančiam tarppla- 
netinio susisiekimo kongrese pranešė, jog Sovietai deda pastan
gas įsitaisyti apie 300 mylių nuo žemės paviršiaus dirbtinį mė
nulį, kurį numato panaudoti karo reikalams.

SANTYKIŲ
jiems priklauso iš Vokietijos

ir Einiki i
ko kalti vokiečiams. Tokios ži
nios lietuviškąsias įstaigas tu
rėtų pasiekti kuo greičiau. Iki 
rugsėjo 15 dienos kiekvienas 
suinteresuotas tepraneša preli
minarines žinias, kiek vėliau 
galės visas suteiktas žinias do
kumentais pagrįsti. Pažymima, 
kad čia nekalbama apie karo 
metu buvusius įsipareigoji
mus, o tik prieš karą buvusius 
turto reikalus.

Lietuvos Pasiuntinybė JAV
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Lietuvių Bendruomenė gimsta
A. SAl LAITIS

Plačiai buvo svarstyti Liet. 
Bendruomenės kūrinio reikalai 
spaudoje. Visa įtakingoji spau
da pasisakė už L. Bendruome
nes kūrimą. įvairių lietuvių or
ganizacijų suvažiavimai prie 
to klausimo prisidėjo teigia
mais nutarimais. Ir daugelis a- 
bejirffet’ju jau yra palankesni
L. Bendruomenės idėjai. O ma
žutė oponentų saujelė nebeliko 
tokia reikšminga.

Jau pradėta kurti Jungtinių 
Amer’ os Valstybių Lietuviu 
Bendruomenės vadovybė.

LOKas.
Š. m. balandžio mėn. pirmo

je pusėje ALTo Vykdomo'o 
Komiteto, specialios L. Bend
ruomenės reikalui Studijų Ko
misijos, Illinois Tremtinių Cen
tro Valdybos ir Lietuvių Pro
fesorių Draugijos atstovų s :si- 
rinkimuose, kviestuose ALTo 
vardu, buvo plačiai išdiskutuo
ti keliai, kuriais turėtų kurtis 
šio krašto Lietuvių Bendruo
menės organizaciniai branduo
liai.

Pirmiausia buvo sudarytas 
vyriausias JAV Lietuvių Ben
druomenės Laikinasis Organi
zacinis Komitetas iš 8-n:u no
rių. I LOKą įeina: prel. J. Bal
konas, New Ycrk, N. Y.. W.
M. Chase. Hartford, Conn., K. 
Kleiva. Chicago, H!., adv. A. 
Lapinskas, Chicago, Iii., Dr. P. 
Vileišis, VVaterbury, Conn., J. 
Vilkaitis, Chicago, III. nrof. K. 
Zaikauskas, Chicago, III., ir A. 
Saulaitis. VVaterbury, Co^n.

Svarbiausias LOKo uždavi
nys paruošti JAV Lietuviu 
Bendruomenės statutą, sukurti 
pirmąsias vietose L. Bendruo
menės vadovybes ir įvesti Ben
druomenės organizaciją į ^gy

sta tūtas

LOKas jau yra priėmęs lai
kinąjį JAV Liet. B-nės statu
tą, kuris galios ligi jį pakeis 
busimoji L. Bendruomenės Ta
ryba.

Statutas bus paskelbtas rug
sėjo mėnesį.
Priimtasis statutas, supranta

ma, bazuojasi Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės statuto pa
grindais. tačiau yra atitinka
mai pritaikytas šio krašto są
lygoms.

Statutas registruojamas Chi
cagoje.

I-OKas yra priėmęs ir vy
riausios L. Bendruomenės Ta
rybos rinkimo nuostatus.

Oficialus visuotinio JAV Lie
tuvių Bendruomenės veikimo 
pradžios aktas su tam tikromis 
iškilm" nis numatytas suruoš
ti New Yorke.

Bendruomenės apygardos

LOKas yra nutaręs tuo tar
pu JA Valstybėse organizuoti 
tik šešių L. Bendruomenės a- 
pygardų branduolius su cent
rais: Chicago, III., vidurio JAV, 

Vienoje naudotu antonobiliu parduotuvėje .'te €<« k. III.) buvo pa 
nešta keturių dienu W><'rsa»tė. Paradas skelbia, kad parduodama ne 

i. o sutomoMK*. MergaUė perduota prieglaudai. o policija i. •!,«. :u-- 
.los. ..... -ča.1 VarSrilimfrM

Boston, Mass. N. Anglijos, Det- 
rcit, ?4ich. šiaurės JAV.. Les 
Angeles, Cal., vakarų JAV., 
New York, N. Y. rytų JAV ir 
Philadelphia, Pa. pietų JAV.

Pirmąsias - laikinąsias apy
gardų valdybas LOKas, kaip 
pradinis Bendruomenės orga
nais, turi sudaryti kvietimo ke
liu. šiuo metu jau atleikami 
paruošiamieji darbai. Šios lai
kinosios apygardų valdybos a- 
teityje bus pakeistos apygardų 
suvažiavimų išrinktomis valdy
bomis.

Laikinoji apygardos vaidy
ba turi svarbiausius uždavi
nius:

1. per tam tikrą laiką su
ruošti savo apygardos apylin
kių atstovų suvažiavimą: šis 
suvažiavimas išrinks reguliarią 
apygardos valdybą, apygardos 
revizijos komisiją, atitinkamą į 
Bendruomenės Tarybą narių 
skaičių ir tars kitus Apygardos 
aktualius bendruomenės reika
lus;

2. padėti, kur reikės, apygar
dos ribose organizuotis' Bend
ruomenės apylinkėms;

3. atlikti kitus bendruomeni
nius reikalus ir atstovauti Ben
druomenės apygardą.

Laikinąsias apygardų valdy
bas norima suorganizuoti dar 
prieš iškilmingąjį visuotinio 
Bendruomenės veikimo pra
džios aktą New Yorke.

Bendruomenės apylinkės
Pastarųjų metų bėgyje, įvai

riose lietuvių kolonijose jau 
yra įsikūrusiu bendruomeninių 
bei jos apylinkių organų.

Pranykus visoms esminėms 
krūtim?? pendriiofnenės pliti
mui šiame karšte, tenka lauk
ti. kad dabar apylinkės kursis 
jau masiškai.

LOKas, remdamasis minėtų 
susirinkimų Bendruomenės or
ganų nutarimais, iš kurių išė
jo Bendruomenės plitimo ini
ciatyva ir kur gimė LOKo or
ganizaciniai pradai, kreipiasi 
į visas tremtinių draugijų, 
tremtinių ratelių ar kitais var
dais veikiančių tremtines orga
nizacinių vienetų vadovybes, 
prašydamas jas imtis vietose i- 
niciatyvos suorganizuoti laiki
nąsias apylinkių valdybas, ku
rios Eendrucmenės apylin
kėms vadovautų, kol apylinkė
se bus sudaryti lietuvių regis
trai, kol bus konsoliduotos 
vietoje sąlygos normaliai Ben
druomenės veiklai. Šias laiki
nąsias apylinkių valdybas atei
tyje pakeis apylinkių susirinki
mų išrinkti vietiniai bendruo
meniniai organai.

Norima, kad jau ir į laikiną
sias valdybas įeitu lietuviai, 
neskiriant, kas jų kada yra at
vykęs į Ameriką ar kur yra 
gimęs.

Tikimasi, kad artimiausiu 
laiku LOKas išleis ir specialią

DARBININKAS

Kairėje: JAV’ sprausminiu lėktuvu eskadrilė (F-86 Sabre Jet) pasiekia nauja baze Anglijoje. Lėktuvai 
iš Vašingtono išskrido rugpiučio 15 d. Pakeliui buvo sustoję Goaae įlankoje, Labradaroe, Grenlandijoje 
ir Islandijoje. Dešinėje—pulk. Robert J. Corrigan, grupes vadas, šoka iš sprausminio lėktuvo.

Sensacingi bandymai Vokieti
joje prie Stnraberger ežero.— 
Svetimšaliai biznieriai susirado 
vokiečių inžinierius, kurie sta
tė raketinius ginklus V-2, ir 
šie pagamino naujausias kelei
vines raketas. — 200 žmonių 
gali jos perkelti bet kur. — 
Apie šiuos tyrinėjimus ir ban
dymus niekas nesužinojo.

Vokiška ambicija

Prakišusi karą. Vokietija 
pasižadėjo, kad nedarys jokių 
naujų tyrinėjimų raketų srity
je. Pagaliau tai buvo ir neįma
noma. Visur pilna kariuome
nės. tiršta gyventojų, visos į- 
monės ir fabrikai kontroliuo
jami. Tačiau — dabar jau 
šaukštai po pietų! Vokietijos 
pietuose, prie Starnbergo eže
ro, viename kaimelyje, vokie
čių inžinieriai pagamino nau
jausią raketą Ir ten pat išban
dė. Ir apie tai nesužinojo nei 
pati vokiečių policija, nei ame
rikiečiai.

Patys vokiečiai naujiems 
bandvmams neturėjo tiek pini
gų. Tačiau tuose inžinieriuose, 
kurie konstruavo raketinius 
ginklus ir prie jų dirbo, pasili
ko darbo ilgesys ir ambicija. 
Kaip čia dabar — visi tobulina 
raketas, o vokiečiai — ne! Jie 
ir pakliuvo ant biznierių meš
kerės. kur buvo prikabintos di
deles pinigu sumos. Gerai ir so
čiai jiems mokėjo .ir šie vyrai 

instrukciją Bendruomenės a- 
pylinkių organų sudarymo rei
kalais.

Tačiau tas juk netrukdo jau 
dabar vietose kurti bendruo
meninius organus bendraisiais 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės statuto apylinkių nuosta
tais. kurie yra knygelėse Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
ir Pasaulio IJetuvių Bendruo
menės Keliu, pasklidusiose į- 
vairiose lietuvių kolonijose.

Ateityje

Ateityje JAV Liet. Bendruo
menei vadovaus Bendruome
nės Taryba su savo vykdomuo
ju organu — Bendruomenės 
Valdyba.

B. Taryba numatyta rink+i 
visuotiniais, slaptais ir tiesiogi
niais badavimais proporcine 
rinkimų sistema.

Tačiau pirmąją Bendruome
nės Tarybą, dar tebevykstant 
organizacinio kūrimo stadijai, 
rinks Bendruomenės apygardų 
suvažiavimai, taip sakant, ne
tiesioginiu balsavimu.

Ligi pradės veikti pirmoji 
Bendruomenės Taryba ir ligi ji 
išrinks Bendruomenės Valdy
bą. abiejų funkcijas turi vyk
dyti LOKas.

Suprantama, kad iš organi
zacinės stadijos bus greičiau 
išeita, kuo greičiau ir kuo pla
čiau susikurs apylinkės. Tad 
visu lietuvių reikalas būtų gali
mai greičiau suformuoti jau 
normalini galinčias veikti Ben
druomenes apylinkes.

VOKIEČIAI PAGAMINO RAKETĄ
dirix>, nežinodami nė patys, 
kas iš to išeis.

Saugi vietelė

Netoli Starnbergo yra kai
melis Erling. Mažas jis, remia
si į miškelio šoną. Ten retai 
kas teužklvsta, retai kieno už
kliūva akis. Pagaliau kas galė
tų ten atsitikti, tame mažame 
kaimelyje? .1

šių metų pradžioje, vasario 
13 d., į kaimelį įriedėjo maši
na ir iš jos išsirito trys vyrai, 
kurie kalbėjo laužyta vokiečių 
kalba. Nieko nelaukę, tuoj nu
ėjo pas kaimo siuvėją Xaver 
Kerber ir tarė: “Meistrai, 
mums reikia jūsų pievos, gal 
būt trim mėnesiam, gal šešiem, 
o gal dar daugiau. mavo

Ir ką jis 
žiemos metu.

Ar 
ma- 

nieko
kalinga daržinė. Tegu naudoja
si tie svetimšaliai, nes prieš jo 
akis pastūmė gana stambią su
mą. Gera nuoma! Ir siuvėjas, 
nieko neklausęs, išnuomoja sa
vo pievą.

Po trijų dienų pradėjo dun
dėti sunkvežimiai su rąstais, 
geležim ir dėžėm. Gyventojai 
susidomėjo, kas.^gi ten dedasi 
pamiškėje. Užpudie siuvėją, bet 
jis tik pečiais traukė. Nusiyrė 
visi į pamiškę ir pamatė, kad 
visas plotas aplink daržinę ap
vestas vielų tvora. Prie varte
lių pakabinta iškaba, kad 
griežtai draudžiama įeiti. Ten 
pat kabojo ir kitas pagarsini
mas. kad niekas neliestų vielų, 
nes čia esanti aukšto įtempimo 
elektros srovė ir pavojinga gy
vybei.

Prie daržinės darbininkai 
kasė duobę ir ten išmūrijo ce
mentinę platformą. Visi ste
bėjosi. ką jie ten daro, tokią 
brangią medžiagą niekais ver
čia. Tačiau niekas nesuprato, 
kad nuo to cementinio jsttprini- 
mo vieną kartą raketa su di
džiausiu trenksmu pakils į orą.

Ir nusprendė kaimo gyven
tojai. kad ten stato neriamųjų 
mašinų fabriką. Kiti kalbėio, 
kad rengia oro stebėjimo sto
tį-

Persigandęs eigulys

Po kelių dienų, prasidėtus 
statybai, netyčia į miškelį už
klydo eigulys, šis ir išsižiok), 
net jo pypkė iškrito, kas toie 
pievoje dedasi. Suverstos gele
žies krūvos, daržinėje kaukia 
motoras, darbininkai tik laksto 
ir šen ir ten! Nieko jis nesu
prato, iš kur ta statyba? Nuė
jęs j valsčių pasiteiravo. Ir ten 
visi krapštė galvas, skambino į 
apskritį, ir nieko nesužinojo. 
Niekas nebuvo davęs jokio lei
dimo statybai, o čia kažkas 
kažką rausia!

Atsidūrė reika’ai nolicijo*Y 
O vokiečių policija sąžininga ir 
kruopšti. Tuoj pats viršininkas, 
išsipustęs uniformų, nuvažiavo 
j pamiške, kur už eglaičių slė
pėsi daržinė. Bet ir šis atsidau
žė kakta į sieną. Norėjo išplūs
ti, kam stato be jokio leidimo. 

tačiau nepateko vidun. Tada, 
o tai buvo kovo 23 d., raštu jis 
pranešė Gautingo policijai, kad 
ten su ta daržine tikriausiai 
kažkas netvarkoje. Tuo pačiu 
metu prie aptverto sklypo atsi
rado ir kita iškaba: “Centre 
de Rechare G.M.L.S.A. Geneve, 
Suisse’. Ir vokiečiai aprimo, 
juk tai kažkokia firma! Ši iš
kaba reiškė: Akcinės George
M. Lorenian, Ženeva, Šveicari
ja, centrinė tyrimo laboratori
ja.”

Tyrimo štabas

Šių metų pradžioje Muen- 
cheno viename viešbutyje —* 
“Vierjahrezeiten” 
apsigyveno trys svetimšaliai. 
Trečiame aukšte jie išsino- 

nenutuokė nei sargai, nei tar
nai, kurie viešbučiuose turi di
deles ausis ir smailias akis.

Ten, trečiame aukšte, šie 
svetimšaliai įsirengė savo raš
tinę. Dieną ir naktj inžinieriai 
braižė planus, rengė visokius 
apskaičiavimus.

Balandžio gale į viešbutį pa-

DABAR. ..GALITE PASIRINKT1180 MODELĮ
jis užtikrina Jums sunkvežimį, tikrai pritaikytę Jūsų 

užsiėmimui!

Visai žema Fordo kaina Jūs gau
nate premijuotos konstrukcijos 
privalumus! Parodytas F-l Pickup 
turi 3 transmisijas, 2 ašies apsisu
kimus. Nauja pirštų valdoma apa
ratūra prie vairo! Pasirinkimas 
dviejų mašinų — 5 STAR ir. šiek 
tiek primokėjus. 5 STAR EXTRA 
(čia parodyta) greitesniam ir dar 
patogesniam važiavimui!

Kiekvienam kroviniui — nuo šaldytuvo iki akmens 
skalos. Lš visų sunkvežimių Fordas turi didžiausią 
apimtį tarp Vi ir 3 tonų!

Beveik viskas, kas tik rieda ratais, dabar keliauja 
FORDO SUNKVEŽIMIAIS! Specialioms važmenims 
yra pritaikyti Fordo šasi kiekvienam atvejui! Leng
vam ar sunkiam darbui miesto susisiekime... šim
tams darbų ūkiuose... judriausiam Amerikos judėji
me. Fordas gamina ekonomiškai apskaičiuotus 
sunkvežimius, kuriuos naudojant susidaro daug 
mažesnės išlaidos. Aplankyk Fordo atstovą — susi
pažink su šitais jo privalumais ir Fordo pajėgumu, 
pritaikytu JŪSŲ užsiėmimui!

Galimi įrengimai. akcesorijos ir išdeilinimas. kaip atvaizde 
matome, priklauso nuo to. kokia gaunama gamybai medžiaga

...nes jie ilgiau tveria! Pasiremdami paskutine 7.318.000 
sunkvežimių registracija, gyvybės apdraudos ekspertai 
nustatė, kad Fordo sunkvežimiai ilgiau išlaiko!

Daugiausia jėgos magiausiame kuro laše — tai 
priklauso nuo FORD POVVER PILOT! 50 mi- 
lionų EKONOMINES LENKTYNES parori.-, 
kad kuro taupumo pirmenybe turi POWER 
PILOT modelio F-4 (viršuje) ir visų kitų 
Fordo sunkvežimių!

Fordo sunkvežimiai pidau atseina. o

'Seecrs/VOW7 ES

Kur moterys
Tarp Eritrėjos ir Nubijos 

aptikta klajoklių tautelė, va
dinama Rasciaidis, kuri tvar
kosi matriarchato pagrindais. 
Jdomu, kad jų .matriarchato 
tradicijos nesiekia priešistori
nių matriarchato laikų, bet 
yra įvestos maždaug prieš šim
tą metų, gyvenimo sąlygoms 
diktuojant.

Rasciaidis kiltis yra arabų 
kilmės, mahometonų tikėji
mo. Maždaug prieš šimtą metų 
jie gyveno anapus Raudono
sios jūros, Džidah apylinkėse. 
Tais laikais tautelės vadu dar 
tebebuvo vyras, bet jis valdė 
taip nerūpestingai, kad kaimy
ninės kiltys užėmė jų ganyk- 

skambino telefonas ir vienam 
svetimšalių kalbėjo: — Viskas 
kuo geriausiai pasisekė. Tai 
buvo baigta naujoji raketa.

Tuoj visi trys svetimšaliai 
išsikraustė iš viešbučio, savo 
raštinę dar palikdami ilges
niam laikui Ir šie svetimšaliai 
buvo: dr. George M. Lorenian,
— italas, gyvenąs Šveicarijoje, 
Ženevos mieste, Beckmann — 
švedas ir Burdet — šveicaras, 
šie vyrai ir finansavo visus ty
rinėjimus pievos daržinėje, kur 
buvo įrengta moderniausia 
laboratorija. Visi privatūs biz
nieriai, kurie moka pagauti i- 
dėjas ir jomis pasinaudoti. Ir 
šie tyrinėjimai buvo tik jų biz
nis.

Tuojau Šveicarijos Patentų 
rūmuose buvo užpatentuoti du 
išradimai, dviejų rūšių persi
kėlimo raketos. 66646 patento 
numeriu pažymėta: žmonėms, 
gyvuliams ir prekėms perkelti 
raketiniai įrengimai” ir 66647
— lėktuvas.

Muencheno aerodrome nusi
leido Šveicarijos privatinis lėk
tuvas. I jį sukrovė išardytas 
raketas. Valdininkai jas muila
vo kaip mašinų dalis. Lėktuvas 
pakilo ir viską nugabeno į Že
nevą.

Ir vos jie užregistravo nau
jus išradimus, kaip luoj susi
domėjo anglai, amerikiečiai.

Koks bus tolimesnis likimas 
to naujo išradimo, padaryto 
pievos daržinėje, didžiausioje 
slaptoje, dar neaišku. Parodys 
ateitis. A. D.
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valdo vyrus
las, ir jie buvo priversti iš tų 
sričių pasitraukti. Tokia vyrų 
valdžia moterims įkyrėjo. Jos 
ginklu sukilo prieš vyrus, pri
vertė juos perduoti joms val
džią ir Alacho vardu prisiekti 
niekad į valdžią nesikėsinti. 
Nuo to laiko Rasciaidi vyrų ir 
moterų vaidmens pasikeitė. 
Moterys ėmė nešioti ginklus, 
medžioti ir tvarkyti bendruo
sius kilties reikalus, o vyrai li
ko namuose vaikų supti ir ko
šės virti. Ir dabar, kai, anglų 
patruliams padarius tarp no
madų kratą ir radus draudžia
mų ginklų, buvo norėta vyrus 
suimti, moterys užprotestavo, 
nurodydamos, kad jų vyrai esą 
nekalti, nes ginklai priklausą 
tik moterims.

Nomadų kiltys neturi pinigų. 
Jų pripažintas vertės matas v- 
ra kupranugaris. Juo daugiau 
kupranugarių kiltis turi, tuo ji 
laikoma turtingesne. Rasciai
dis narsiosios moterys ne tik 
gerai medžioja, bet ir gerai 
prekiauja. Nesivaržo jos papre- 
kiauti su vyrais. Gerai išlaiky
tas ir geriausiuose savo me
tuose vyras vertinamas 20 ku
pranugarių, tuo tarpu jauną 
merginą galima pirkti už 10 
kupranugarių. Mergaitės par
duodamos kaimyninėms kil
tims ne vergėmis, o už žmonas. 
Kupranugariai paprastai ati
duodami uošvei, kaip vestuvių 
dovana. Uošvis tokiu atveju 
negauna nieko.

Kilties vadu, aišku, renkama 
taip pat moteris. Dabartinė 
Rasciaidis kilties vadė yra apie 
20 metų amžiaus.

Nors Rasciaidis vyrai, kitų 
vyrų akimis žiūrint, turėtų 
jaustis labai nuskriausti, bet 
iki šiol jie jokio nepasitenkini
mo neparodė. Per visą moterų 
valdymo laikotarpį nebuvo jo
kio sukilimo. Matyt, kad mote
rys valdo juos visai patenkina
mai. Taip pat ir kolonialiniams 
organams iki šiol neteko su šia 
kiltim turėti jokių nesusiprati
mų. įdomiausia tačiau, kad per 
visą šimtą metų Rasciaidis nė
ra kariavę su jokia kita kiltim, 
kas įrodė, kad moterys sugeba 
ir be karo tarpkaimyninius gin
čus tvarkyti.
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MOKSLAS V£L PRASIDEDA
Rugsėjo dienos vaikus vėl susodina j mokyklų suolus. Vasa

rai aptilusios mokyklų sienos vėl suskardi gyvu krykštavimu, ku- 
rj pradžioje nelengva ir apvaldyti. Mokytojams tenka gerai pasi
tempti, kol įtempia jaunuosius į darbą. Mokyklos uždavinys ir 
yra bręstantį žmogų ne tiktai pamokyti, bet ir įpratinti jį tvar
kytis ir metodiškai dirbti. Tas jam bus reikalinga visam gyveni
mui. Žinių jis galės vėliau ir pats susirasti, bet nesuras tvarkos, 
jei pro mokyklą bus netvarkingai praėjęs. Mokykla čia taiso ar
ba gadina. Yra jų visokių, o ypač šiame laisvės krašte.

Pasaulėžiūriniai ir tautiniai skirtumai čia yra pristeigę ga
na gausių privatinių mokyklų. Jas išlaiko patys tėvai, nors ir 
moka mokyklinius mokesčius lygiai su kitais. Ta skriauda nei 
laisvės šalyje ne visur suprantama. Jei kas nenori vaiko leisti 
į viešąją mokyklą, kuri gali jam ir netikti dėl kokios nors prie
žasties, tai už jo mokymą privatinėje mokykloje tėvai turi pa
pildomai mokėti. Ir labai daug tėvų moka tuos dvigubus mokes
čius, nes brangesniu daiktu jie laiko gerą vaiko išauklėjimą ne
gu pinigą. O teisybės kada beieškosi: kol ją surasi, vaikas jau 
bus išaugęs ir nebeatitiesiamas. Mokykla lenkia jaunimą, kaip 
kalvė įkaitintą geležį.

Privatinėms mokykloms, skirtingų tautų išlaikomoms, yra 
dar ir kiti rūpesčiai. Jos čia neturi tiek laisvės, kaip tuose kraš
tuose, kur galima visą programą ir gimtąja kalba išeiti. Vis dėl
to tos laisvės yra daugiau, negu ja pasinaudojama. Priežastiis 
yra suprantama: ji glūdi ne tiek įstatyme, kiek amerikonejime. 
Jis jau seniai yra apėmęs lietuviškas mokyklas. Jas lanko, tiesa, 
lietuviu vaikai, bet lietuviškai jie jau nebekalba ir dažnai net 
gimtosios tėvų kalbos nesimoko. O parapinės mokyklos kaip tik 
tam buvo įsteigtos, ir vienuolynai buvo steigiami, kad savų mo
kytojų būtų. Dabar nuo to tikslo daug kas į šalį nuėjo. Galima 
suprasti, kad čia gimę ir užaugę jau kitaip mąsto ir jaučia, bet 
reikėtų atjausti ir tuos, kurie dar lietuviškos dvasios ieško. Jie 
dar nesijaučia su savo tauta visai nutrūkę. Ar sava mokykla ne
turi jiems padėti tą dvasią brandinti? Jokie įstatymai čia kelio 
neužkerta.

Užtvaras sudaro nutautėjimas, apėmęs tuos, kurie yra pa
šaukti kitus mokyti ir į gyvenimą įvesti. Yra nemaža tėvų, ku
rie visai nenori savo vaikų lietuviškai mokyti, ir yra mokytojų, 
kurios nebenori apie tai nei girdėti. Yra čia keletas skaudžių pa
vyzdžių.

Antai, Amerikos mokyklose yra ugdomos vaikų simpatijos 
kiekvienam kraštui, kad ir koks jis tolimas būtų. Ten gyvena 
žmonės, kaip ir visi kiti, kuriuos mokoma mylėti ir gerbti. Ar 
nereikia labiau mylėti tuos žmones ir tą kraštą, iš kur tėvai ar 
tėvų tėvai yra savo širdį išsinešę ? Ir štai, keli atvejai rodo, kaip 
vaikai pajunta mokytojos nesuvaldomą neapykantą tam, kas tik 
lietuviška. Jokie įstatymai šito neįsako ir jokia pedagogika to 
neleidžia.

Rasi, tie žodžiai kai kam bus ir skaudūs, bet kai mokyklos 
durys vėl atsiveria, nereikia savęs tik glostyti. Paglostykime 
geriau galvutes vaikų, kurie nori būti šviesiais ir pilnutiniais žmo
nėmis. O tos pilnybės visada duoda tėviškos tautos dvasia, nors 
ji rusentų ir po storu svetimybių klodu. Reikia ją išbudinti.

Prieš praėjusį karą Berlynas 
ir Tokio buvo nukalę geležinę 
ašį ir užmovę ant jos du ratus: 
vienas turėjo suktis Europoje, 
o antras Azijoje. Sovietų Są
junga būtų buvusi sumalta 
tarp dviejų krumplių, jei Jung
tinės Amerikos Valstybės ne
būtų įsikišusios. Karas sumalė 
abu tuos ratus — Vokietijos 
ir Japonijos. Vokietiją sąjungi
ninkai pasidalino su Sovietų 
Sąjunga, o Japoniją pasiėmė 
viena Amerika. Jai ta šalis bu
vo pavojingesnė už visas kitas 
pasaulyje. Jei pasiekė Havajų 
salas ir sudirbo Pearl Harbo- 
rą, tai galėjo pasiekti ir San 
Francisco. Didysis okeanas A- 
merikai būtų buvęs uždarytas. 
Dėlto ji uždarė japonus siauro
se jų salose, šešerius metus 
juos tvarkė ir dabar pasikvie
tė į San Francisco svečiu. O 
padorus svečias bombų nemė
to. Bet ką darė tuo metu So
vietų Sąjunga?

Geležinis lankas su skyle
Sovietų Sąjunga, gavusi di

desnę pusę Vokietijos rato, nu
sikalė iš jo geležinį lanką ir 
atsitverė nuo Vakarų. Už jo 
paliko Baltijos valstybės, Len
kija, Čekija, Rumunija, Bulga
rija, Vengrija ir dalis Austri
jos. Liko tiktai skylės ties Ber
lynu ir Viena.

Sąjungininkai visa tai sukišo 
į Stalino krepšį, kad jis visai 
būtų patenkintas raudonosios 
armijos “laimėjimais” ir leng
viau sušnekamas dėl taikos su

Kai Kaesonge nutrūko derybos, buvo sudeginti ir kai kurie užra
šai. O jos nutrūko ii dalies ir dėl San Francisco konferencijos. 
Koki ji turės ryšį su Korėja, dar nėra aižku.

tarčių Europoje, ypač su Vo
kietija ir Austrija. Bet tos su
tartys kliuvo ir kliuvo, kol vi
sai užstrigo. Priežastys visai 
suprantamos. Sovietai siekė ir 
tebesiekia savo lanku apjuosti 
dar likusius laisvus Europos 
kraštus, kad visas tas konti
nentas tiktai jiems priklausy
tų.

“Aš taip pat ariau...”

Pasakė kartą taip musė, sė
dėdama ant jaučio rago. Ame
rika buvo tokia geraširdė, kad 
ji sovietinį vabalą taip pat pa
tupdė ant Japonijos salų, ku
rias amerikiečiai užėmė tiktai 
po keturių metų sunkių kovų. 
Sovietų Rusija iš viso “kovojo” 
tiktai šešias dienas. Tolimuose 
Rytuose ji turėjo taiką visą 
karo metą: nepajudino nei pir
što, kad kova Amerikai ten 
būtų lengvesnė. “Didysis są
jungininkas” pasidarė nugalė
toju tiktai per Amerikos malo
nę. Jis buvo įsileistas ir į ko
misiją Japonijai tvarkyti ir 
taikai paruošti. Kad jis ten ne- 
privirė raudonos košės, nuo
pelnas yra tik gen. MacArthu
ro. Jo ranka buvo tokia tvirta, 
kad Sovietų Rusijos atstovas 
Drevenko susidėjo savo daikte
lius ir išplaukė pas tėtušį.

Po to prasidėjo Korėjos ka
ras, kurio tikslas buvo prasi
skverbti į Japoniją ir ten taip 
pat sudaryti geležinį lanką, ši
tai paskubino sudaryti su Ja
ponija taikos sutartį. O čia ir 
prasidėjo aliarmas.

Demokratija, bet ne tokia
Amerikiečiai per tuos šeše

rius metus yra daug padarę 
Japonijai sudemokratinti ir į- 
jungti ją į laisvųjų tautų šei
mą. Bet tokia demokratija So
vietų Sąjungai yra papiktini
mas. Ji norėtų kitokios —Sta
lino konstitucija paremtos. 
Paskui ji persimestų į kitas 
Pacifiko salas. Per jas šokinė
dama, pasiektų ir Amerikos 
krantus iš kito šono. Geležinis 
lankas, apjuosdamas visą že
mės kamuolį, susispaustų tarp 
New Yorko ir San Francisco. 
Komunizmas užbaigtų savo ke
lią aplink pasaulį. Tai yra toks 
idealas, dėl kurio verta dirbti 
ir rėkti visais galais. K

“Aš nesu imperialistas”
Japonijos sutartis jam yra 

dabar pats jautriausias daik
tas. Ji apima kaip tik tas sri
tis, tarp Pekingo ir Tokio, pro 
kur dar Leninas numatė išjoti 
į visą pasaulį, čia yra ne tik
tai didžiosios žmonijos masės, 
bet ir suskurdusios bei tam
sios. Jas gali kurstyti ir mai
šyti, kaip išmanai, o baltieji 
žmonės per šimtmečius čia yra 
daug ko primaišę. Jie paliko 
išnaudotojų ir imperialistų var
dą. Tuo vardu Sovietai dabar 
ir joja per visą Aziją. Jie čia 
mažiau žinomi, ką pridarė Eu
ropoje ir savo Azijos plotuose. 
Jie gali skelbtis “išvaduoto
jais” nuo imperialistų, ir jiems 
patikės, kaip patikėjo didžioji 
Kinija. Jos vardu dabar ir šau
kia į visą pasauli, kad Japo
nijos taika nori primesti nusi
mestą jungą. O kokį kruviną 
jungą primes Maskvos taika, 
jie nepasako.

Gromyko, duok taiką 
Lietuvai!

Padrumst! San Francisco 
konferenciją, kuri nori duoti 
taiką Tolimiesiems Rytams, 
Sovietai parinko patį stipriau
si savo rėksnį ir dar jam pri
dėjo pagalbininkų — vyrų ir 
net moterų (čekę Gertrūdą 
Sekaninovą). Kai jis su savo 
palydais vyko pro Omahą, lie
tuviai pakišo jam pagaikštį su 
parašu: “Pirma, negu šnekėsi 
apie taiką, duok ją Lietuvai.” 
Tai. rodos, būtų visai nedidelis 
daiktas: šalis ta nedidelė, ne
turtinga ir prie paties Baltijos 
pakraščio. Žmonės taip pat ne
kerštingi — kam juos smaug
ti? Būtų gražus žestas visam 
pasauliui, kaip komunizmas 
kitiems daro gerą. Bet to nie
kada nebus, kol Rusiją ir kitas 
tautas valdo “Stalino kipšai,” 
kaip kitame plakate buvo nu
rodyta.

Japonų delegacijos San Francisco konferencijoje vadovas Shigeru 
Yoshida ministeris pirmininkas. Havajų salose padėjo vainiku kapi
nėse, kur palaidota 1 2000 amerikieėių karių, žuvusių kovoje su japo
nais.

Marianapolio kūrėjas
Dešimts metu nuo Kun. J. Navickio mirties

Rugsėjo 3 d. Mariananolio 
vadovybė kukliai paminėjo ko
legijos įkūrėjo, kun. Jono Na
vicko dešimties metų mirties 
sukaktį. Tą dieną. 9 vai. rvto 
Kolegijos koplyčioje už velionį 
buvo atlaikytos iškilmingosios 
gedulingos mišios, kurias cele- 
bravo Tėvų Marijonų Ameri
kos Provincijos provinciolas, 
kun. Jonas Jančius asist”O’ant 
diak. kun. A. šenutai ir sub- 
diak. kun. Dr. J. Klebauskui. 
Po šv. m»šiu, nrie gyvomis dė
lėmis nanuošto kun. Jono Na
vicko kapo atgiedota libera ir 
pasakvta pamokslas.

Dabartinis Marianapolio ko
legijos rektorius ir namų vy
resnysis kun. Jonoc; Pefraus- 
kas, vel;o«ie<s auklėtinis, pala
kė pamoksta i'uriame palydino 
minimojo laidotuves. kuriose 
dalyvavo nėr šimtas kunigu ir 
tūkstantinė vel’on;es ,dm”<nj, 
pažįstamų Ir earMrfoūi minta, 
su dešimties metu sukaktuvių 
minėjimu, kuriame dalvvavo 
tik namiškiu būrelis ir ištiki
mosios velionies atminčiai Ne
kalto š. P. M. P. seselės su 
Motina Alovza ir kanelionu, 

tkun. prof. Stasiu Yla. šis minė
jimas, anot pamokslininko, e- 
sąs gyvas pavvzdvs. kaip greit 
praeinanti ir tikroji pasaulio 
garbė: kun. Jonas Navickas 
paaukojo visą savo gyvenimą, 
nesigailėdamas sveikatos ir 
prieš laiką mirdamas, kad tik 
Amerikos lietuviai turėtų savo 
mokyklą, bet štai — ir jo su
kurtąja mokvkla savieji be
veik nesinaudoja, ir to didelio 
žmogaus atmintis baigia iš
blėsti lietuvių širdyse.

Kun. Jonas Navickas gimė 
1895 m. Lietuvoje, Sūduvos 

krašte; jis Amerikon atvyko 
1913 metais. Jau tada jis turė
jo slaptą norą ir didelį pasiry
žimą įkurti šio krašto jauni
mui lietuvišką mokyklą, dėl to 
tam reikalui labai planingai ir 
rimtai ruošėsi: 1915 metais į- 
stojo į La Salette vienuoliją 
Hartford, Conn., ir po nenke- 
rių metų įsišventino kunigu, 
po to, studijoms pampinti išjo
jo i Freiburgo universitetą 
Šveicarirue, kur ’gijo Teologi
jos mokslu daktaro laipsni. 
1925 iš La Salette vienuolijos 
perėio pas Tėvais Marinomis ir 
nradėb vadovauti besikurian
čiai Mari°n HiVs kolemiai, 
Hinsdale. Illino's. 19”1 m. ko
legija buvo atkeltą i N. Angli
ja—Thomnson. Conn . ir neva
dinta Mariananolio Kolegija.

čia kun. Jonas Navickas pa
dėjo visa savo enorma ir 
prarado sveikatą bekovodamas 
su vixiorwn»« »-
buoiumu savaiai mokvk’ai.

Kun. Jono Navicko nuveik
ti darbai vra labai daug nulė
mę Amerikos lietuviu gyveni
me: jis beveik iki pat mirties 
išlaikė lietuviška mnVvklos 
dvasią ir lietuviškai išauklėjo 
daug čia gimusių jaunuolių,

Marianapolis, netekes neišse
miamos energijos ir didelio su
manumo vadovo, pradėjo tar
nauti svetimiesiems, šiandieną 
jo įkurtoji mokykla lietuvybės 
atžvilgiu, galima sakyti, jau 
tikrai skursta. Tai yra labai 
liūdnas ir skaudus reičkmvs.

Visų lietuvių turėtų būti 
šventa pareiga pasirūpinti, kad 
kun. Jono Navicko įkurtasis 
Marianapolis būtų lietuvybės 
tvirtove šiame krašte, kad jis 
augtų ir klestėtų.

ANDRft MAUROIS

PIRMAS - 
PLANETINIS 
- KARAS

Istorijos nuotrupa, paskelbta Timbuktu
6 universiteto 2025 metais

Vasario šeštosios karas

Posėdį sušaukus, Dr. Friedlichas plačiau papasa
kojo savo kolegoms apie įvykusią katastrofą. Miesto 
vidurys yra visai sunaikintas. Priemiesčiai yra sutirpę 
nuo kaitros. Jei kas dar ir liko nepaliesta, tai labai 
mažai.

Apylinkės gyventojai pasakoja, kad miestas buvo 
pultas penkioliktą minutę po vidunakčio. Žmonės buvo 
prikelti svilinančios kaitros... Niekas nėra pastebėjęs 
kokio nors švyturio iš toliau. Naikinantieji spinduliai iš 
mėnulio, matyti, buvo bešviesiai. Miestą apžiūrėjus iš 
lėktuvo, kai jau prašvito, buvo matomas tik didžiulis 
krateris...

Douglas po to dusliai prašneko ir prisiėmė sau vi
są kaltę už katastrofą. Jį buvo apsėdusi mintis pajuo
kauti, bet tai, kas atsitiko, aiškiai rodė, kad dėl žemės 
politikos negalima žaisti planetiniu karu. Rouvray su
mišęs pastebėjo, kad už katastrofą yra atsakinga visa 
direktorija, nesgi visi jie pritarė tam, rodos, nekaltam 

žaismui. Jis siekė gero tikslo. Dabar jau nėra kada kal
bėti apie kieno nors kaltę, bet reikia galvoti, kaip gel
bėtis.

Dr. Friedlichas pastebėjo, kad viešąją nuomonę 
reikia ir toliau tvirtai laikyti savo rankose, nors patys 
ir žino, kad tai buvo jų klaida ir kaltė. Viešosios nuo
monės atžvilgiu niekas čia nepasikeitė. Mėnulio gy
ventojų puolimai yra jau tikri, o ne išgalvoti. Tai. kas 
atsitiko, turi būti .panaudota žemei gelbėti.

įsiterpęs į pokalbį, Smackas pabrėžė, kad visi va
kariniai laikraščiai turi mirgėti baisia žinia ir karui iš
spausti daugiau pinigo. Ben Tabričio išrastą ginklą ko
vai su mėneliu reikia paskelbti, — atidengti jo paslap
tį, o jam pačiam parūpinti neribotą sumą lėšę, kad mė
nulį galima būtų sukrėsti ir sunaikinti.

— O aš esu visai kitos nuomonės negu Smackas,— 
tvirtai pasakė Rouvray. — Aš nenorėčiau čia minėti 
vieno pranašavimo, nes ir pats juo netikiu, bet džiaugs
mo jis mums neteikia. Jis turėtų būti mums liūdnu į- 
spėjimu, ir iš to reikia padaryti išvadas. Juo daugiau 
mes duosime Ben Tabričiui pinigo, juo didesnė augs že
mės gyventojų neapykanta mėnuliui, o jo kerštas — 
mums. Ar nereikėtų mėnulį visai palikti ramybėje? Kol 
mes nebuvome pradėję, niekas ir mūsų nekliudė. Jei 
mes vėl liautumės, argi nebūtų pagrindo tikėti, kad 
grįžtų taika ir nereikėtų mums graužtis dėl grėsmės 
žemei? Negalima patikėti, kad jie žemės taip jau pa- 
giežiškai nekęstų, nes jie mūsų ir nepažįsta...”

— Nieko sau išvados, mielas Rouvray, — paste
bėjo Douglas. — Nekenčiama kaip tiktai to, ko nepa
žįstama. Be to, ką mes žinome, kokią prasmę mėnulyje 
turi mūsų vadinama neapykantą?

— Jei mes nutariame taip veikti viešąją nuomonę, 
kad daugiau karui lėšų išgautume, tai kodėl negalime 
jų panaudoti kitam reikalui: bandyti vis dėlto susisiekti 

su tomis būtybėmis? Mes juk vadovavomės geru tiks
lu, manydami, kad tenai niekas negyvena. Kodėl apie 
tai nepainformuoti mėnulio gyventojų?

— Tai neįmanoma, — atsikirto Douglas. — Jūs 
prisimenate Ben Tabričio straipsni. Su tomis būtybė
mis mes nieko neturime bendro: nei minties, nei žo
džio, nei pažinimo bei patyrime priemonių. Kaip Jūs 
manote su jomis susikalbėti?...

Visi, o taip pat ir Rouvray, sutiko, kad lordas 
Frankas sako tiesą. Vadinasi, nieko kito nelieka, kaip 
karą vesti toliau. Tas baisus žodis “karas” suvirpino 
visų lūpas. Vis dėlto buvo nutarta kelias dienas susilai
kyti ir mėnulio nebepulti, jei žemė nebus puolama 
(Brun, TV, 33 p.)

Rouvray mirtis
Apie tai, kas nutiko per paskutines dvi dienas, nie

ko tikro nežinoma. Išlikęs tėra fotografiškas protoko
las direkotrijos posėdžio, kuriame buvo norima prisi
šaukti Ben Tabritj. Smackas tam griežtai pasiprieši
nęs. Jis gerai pažinęs tą mokslininką, kurs vienu me
tu yra buvęs jo laikraščių bendradarbis. Smackas pata
ręs geriau vienam iš direktorijos narių nuvykti pas Ben 
Tabritj asmeniškai. Vykti turėjęs Rouvray, nes ji la
biausia spyręsis, kad nebūtų kariaujama.

Vasario šeštą po pietų patirta, kad lėktuvas, ku
riuo skrido Rouvray, Marakeše nenusileido. Apie 5 vai. 
W.N.A. laikraščių centrinė redakcija gavo žinią: ties 
Belearų salomis pastebėti beplūduriuoją lėktuvo liku- 
čia. Dauguma istorikų mano, kad Rouvray nusižudė 
(žiūr. Michel Prevost, Rouvray gyvenimas. Paryžius, 
1996). Iš tikrųjų, sunku nepripažinti, kad tai gali būti 
tikra. Rouvray skraidė visada vienas, vienaviečiu lėk
tuvu, kurį pats vairuodavo. Po ano šiurpaus rytmečio 

jis buvo labai susijaudinęs. .Nelaimė, atrodo, taip pat 
negalėjo įvykti, nes lėktuvas, giroskopiškai sukonstruo
tas tik 1988 metais, buvo gana patvarus.

Ir išvykdamas Rouvray buvo gerai nusiteikęs. Tai 
aišku iš jo atsisveikinimo kalbos su Douglu ir Brunu. 
Abu jie nieko neįtarė. Rouvray buvo patenkintas savo 
pasiimta misija. Jis buvo giliai įsitikinęs, kad jam pa
vyks rasti priemonę žemei grąžinti taiką. Kodėl jis nu
sižudė, apsiėmęs atlikti tą pareigą, taip ir lieka neaiš
ku.

Brunas (TV, 210-250) spėja, kad jį bus nužudę 
karo su mėnuliu kurstytojai. Jau 1989 metais buvo ži
noma, kad kiekvieną lėktuvą galima iš toliau nuleisti 
žemėn. Tačiau nepartiniai istorikai tvirtino, kad jie 
neturi kuo to įtarimo pagrįsti. Apie vasario šeštosios 
posėdį ir jame priimtus nutarimus niekam dar nebuvo 
žinoma. Kas tad būtų kėsinęsis Rouvray nužudyti? Bet 
ne tiek svarbu, ar tai buvo savižudybė, nelaimė ar 
žmogžudybė: Rouvray mirtis žemei buvo didelė nelai
mė.

Ne mažesnė paslaptis dengia ir Ben Tabričio laiky
seną. Ar jo nepasiekė radiotelegrama, kuri jam įsakė 
daugiau mėnulio nebešvitinti, ar jis neatlaikė moksli
ninko pagundos, savo aparatus toliau bandyti, lieka 
neaišku (žiūr. Hertz. Atsakomybė už planetinį karą. 
Jeruzalė, 12 tomų). Aiškūs tėra patys faktai. Naktį iš 
vasario 6 į 7 dieną visos žemės observatorijos pastebė
jo. kad Ben Tabričio spinduliai vėl užlygino mėnulyje 
vieną kraterį. Atsakymo ilgai laukti nereikėjo. Vasa
rio 7 d. per 3 minutes buvo susvilinti šie miestai: El- 
beuf (Pamcūzijoje), Bristol (Rhode-Island) ir Upsala 
(Švedijoje). Tai padarė mėnulio gyventojų kerštas.

Prasidėjo planetinių karų era.
(Pabaiga)
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Šventiniai vaidinimai
Visuose pasaulio kraštuose 

kinas ir sportas sutraukia dau
giausia publikos. Tai matyda
mas, kai kas pranašavo, kad 
tos dvi pramogų rūšys gali 
visai pakirsti teatrą. Tačiau 
pranašystės pasirodė klaidin
gos. Kino paveikslai vis pasi
lieka paprasta pramoga, retai 
tepasiekdami meninį lygi, ir 
pastaruoju laiku net išgyvena 
krizę, o sportas niekada ne
pretendavo į mbną. Taigi teat
ro menas išliko. Išliko ir jam 
ištikimos publikos, net ir ne
maža jaunimo, kuris šiaip yra 
linkęs j sportą.

Tiesa, pastaraisiais laikais 
kai kas teatro vertę perdeda ir 
nori iš jo padaryti nukrikščio- 
nėjusių žmonių bažnyčią. Be- 
■abejo, tai klaidinga pažiūra. 
Normalus žmogus, ypač krik- 
šičonis, gerai supranta, kad 
bažnyčios paskirtis vienokia, o 
teatro — visai kitokia, grynai 
žmogiška. Teatras — grynai 
žmogiškos kūrybos padaras, 
viena meno šakų. Tačiau tai 
žymiai vertingesnė šaka negu 
kino paveikslai ar sportas. To
dėl net jaunimas, kuris ieško 
gilesnio gyvenimo ir nesitenki
na paviršutiniais dienos įspū
džiais, gana gausiai lanko teat
rą. Tai aiškiai matyti Europoj, 
ypač Vokietijoj. Ten eidamas j 
teatrą, gali matyti studentų 
būrius, bestovinčius eilėj prie 
kasos ir kantriai belaukiančius, 
ar neatliks neišparduotų bilie
tų. (Mat, neparduoti normalia 
kaina bilietai, studentams par
duodami žymiai pigiau, kar
tais už trečdalį ar ketvirtadalį 
kainos).

Europoj teatras dažniausiai 
nėra pramoga laikui praleisti. 
Tai rimta meno šaka, kuri ne- 
visada apsimoka, kaip daugelis 
kultūros darbų. O rimtas teat
ras reikalauja daug išlaidų dėl 
nemažo aktorių skaičiaus. To- 

fteretef dramos ir muzikos 
teatrams į pagalbą ateina val
stybė ir miestų savivaldybės 
su finansine parama.

Kai užeina vasaros karščiai, 
teatro sezonas paprastai bai
giasi. Točiau ir vasaros laiku 
Europoj teatro gyvenimas vi
sai nenutrūksta, nors daugu
ma teatralų atostogauja. Tuo 
laiku teatras šiek tiek pakei
čia savo reiškimosi formą, pri
sitaiko prie vasarojančios pub
likos ir prie iš svetur atvyks
tančių turistų. Sakysim, įvai-

LIETUVIŲ KALBOS MOKYKLA

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

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

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Bushuick Avė., Brooklyn, N. Y
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J. GRINIUS

rūs koncertai, ypač simfoniniai 
koncertai, tada būna vasarvie
tėse, kur suvažiuoja atosto
gautojai. Tada būna ir vaidi
nimų po atviru dangum. Jais 
garsi Pietų Prancūzija, kur yra 
senovės romėnų teatrų likučių.

Tokiais šventiniais vaidini
mais arba festivaliais ten nuo 
seniai yra garsus Orange mies
telis. J jo didžiulį, atvirą ro
mėnišką teatrą dramos ir ope
ros vaidinimų pasižiūrėti ir pa
siklausyti suplaukia tūkstanti
nės minios. Čia daugiausia vai
dinamos tos tragedijos ir ope
ros, kurių siužetai paimti iš an
tikinio (senovės) pasaulio.

Kiek mažesnio masto šven
tiniai vaidinimai vyksta Avin
jone (Avignon), kur XIV am
žiuje apie 70 metų gyveno po
piežiai. Jų didžiulė pilis, dau
giau panaši į tvirtovę negu į 
palocius, tebėra dar gerai išsi
laikiusi. Jos apžiūrėti vasarą 
atvyksta nemaža svečių iš už
sienio ir iš pašios Prancūzijos. 
Daugiausia tiems turistams po
piežių pilies viename kieme, 
kuris turi gerą rezonansą, ir 
statomi dramos vaidinimai. Pa
žymėtina, kad šiemet viena 
trupė vaidina net vokiečio 
Kleisto “Hamburgo Princo” 
dramą. To paprastai prancūzai 
nedarydavo. Dabar šita vokiš
ka drama jie nori parodyti no
rą su vokiečiais bendradar
biauti.

Vasaros vaidinimai vyksta ir 
trečiame Pietų Prancūziios 
mieste — Aix-en-Provence. čia 
statomi muzikiniai kūriniai, o- 
peros. Laikraščiai rašo, kad 
pamcūzai čia nori kasmet su
traukti geriausius Europos dai
nininkus ir Aixo festivalius pa
daryti tokius pat garsius ir 
tarptautiškus, kaip Salzburgo 
festivaliai Austrijoj.

O Salzburgo meno šventės 
jau nuo seniai turi pasaulinį 
garsą. Čia kasmet vasarą iš vi
so pasaulio suvažiuoja svečių, 
kurie nori paklausyti aukšto 
lygio muzikos. Šiemet Salzbur- 
ge muzikos šventė prasidėjo 
liepos pabaigoj (27 d.). Kaip 
paprastai, ji skiriama austrų 
muzikos genijui W. A. Mozar- 
tui pagerbti. Tačiau čia stato
mos ne vien .jo operos ir simfo
nijos, bet ir kitų vokiečių mu
zikų kūriniai. įklodami taip

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

Dr. A. šerksaas,
LKMMN Vedėjas

I

T

Europoje
pat ir bažnytinės ir kamerinės 
muzikos koncertai, kuriuos at
lieka geriausios Europos pajė
gos. Šiemet Salztburgo festiva
lis buvo pradėtas mūsų laikų 
stiliui pritaikyta Mozarto ope
ra “Idomeneo”. Ji buvo per
duota per daugelį Europos ra
dijo stočių.

Kitas vasarą beveik toks pat 
garsus muzikos centras, kaip 
Salzburgas, yra Baureuth, Vo
kietijoj. čia pirmiausia pager
biamas R. Wagner, kurio ope
roms vaidinti yra pastatytas 
net specialus teatras pagal pa
ties Wagnerio pageidavimus. 
Jis skiriasi nuo kitų teatrų, 
kad jis neturi jokių ložių ir bal
konų. čia testatomos tik Wag- 
nerio operos, kurias autorius 
vadina muzikinėmis dramomis. 
Tačiau šiemet Bayreutho fes
tivalis buvo pradėtas (liepos 
29 d.) Beethoveno 9-ja simfo
nija. Čia dabar yra suvažiavę 
geriausi Wagnerio operų daini
ninkai ir daug svečių iš užsie
nio. Nors bilietai j spektaklius

H ateitininku suvažiavimo. H kairės I dešine pirmoje eilėje: prel. L. Tulaba, prof. K. Pakštas, kun. J. Bakšys 
(Rochesterio lietuviu parap. klebonas), dr. A. Darnusis 'ateitininkų federacijos vadas), prel. J. Balkūnas ir dr. 
VI. Viliamas. Antroje, eilėje (vidury) Juozas B. Lauėka, išrinktas ateitininku sendraugių pirmininku

AMERIKOS ATEITININKU SUV AŽIAVIMAS
Rugsėjo 1-2 d. Rochesterv į- 

vyko Amerikos Ateitininkų Są
jungos suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvavo: moksle’viai, 
studentai ir sendraugiai. Viso 
dalyvavo 83 atstovai ir apie 
šimtas svečių, drauge atvyku
sių su atstovais.

Labai aktyviai suvažiavime 
reiškėsi baigę Nepriklausomos 
Lietuvos universitetus tremti
niai ateitin’nkai sendraugiai. 
Jie buvo viso suvažiavimo šir
dis. Deja .senąją atetininkiją 
atstovavo t>k vienas prof. K. 
Pakštas, visad kupinas energi
jos ir pakilios dvasios.

Senųjų Amerikos lietuvių 
darbuotojų atstovai buvo prel. 
J. Balkūnas ir Leonardas ši
mutis. Tai senosios Amerikos 
lietuvių ir lietuvybės išlaikymo 
aktyviausi veikėjai. Labai akty
vus suvažiavime buvo ir Ro
chesterio lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. Bakšys.

L. Šimutis, prel. Balkūnas ir 
kun. Bakšys dažnai savo sva
riais ir įtikinančiais žodžia’s 
padėdavo suvažiavimo daly- - 
viams geriau įžvelgt" į kai ku
riuos tremtinių ateitininkų ke
liamus klausimus, ka'p tai lie-

Ateitininkų rudens balius
Rugsėjo 23 d. 6 vai. vak. 

Maspetho parapijos salėje 
New Yorko ateitininkai ruošia 
didelį rudens balių. Plati meni
nė programa, turtinga vakarie
nė su šokiais. Baliaus pelnas 
skiriamas Ateitininkų Šalpos 
Fondui, kuris remia mokslą ei
nantį lietuvišką jaunimą. Bilie
tai į balių gaunami “Darbinin
ko” redakcijoj.

Visi Nevv Yorko ateitininkai 
kviečiami baliuje dalyvauti. 
Laukiama svečių ir iš tolimes
nių apylinkių. .

brangūs, bet numatoma, kad 
Beyreutho festivalis duos apie 
200.000 markių deficito, nes 
šiemet teko įsigyti nemaža te
atro reikmenų ir brangių kos
tiumų, kurie buvo sunaikinti 
karo pabaigoj. Vien šitiems 
trūkumams padengti buvo iš
leista 500.000 markių.

Muencheno Princo Regento 
operos teatrui, kuris seniau bu
vo skirtas taip pat \Vagnerio o- 
perų statymui, šiemet sukako 
50 metų. Ta sukaktis buvo at
žymėta festivaliu, kuris truko 
visą liepos mėnesį. Per tą laiką 
buvo vaidinamos tik vokiečių 
operos, nors šiaip tas teatras 
dabar stato ir kitų tautų kom
pozitorių kūrinius.

Muzikos švenčių dabar vyk
sta ir kituose Europos mies
tuose. Pav., nuo liepos 29 d. iki 
augpiūčio 5 d. Šveicarijos Zue- 
riche vyko muzikos savaitė. 
Ką tik pasibaigė Ruhro šventi
niai vaidinimai, kuriuose daly
vavo įvairių vokiečių miestų 
teatrai, šitaip dirbdami karštą 
vasarą teatralai stengiasi, kad 
žmonės 'nepaskęstų kasdieny
bėj ir savo dvasiose neapker
pėtų.

tuvybės išlaikymo ir kt.
Suvažiavimas daugiausia ap

siribojo techn>škais organizaci
jos klausimais. Daugelis atsto
vų labai gyvai dalyvavo disku
sijose dėl senųjų ir tremtinių 
lietuvių bendradarbiavimo, lie
tuvybės išlaikymo Amerikoje, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės skubesnio suorganizavimo, 
katalik. akcijos išplėtimo A- 
merikos lietuvių parapijose ir 
kt. Šiais visais klausimais pri
imti nutarimai.

Daug dėmesio kreipta į Ame
rikos ateitininkų prieauglio — 
jaunučių suorganizavimą.

Suvažiavimo metu atskirai 
posėdž’avo: moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai. Šie pada
liniai savo posėdžiuose išsirin
ko atskiras vadovybes.

Ateitin'nkų šelpimo Fondo 
priešakyje ir toliau pasiliko 
prel. J. Balkūnas. Tenka pa
stebėti, jog Ateitininkų Šelpi
mo Fondas prel. J. Balkūnui 
vadovaujant nors ir pamažu, 
bet auga į stiprų ateitininkijos 
šelpimo fondą.

JAV Ateitininkų sendraugių 
sąjungos pirm, išrinktas J. 
Laučka, buvęs JAV Ateitinin
kų S-gos pirmininkas.

V"si suvažiavimo dalyviai 
sekmadienį, rugsėjo 2 d., 8 vai. 
ryto bendrai ėjo šv. komunijos. 
Pamaldas laikė prel. J. Balkū
nas, pamokslą pasakė prel. L. 
Tulaba. Per rftišias giedojo pa
rapijos choras, vad. P. Armo- 
no.

Vakare suvažiavimas buvo 
baigtas prof. K. Pakšto vieša 
paskaita, kurion buvo susirin
kę beveik visi Rochesterio ir a- 
pylinkės lietuviai. Prof. K. 
Pakštas savo paskaitoj, tru
kusioj daugiau kaip valandą, 
daugiausia buvo sustojęs ties 
dabartine krikščioniškosios ci
vilizacijos krize >r būsimos Ne-

MALDA IR GIMTOJI KALBA
M. J. ADOMAITIS

Per tuos dvejus savo gyveni
mo Amerikoje metus aš nepa
jėgiau rasti atsakymo, kaip 
galima lietuviui vaikui, dar net 
pakankama1 angliškai nemo
kančiam, tikybą dėstyti ang-
lų kalba. Spaudos žinios šių • k*ek jie sukelia minčių!
metų pavasarį, kad tokie vai
kai pirmosios išpažinties ir ko- 
munijos turėjo eiti irgi anglų 
kalba pamokyti, mane tiesiog 
sukrėtė. Ir tai buvo parapijose, 
kurios pretenduoja vadintis 
lietuviškomis! Kilo įvairiausių 
m'nčių, svarstymų, atsimini
mų. Tai toks gyvybiškai aktu
alus reikalas, kad rėikia tie
siog šaukte šaukti: kurgi pa
galiau einam?

Tūlas gal pasakys: ar ne vis- 
tiek, ta ar ta kalba atkalbės 
maldas?

Taigi, kad ne! Reikia skirti 
maldą ir kalbėjimą maldos. 
Galima kalbėti maldą ir nesi
melsti. Kad nesuklysčiau, aš 
pasiėmiau Katalikų Tikybos 
Katekizmą, aprobuotą vysk.

prikl. Lietuvos atkūrimo rū
pesčiais.

Po paskaitos įvyko viešas 
koncertas, kuriame dalyvavo 
visi Rochesterio apylinkės lie
tuviai ■ ir suvažiavimo dalyviai.

Koncerte gražiai pasirodė ir 
ateitminkų jaunosios meninės 
jėgos. Janina šalnienė, kolora
tūrinis sopranas, padainavo A. 
Kačanausko “Sielvartas” ir 
Tallat - Kelpšos “Mano sieloj 
šiandien šventė”. Julija Skipa- 
rytė, dramatinis sopranas, gra
žiai atliko St. Šimkaus harmo
nizuotą liaudies dainą — “Ga
niau palšus .jautelius”, A. Ka
čanausko — ‘Ten kur Nemu
nas banguoja” ir St. Šimkaus 
“Pamylėjau vakar.” Vlada Sa- 
baliausldenė. lyrinis sopranas, 
su dideliu įsijautimu ir geru 
pasiruošimu atliko A. Kača
nausko “Kad aš našlaitėlė”, R. 
Schumano “Svajonė”, K. V. 
Banaičio "Savo skambančia 
daina.” Antroje dalyje pada'- 
navo iš operos Gianni Skiki- 
Puccini “Mano tėvelis”, iš Puc- 
cini operos Bohemia Mim> ari
ją, ir iš Gounod Fausto oper. 
Margaritos ariją.

Čelo du dalykus pagrojo Pet
ras Armonas. Akompanavo 
Zenonas Nomeika ir Misa Be- 
verly Povvers, Nazareth kolegi
jos buvusi Vlados Sabaliausk'e- 
nės studentė.

Suvažiavimo dalyviai visas 
tris dienas labai jaukiai jautė
si tėviškoje vietos klebono kun. 
J. Bakš>o globoje, o vietos atei
tininkų kuopa vad. dr. J. Stan
kaičio labai daug rūpesčio pa
rodė besistengdama, kad jų 
svečiai būtų sotūs ir patogio
se nakvynėse gerai pasilsėję. 
Visi suvaž’avimo dalyviai 
skirstėsi geriausioje nuotaiko
je ir gėrėjosi gražia Roches
terio lietuvių kolonijos dvasia.

Sb.

Būč"o, išleistą Vokietijoje, Tue- 
bingene, 1946 m. Jo 86 psl. 
malda yra apibrėžta, kaip 
“minties pakėlimas prie Die
vo.”

Taip. Koki gilūs žodžiai ir 
Kad 

būtų meldžiamasi, reikia min
tį pakelti Dievop, o žodžiai yra 
tik to pakėlimo išraiška. Jei 
to pakėlimo nėra, v>eni žodžiai 
nieko nereiškia. Tačiau kaip 
dažnai girdime tik maldos žo
džius, o nei minties nei š'rdies 
pakėlimo į Dievą visiškai ne-* 
jaučiama arba ir nėra.

Dievui priklauso patys gra
žiausi jausmai ir pačios kil
niausios mintys. Bet visą tų 
jausmų ir minčių pilnumą mes 
galime išsakyti tik savo gimto
sios kalbos žodžiais. Lietuviui; 
nei anglų “God”, nei vokiečių į 
“Gott”, nei lenkų “Božė”, nei! 
prancūzų “Dieu” toli gražu ne-' 
pasako to, ką lietuvių k. “Die
vas”. Lietuvis t'k galvoja, kad 
anų tautų žmonės į anuos žo
džius deda tas mintis ir tuos 
jausmus, kuriuos lietuviai de
da į žodį “Dievas”. Tas pat ir 
su kitais žodžiais. Visą žodžio 
turinį mes galime pajusti tik 
savo gimtoje kalboje. Tik ja 
mes galime pilnai save išsaky
ti, pilna1 savo mintis ir jaus
mus išreikšti.

Vienas lietuvis, atsidūręs 
Vokietijoje, 1945 m. pavasarį, 
dar karo dienomis, nesant lie
tuvių kun‘gų, velykinę išpažin
tį ryžosi atlikti vokiškai. Jis ją 
atliko, bet toli nesijautė tiek 
laimingas, kaip po lietuv'škai 
atliktos išpažinties.

Tie lietuviai vaikučiai, kurie 
šiemet turėjo eit* pirmosios iš
pažinties anglų kalba, to ne
pilno savęs išsakymo jausmo, 
žinoma, nepergyveno. Jie per- 
jauni tam. Bet jie nepergyveno 
ir to, ką būtų galėję ir sugebėję 
pergyventi. Jie, be abejo, bu
vo " gražiai aprengti, gražiai 
priklaupinėjo, gražiai kalbėjo 
maldas. Jie džiaugėsi tomis 
gražiomis ceremonijomis. Tik 
ar buvo nuo to šilta ir pakilu 
jų širdelėse, ar savo mintimis 
jie suprato ir kilo aukštyn...

Kaip spindi vaiko akys, kai 
jis savo motinai ar tėvui sa
ko “myliu”, prie jų glaudžiasi 
ir myluoja! Bet pakeisk lietu
vio vaikučio lūpose tą “myliu” 
į “I love you”,- ir nejučiomis 
pajusi tą šaltį, kuris padvelks.

Meilė Dievui savo kalbos' 
žodžiais vaikutį gali pakelti į 
ekstazę, svetimais žodžiais jis 
tai pakartos, kaip išmoksta pa
moką.

Nepriekaištauju niekam. Aš 
tik svarstau. Dėstau, ką aš tuo 
klausimu manau. Norėčiau, ■ 
kad ir kiti svarstytų: tėvai, ku
nigai, mokytojai.

Prisiminkime tuos gražius 
pamokslus, sakomus bažnyčio
se misijų dienomis. Kada pa
mokslininkai .ragindami aukoti 
misijoms, kelia misijonierių' 
darbus, nurodinėja jų pasišven
timą: kokiose sąlygose jie gy
vena; kiek vargsta, kol vietinės 
kalbos išmoksta, kad galėtų į i 
žmones prašnekti jų kalba, 
juos patraukti prie savęs, o 
paskui Kristaus mokslu apšvie
sti. Sulyginkim tuos gražius 
misionierių pavyzdžius su tuo. 
kas dėjosi pas mus.

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:
FRANC1SCAN MONASTERY 

Kennebunk Port, Maine

Bažnyčia ir pasaulis
Hehaikyje, Suomijoje, kata

likai studentai, suvažiavę iš vi
sos Skandinavijos, svarstė su 
religija susijusius klausimus. 
Suvažiavime dalyvavo 100 stu
dentų. Žinant Skandinavijos 
kraštuose silpną Katalikų Baž
nyčios padėtį, šis studentų su
sidomėjimas religiniais klausi
mais yra labai džiugus reiški
nys.

Chevegtone benediktinų vie
nuoliai Belgijoje pakvietė rusų 
schizmatikų geriausius teolo
gus moksliškai padiskutuoti a- 
pie popiežiaus primatą, kurio 
šie nepripažįsta. Iš katalikų pu
sės diskusijose dalyvaus Belgi
jos teologijos fakultetų bei ku
nigų seminarijų profesoriai ir 
Romos Rytų Instituto atstovai.

Italijoje baigėsi katalikų 
studentų socialinių studijų sa
vaitė, kurioje buvo negrinėja- 
ma pagrindini tema “Tauta ir 
žmogaus santykis su ja”. Iš
ryškinta tėvynės idėja, kuri 
nesanti tiktai vardas ar jaus
mas, bet konkreti tikrovė. Su
važiavime buvo paliesta ir tau
tos sąvoka. Tokios studijos Ita
lijos jaunimui yra labai nau
dingos, nes fašizmo laikais šio
je srityje daug kas buvo iš
kreipta.

Krikščionys demokratai, įei
ną j vakarų Berlyno miesto ta
rybą, daro žygių religijos dės
tymą vesti j bendrąją mokymo 
programą. Surinkti duomenys 
parodė, jog ir dabar 80 nuo
šimčių tėvų savo vaikus siun
čia mokytis tikybos.

P, Kronkouski, buvęs aukš- , 
tas caro armijos karininkas. į- 
švęstas kunigu ir Lens, š. 
Prancūzijoje, atlaike primici
jas, būdamas 68 mt. amžiaus. 
Jis yra buvęs Sibiro koncentra
cijos stovyklose, iš kurių pa
sprukęs Kinijon, per Japoniją 
pasiekęs J. Am. V-bes ir pa
galiau Prancūziją. Praėjusio 
karo metu bombos sunaikino jo 
namus ir užmušė žmoną. Ne
atsižvelgdamas į seną savo 
amžių, jis pradėjo teologines 
studijas, kurios jį nuvedė iki 
kunigystės.

San Francisco arkivysk. J. 
Mitty, Amerikos katalikų vys
kupų įsteigto jaunimui organi
zuoti departamento pirminin
kas, ir jų labdaros tvarkymo 
narys, švenčia savo vyskupavi
mo 25 metų sukaktį.

Kard. E. Moony praneša, kad 
šv. Tėvas jau prisiuntė savo 
palaimnimą Detroite šaukia
mam Jėzaus Vardo vyrų orga
nizacijos suvažiavimui. Suva
žiavimas įvyks spalio 2-7 d.

Kard. SpeUmanas savo spe
cialioje kalboje per radiją, pa
minėdamas mirusį kard. Sapic- 
hą, jį pavadino “vargšų ir jų 
kančių draugu bei jų teisių ir 
laisvių, ateinančių iš Dievo, 
narsiu gynėju.” Kreipdamasis 
į šiandin prislėgtą lenkų tautą 
ir persekiojamus katalikus, 
kard. Spellmanas savo kalbą 
užbaigė šiais žodžiais: “Naktis 
gali būti ilga, bet aušra su per
galės žinia pagaliau išauš.”

Vokietijoje pastoraciniams 
tikslams įvairios įmonės davė 
250 nedidelių automobilių, ku
rie dvasininkams, aptarnau
jantiems plačias sritis, labai 
palengvina darbą.

Nello vian
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laikas: uždarbis leidai!), kada 
nori, pas ką nori. IK? jokių 
skrupulų, atodūsių ilRITisigriau- 
žimo. Dienos valandos ilgos.

Žinoma, tiek “gyvenimiška 
patirtis”, tiek “vaizduotė” rei
kalingos. Žilas plaukas irgi ką 
nors reiškia (pirma 
aš šaipiausi iš senių). Bet 
be vaizduotės m ū -

Ryšium su Jurgio Savickio naujos 
knygos — “Raudoni batukai”—pa
sirodymu, mūsų laikraščio redak
cija padarė pasikalbėjimą su auto
riumi, dabar gyvenančiu Prancūzi
jos Rivjeroje. I patiektus klausi
mus Jurgis Savickis atsakė raštu, 
kuri čia ir spausdiname.

Gerą naujieną Darbininkas 
bus man pranešęs, kad Ameri
koje jau bus pasirodžiusi mano 
knyga. Tokiu batsiuvišku var
du: Batukai, ir dargi — raudo
ni. Turbūt naudingiausia pro- 
efsija šiais metais būti batsiu
viu (ir, žinoma, rašyti knygas. 
Pageidautina — geras).

J Darbininko tiek malonius 
pasiteiravimus kokiu būdu ir 
ką aš rašau, turiu prisipažinti, 
kad savo gyvenime nebuvau 
tiek įsigilinęs į savo kūrybą, jos 
pobūdį bei priemones, kiek da
bar turiu vienu ypu atsakyti 
Redakcijai. Kur leidžiau savo 
knygas? Kad ir būdamas dar 
prieš karą užsienyje, dažniau
sia stengiausi leisti Lietuvoje. 
Paskutinioji vardu “Kelionės” 
buvo išleista “šv. Kazimiero” 
Kaune, nes Spaudos Fondas 
sakėsi knygoje permaža geog-

JURGIS SAVICKIS

Dail. V. K. Jonyno piešinys

ratinių pamokinimų, mokyklai 
tinkamų. Neatsimenu dabar 
gerai, gal ir paskaitoma. Be, 
tikriausia, be visų išmestinų, 
primityvišku būdu pagamintų, 
fotografijų. Pirmiausia, nerei
kia atimti nuo kitų amatinin
kų, fotografų, du«nos, o antra, 
ką negali išreikšti žodžiu, jo

kiomis fotografijomis nepatai
sysi.

Pirmąją savo knygą (Šven
tadienio Sonetaf) išleidau 
Berlyne su visomis tobuliausio
mis teksto, rašybos ir minčių 
klaidomis. Išleisti Lietuvoje 
tuome (1922) buvo neįmano
mas man dalykas, besant tuo
met Kopenhagoje. Kitą kartą 
turėjau leisti knygelutę Švedi
joje, kai pats buvau Švedijoje. 
— Kaip aš žiūriu į savo kūry
bą? Labai neprielankiai. Juk 
geriausias laikas praleistas. 
Reikėtų bent dabar paskubėti. 
Tik už dideles nuodėmes, ir 
žmonių, knygas skaitančių, pa
sigailėdamas, imčiaus skaityti 
savo senus raštus. Verčiamas 
imčiaus taisyti (reiktų daug 
ką išmesti ir perdirbti). Tuo 
nenoriu pasakyti, kad dabar 
jau pramokau geriau rašyti.

Kol atliedinu kurį kūrinėlį, 
daug jį taisau. Pavartojant 
technišką išsireiškimą: žmogus 
turi įsigyventi į žmones ir si
tuacijas. Arba daugiau gyve
nimiškai tariant: reikia atsipa- 
laidoti nuo visokeriopo tingė
jimo nebeslankioti po kampus. 
Galiu rašyti per dienas (jei tik

sų amate negalima apseiti. Ne 
visi gi mėgsta protokolinius 
dalykus. Reikia pasikliauti ir 
vaizduote. Kitaip būtų: “pa
imta iš tikro gyvenimo”, kaip 
sakydavo mūsų dėdžiai ir auš
rininkai.

Turiu kai ką parašęs ii- neiš
leidęs, reikia braukyti dar.

Kągi aš galėčiau pasakyti a- 
pie mūsų rašytojų padėtį. Man 
atrodo ji neblogesnė ir nege
resnė nė pirmiau Lietuvoje, jei 
šiuo klausimu norima suponuo
ti į mūsų renesansinius, prieš
karinius Respublikos laikus. 
Ta prasme “neblogesnė”, nes 
jokie išoriai sunkumai negali 
žmogui kliudyti rašyti. Nebūti
nas papenėjimas manos košele 
ir gera sigara burnoje. Galima 
rašyti visokiomis aplinkybė- 
bėmis. Tą juk ir daro mano 
kolegos.

Tiek apie save ir kitus.

šauksmas Telesforas Valius

Dailininkams svari u

ir kas juos išleis? Dabar jau 
turime keletą tomelių, išleistų 
ir Vokietijoje ir kituose kraš
tuose. Kaip žinios sklinda, bus 
jų ir daugiau. Tiesa, klasikus 
leisti kur kas parankiau, auto
riai mirę, nereikia sukti galvos

APIE
Derlingas ruduo

Didžioji knygos krizė, atro
do,. bus praėjusi. Pastaroji sa
vaitė buvo tikra šventė. Pana
šiai kaip Lietuvoje pasirodė 
net keturios knygos: Jurgio 
Savickio “Raudoni batukai”,— 
novelės; Vinco Joniko “Brang- 
mens” — eilės; iš Vokietijos 
mus pągiekė Aloyzo Barono 
“žvaigždės ir vėjai” — novelės 
ir Gražinos Tulauskaitės “Po 
svetimu dangumi” —eilės. Tai 
tikrai derlingo rudens pradžia 
šis knygų siūbtelėjimas. Spau-* 
doje mirga žinių apie kitas iš
leidžiamas knygas. Vėl mūsų 
kukliose bibliotekėlėse rikiuo
sis mūsų beletristika ir poezi
ja. Šalia jų glausis ir moksli
niai vekalai. Prel. M. P. Juro 
lėšomis bus išleista prof. Zeno
no Ivinskio studija apie Merke-

KNYGAS IR LEIDĖJUS
rūšies knygų — biografijų. Ši 
sritis ir Lietuvoje nebuvo gau
si, 'tačiau ji yra svarbi, ypač 
jaunimo auklėjimui ir lavini
mui. Tai liudija, kad amerikie
čiai skiria net premiją už ge
riausią metų biografiją. Turėtų 
mūsų kultūrininkai, žurnalistai 
ir rašytojai šiuo klausimu susi
domėti, nes dar maža tėra pa
liesti mūsų praeities didieji 
žmonės.

Leidyklų mugėje

Knygos klausimas ne kartą 
iškilo mūsų spaudoje. Buvo 
nuolat kalama, kad mažai kny
gų, kad nėra kam jų leisti. Pa
skutiniu laiku iš nežinios pra
dėjo dygti naujos leidyklos. 
Vienos rimtai puoselėja savo 
darbą, kitos taip sau, dar

juokaudamos leidžia senuosius 
autorius, sukompiliuoja kokią 
kuklią knygiūkštę. Tačiau pa
dėties tas nepagerins, nes ra
šytojai dar vis šnairuoja į vi
sus leidėjus. Sunkiai susitaria 
dėl honoraro. Kai kurie leidė
jai nerizikuoja ir dolerį mie
liau užlenkia į. savo pusę, o ra
šytojui pastumia nedideles 
nuotrupas. Viską lemia leidėjų 
kalkuliacijos. Tiesa, ir jie 
skundžiasi, kad baisiai skursta, 
bet vis dėl to gyvena kur kas 
geriau už rašytojus, kurie lite
ratūrą kuria. Reiktų pagalvoti, 
kaip šiuos santykius geriau su- 
normuoti. Daug kartų tai kel
ta spaudoje, bet iki šiol tai lie
ka tik žirnių bėrimas į sieną.
Spaudoj nuolat buvo primena

ma, kad reikia mums klasikų.

dėl honorarų.
Daugelyje valstybių auto

riaus teisės yra apsaugotos į- 
statymais. Carlstinėje Rusijo
je, autoriui mirus, po 50 metų 
jo kūryba pasidarydavo visuo
menės turtas ir galėdavo leisti, 
kas norėjo. Vokietijoje auto
riaus teisės baigdavosi po 25 
metų. Lietuvoje šio įstatymo 
dar nebuvo.

Butų geftr, kad leidėjai- pla
čiau pažiūrėtų į knygų leidi
mą. Iš klasikų susidariusią pa
jamų dalį galėtų skirti Rašyto
jų Draugijai ar Kultūros Fon
dui. arba leisti tuos mokslo ir 
meno veikalus, prie kurių tik
rai reikia prikišti.

Jei knygos derlius didėja, te
gu gerėja ir sąlygos tų knygų 
autoriams’

A. Džiugėnas

“Free Europe” Komitetas 
rengia parodą, kuri bus kilno
jama ne tik Amerikos miestuo
se, bet ir Europoje. Pats La- - 
vosios Europos Komitetą;- pa
sirūpina transporto ir propa
gandos išlaidomis. Dailinin
kams tereikia tik savo lėšomis 
įrėminti paveikslus. J parodą 
pakviesta 10 tautų: lietuviai, 
albanai, bulgarai, čekoslova- 
kai, estai, latviai, lenkai, rumu
nai. ukrainiečiai ir vengrai.

Mes turime net du lietuvių 
dailininkų sambūrius: Lietu
vių Dailės Institutą ir Pasau
lio Lietuvių Dailininkų Sąjun
gą. Kiek toko girdėti, šie sam
būriai susidomėjo paroda. 
Reiktų tik vien 
kad kuo daugiausia dailininkų 
dalyvautų. Turėtų susidaryti 
tam tikra jury komisija, kuri 
atrinktų darbus, kad parodon

LIETUVIAI AUTORIAI 
* VOKBCČ1V KALBA

Vokietijoje šiuo metu pasi
rodė Jurgio Jankaus “Velnio 
bala” vokiškame vertime. Ver
tė Alexander Baldus, iš'eido 
Pilger - Verlag Spayer. Kny
gutė turi arti 10(1 puslapių. į- 
rišta į kietus viršelius ir iliu
struota.

Taip pat baigiama versti 
Vinco Ramono “-Kryžiai”. Jur
gio Savickio “Žemė dega” ir 
pradėta versti Jurgio Jankaus 
“Namas geroj gatvėj”.

patektų patys geriausi mūsų 
dailės kūriniai.

Parodai bus parengti ir k. - 
taiogai. Ir čia reiktų atkrei; .i 
dėmesį, kad lietuviškasis sky
rius būtų,aprūpintas geru tek
stu, kuriame at< nindėtų visas 
mūsų dailės kelias.

POETAS STASYS 
SANTVARAS

savųjų tarpe atšventė 30 metų 
literatūrinio darlx> sukaktį. 
Dalyvavo Fausta; Kirša, “Sek- 
mosios Dienos” redaktorius, 
kuris *1921 m. rugpiūčio mėn. 
numerin įdėjo pirmą St. San
tvara eilėraštį. Pirmas S. San
tvara eilių rinkinys “Saulėte
kio maldos” išėjo 1924 m. Iki 
šiol poetas yra išleidęs 4 poezi
jos knygai ir 4 dramos veika
lus. Apie St. Santvara kūrybą 
D. Velička yra parašęs didelį 
veikalą, kurį sudarė praplės
tas Tiubingene univ ersitetui į- 
1 eik tas .

Atsiusta paminėti
Jurgis Savickis — RAUDO

NI BATUKAI. Novelės. Išleido 
Gabija Brooklyne 1951 m., 134 
psl., kaina 1.50 dol. Viršelis 
dail. Vyt. Adamkevičiaus.

Aloyzas Baronas— ŽVAIGŽ
DĖS IR VĖJAI Novelės, išlei
do Venta Vokietijoje 1951 m.. 
238 psl.. kaina 2 dol. Viršelis 
dail. Alb. Bielskio.

lį Giedraitį. Ją spausdins Ro
moje, kad galėtų pats autorius 
prižiūrėti, sutelkti daugel do- 
kumehtų nuotraukų, istorinių 
paveikslų. Tai turėtų būti dide
lis. apie 400 puslapių veikalas.

Ypatingą dėmesį reikia at
kreipti į Čikagos K. Spaudos 
Klubo sumanymą išleisti Va
lančiaus “Žemaičių vyskupys
tę.” Šis veikalas nėra nustojęs . 
mokslinės vertės, nes daugelis 
šaltinių, kuriuos tyrinėjo Va
lančius, yrą, dingę be pėdsakų. 
Be to, knyga turi didelių kalbi
nių turtų, kuriuos spėjome už
miršti. Prieš keliasdešimt me
tų šis Valančiaus veikalas buvo 
išleistas Amerikoje. Tačiau šia 
laida nebus galima pasinaudoti, 
nes ji ir sutrumpinta ir smar
kia nutaisyta. Ją pakartojus, 
‘Žemaičių vyskupystė’ nustotų 
ir savo mokslinės ir kalbinės 
prasmės. Naują knygos laidą 
parengti pasižadėjo prof. A. 
Salys, kuris, būdamas žemai
tis, sudarys ir tikslų knygos žo
dyną, sutvarkys transkripciją. 
Džiaugiantis šituo sumanymu, 
reikia linkėti, kad leidėjai ne
užmestų kur ant lentynos. Te
gu įtempia visas pastangas, nes 
su šiuo veikalu išleidimu jie 
statosi paminklą, ir kartu tai 
bus Valančiaus sukakties pa
minėjimas.

Greit pasirodys visa eilė an
tologijų: jaunųjų poetų — “Že
mė”, poezijos antologija, B. 
Brazdžionis rengia prozos an
tologiją. kuri apims visą mūsų 
beletristiką nuo Valančiaus iki 
šių laikų.

Tačiau šitoje knygų lentyno
je. kurią dabar pamažu rikiuo
jame, pasigendame dar vienos

P R įsiminimu ZSf
x ir jo tėviškė

Kai mintys nuolat lekia į aną 
žalią, juodos, sultingos žemės 
tėviškės kampelį, anot B. Ba- 
brausko — didįjį Biržų kraštą, 
davusį Lietuvai garsiąją lyrikų 
trijulę — B. Sruogą, K Binkį 
ir B. Brazdžionį, jos dažnai su
stoja ir Baibokuose, dramatur
go ir poeto prof. B. Sruogos 
gimtajam sodžiuje.

Toli anas paskutinis realus 
sustojimas 1944 m. liepos mėn. 
vėlų vakarą. Tada pašvaistės 
jau buvo persiritusios per bal
tus Vabalninko bažnyčios bok
štus ir lipo viršum medžiuose 
skęstnačių Baibokų, kai mes 
paskutiniai tuščiu Vabalninko- 
Biržų plentu skubėjom atsipa
laiduoti nuo artėjančių raud. 
armijos smaigalių. Pravažiuo
dami Baibokus, užsukome. U- 
lytėlėje sutikę besibūriuojan
čius ginkluotus sodžiaus vyrus, 
pasiūlėm jiem kartu patraukti 
į atokesnes vietas, o pavojaus 
akimirkoj ir į vakarus. Bet at
sakymas buvo greitas ir kie
tas: — Ne. Tėvynės nelaimėje 
neapleisime! Ir po kelių dienų, 
kada mūsiškis partizanų dali
nys sėkmingai dar tebeoperavo 
30-40 km. atstume nuo Baibo
kų, mus pasiekė naujos, pasi
didžiavimą keliančios žinios a- 
pie pasilikusius baibokėnus. 
Taip, juk ir vyresnysis jų bro
lis dainavo:

Dangus užsidegs — 
Ir gandu — ir gandu 
pasMys su varpais po * 
tėvynę. (B. Sruoga)

Dar žvilgtelėjau tada į tuš
čią, raudonais atošvaistais nu
dažytą Sruogų sodybos kie
mą, prisimindamas ten kadaise 
matytą bevaikščiojančią aukš
tą, atletiško kūno sudėjimo fi
gūrą — prof. B. Sruogą. Bet 
tą akimirką jo nebebuvo nei 
Baibokuose, Kaune, nei Vil
niuj. Už lietuvišką atsparumą 
bei nepaklusimą okupanto no
rams 1943 m. kovo mėn. ges
tapo areštuotas ir išvežtas iš 
Lietuovs. jis tebevargo Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklo
je.

1945 m. sausio mėn. vidury
je teko pėsčiam praslinkti pro 
pamario durpynuose įrengtą 
niūrią, rūsčią Stutthofo kon
centracijos stovyklą. Vėl tada 
prisiminė anas mano gimtojo 
krašto dainius ir, ašarą nuo 
sulysusio ir purvino veido 
šluostant, taip norėjosi perduo
ti jam gimtosios žemės pasvei
kinimą...

Taip likimas lėmė, kad ir 
prof. B. Sruoga 1945. I. 26 ka
ro išlaisvintas iš koncentraci
jos stovyklos turėjo grįžti į ne
laimėje atsidūrusią tėvynę. Tu
rėjo grįžti, atskirtas nuo savo 
šeimos, nuo brolio, pasiekusių 
laisvus vakarus. Tėvynėje, ne- 
bepakėlęs moralinio teroro, 
poetas ir dramaturgas prof. B.. 
Sruoga 1947 m. spalio mėn. 16 
d. Vilniuje mirė.

Vladas Ramojus

BALYS SRUOGA Dail. J. Fimausko piešinys

BALYS SRUOGA

PER NAKTELĘ KRIKŠTOLINĘ

Per naktele krikštolinę
Man rūtas seselė skynė

Ir dabino :r vaišino, — 
Apynėliu apkabino.

O pabudus ankstu ryte
Man žadėjo kakton plyta:

Kam saulelė patekėjus
Po darželi ritinėjas,

Kam žirgelio mano risto
Per rūtas daržely brista,

Brista, šokta, šokinėta —
Vainikėlis nutrepsėta . . .

(Daina iš istorinės dramos
“Kazimieras Sapiega"’)

VYTAUTO MARŠAS

Te pašėlus vėtra ūžia,
Verkia motina, meilužė. — 
Suskambės varpai sudužę 
Gedimino dovanos —

Kaip iš žemės klodų tinklo 
Skelsim Vytauto paminklą — 
Vilniaus sostą — amžių ženklą — 
Ženklą Vytauto naštos!

(Iš “Milžino paunksmės’j

GIESMĖ PRIE VYTAUTO KARSTO

O. didis Viešpatie dausų, 
Geriausias Tėve iš tėvų, 
Išgirsk raudas vaiku tavų!

Kaip amžių slenkanti mirtis 
Sukaustė skausmas mums širdis 
Prieš Tavo tėviškės akis!

Maži mes esam ir silpni, 
‘Šešėlio Tavo neverti.
Bet Tu pastiprint mus gali!

Kelionėj žemės ir kančios
Nors krislą duok šviesos Tavos — 
Te meilė mirti mi ms atstos!

(Iš Milžino paunksmės’’)

KULTŪRINE 
KRONIKA

0 Jonas Aistis parengė nau
ją eilėraščių rinkinį “Sesuo 
buitis”. Leidžia prel. M. P. Ju
ras. spausdina Nekalto Prasi
dėjimo Seserys Put name.

9 Į austo Kiršus eilių rinki
nys ' šventieji akmenys” ati
duoti spaudai. Leidžia prel. M. 
P. Juras.

• Pianistas Andrius Kupre
vičius koncertavo Argentinos 
šiaurėje — Misiones sostinėje 
Posadas. Rugpiūčio 3. 4 ir 5 
dienomis davė penkis koncer
tus. Vietinė spauda plačiai pa
minėjo jo koncertus, vadinda
ma pianistą "europiniu muzi
ku”, “žymiu virtuozu.” Gaila, 
kad muzikai kritikai nieko ne
žinojo apie Čiurlionį ir jį pava
dino suomiu.

• Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas baigė mišias kara
liaus Mindaugo garbei. Mišias 
išleisti yra numatęs prel. M. 
P. Juras. Šiuo metu Bostone 
kalbamasi su profesionalų cho
ru, kad tas mišias su solistais 
išpildytų.

” Jono Gailiaus apysaka 
“Susitikimas”, kadaise ėjusi 
Darbininko atkarpoje, T. 
Pranciškonų spaustuvėje jau 
atspausdinta atskira knyga, 
kuri turi 155 psl. Viršelį piešė 
dail. V. Vijeikis. Greitu laiku 
pasirodys knygų rinkoje.

• žurnalistas Kazimieras Či
biras, prieš kelelis metus bu
vęs vienas iš Darbininko re
daktorių. šiuo metu gyvenąs 
Urugvajuje, atšventė 25 metų 
spaudos darbo sukaktį. Kilimo 
jis yra vilnietis. Lietuvoje re
dagavo “Šaltinį”, parašė M. 
Pečkauskaitės biografiją. Jis 
plačiai garsina Lietuvos vardą 
ispanų spaudoje, parašė net 
kelias knygas, kovodamas su 
komunizmu. Argentinos ir Uru
gvajaus spauda K. Čibire su
kaktį gražiai paminėjo.
. • M. K. Čiurlionio “Saulės 

"sonatą” įde^jo Veiki ' ' ■ lei
džiamas amerikiečių karinės 
valdžios dienraštis ‘ Die Neue 
Zeitung”.

• P. Steiingis yra paruošęs 
pirmąją savo eilėraščių knygą. 
Jis gyvena Čili valstybėje.

• “Žemė”, rinktinė poezijos 
knyga, jau išspausdinta. Joje 
dalyvauja K. Bradūnas. A. Ny- 
ka-Niliūnas, II. Nagy.s, V. Ma
černis ir J. Kėkštas. .

• Vincas Krėvė Penr.syiva- 
nijos Universitete šiemet dėstė 
antrojoj vasaros kurso sesijoj.

• Prof. Alfred Senn ateinan
čių metų va mėnesį su ei
le paskaitų išvyks į Europa. Jis 
skaitys Oksfordo, Leideno, 
Strasburgo ir kituose univer
sitetuose.

• Gabriela Mistral, Nobelio 
laureatė, gavo šių metų Čilės 
valstybinę literatūros premi
ją-

• Prof. V. Šilkarskis kvie
čiamas paskaitoms į įvairias 
mokslo vietoves Vokietijoje. 
Prof. V. Šilkarskis prieš karą 
dėstė Lietuvoje. Jo straipsnių 
yra pasirodę “Aiduose”. Jis 
ruošia visų filosofinių Solovjo
vo raštų leidimą vokiečių kal
ba ir profesoriauja Bonos uni
versitete.

• T. J. Beleckas S. J., kuris 
profesoriauja Scrantono uni
versitete. baigia ruošt daba i- 
nių vokiečių katalikų* beletris
tų rinkinį, kuris kaip skaitymų 
knyga bus pritaikyta kolegi
joms šioj šaly.

• Prof. Vacį. Biržiška para
šė studiją apie vysk, M. Valan
čių. Ji pasirodęs “Aiduose”.

• Vokiečiu profesoriui E.
Sittig, kuris tyrinėjo senąsias 
Europos kalbas, pasisekė i er- 

, skai'ęti seniausj skiemeninį 
raštą. Jis buvo surastas 1900 
m., darant tyrinėjimus Kretos 
saloje.

• Šveicarijoje rugsėjo 2 č 
mirė garsus gydytojas dr. Ser- 
gej Voronoff. kuris tyrinėjo 
kaip atjauninti žmogų. Pary
žių je jis turėjo savo laboratori
ją ir jra at jauninęs daugybę 
žmonių, jų tarpe ir keletą lie
tuvių.
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riai susitinka Japonijoj

• Vysk. V. Brizgys, Kauno 
arkivyskupo koadiutorius, gy
venęs ligi šiol Vokietijoje, Re- 
gensburge, antroje rugsėjo pu
sėje atplaukia j Jungtines A- 
merikos Valstybes.

• PreL V. Tulaba, kelis mė- 
mėnesius viešėjęs tarp Ameri
kos lietuvių, dalyvavęs dauge
lyje pasitarimų ir suvažiavimų, 
rugsėjo mėn. 17 d. iš Bostono 
išskrenda atgal į Romą.

• ‘Dainavos” ansamblis, vad. 
Step. Sodeikos, yra paruošęs 
naujų dainų repertuarą, kurį 
pirmą kart išpildys spalio 7 d. 
Chicagos Operos salėje. Rug
sėjo 2 d. ansamblis turėjo iš
kilą j Rudauskų ūkį.

• “Draugo” piknike, rugsėjo 
2 d. didelį susidomėjimą sukėlė 
mažųjų komiškas sportas, kurį 
gražiai paruošė ir pravedė Dr. 
D. Narutavičiūtė.

Šv. Jurgio parapijos mokyk
la po vasaros atostogų- darbą 
pradėjo rugsėjo 5 d. Padaugė
jus mokinių skaičiui, j mokyk
lą dirbti atvyko ir trys naujos 
mokytojos seselės pranciškie- 
tės. Mokyklai paskirta ir nauja 
vedėja seselė M. Anuntiata. Li
gi šiol ši mokykla, kaip oficia
liai skelbė parapijos klebonas, 
rengė tik gerus katalikus ir ge
rus amerikonus, taigi darė tai, 
ką daro ir kitos grynai ameri
koniškos mokyklos. Bet lietu
viškos mokyklos paskirtis 
rengti ir gerus lietuvius. Die
ve duok, ka dtaip ateityje bū
tų.

Pr. Joga, Ateitininkų Fede
racijos vyriausios valdybos rei
kalų vedėjas, rugsėjo 1-2 d. 
valdybai atstovavo Kanados a- 
teitininkų suvažiavime Toron
te.

Į ateitininkų suvažiavimą, į- 
vykusį rugsėjo 1-2 d. Roches- 
tery, buvo nuvykę 24 atstovai 
ir svečiai — P. Balčiūnas, B.

Sąskridis Brocktone
bizniu. Aplink tik skamba bu
teliai su gėrimais. Toliau 
skambėjo mažųjų juokas. Čia 
buvo lenktynės su užmokes- 
niu: paberti saldainiai. Kas lai
mėjo garbę, tas laimėjo ir sal
dainius.

Čia galima buvo pirktis ir 
knygų: “Marija kalba pasau
liui”, “Partizanai už geležines 
uždangos” ir kt.

Pakalbėjęs su Jurgiu, Leo
nu, Vytautu, bei Maryte, Ona 
‘r kitom, grįžau namo. Buvau 
praleidęs visus pinigus, tai 
kaimynų Kazelis parvežė.

Jo vairuojama mašina va
žiuoti buvo gera. Ką jie kalbė
jo, nelabai girdėjau: man v>s 
rodėsi graži vieta pas seseles. 
Kad taip surengtų kitais me
tais čia mergaitėms vasaros 
stovyklą. Kiek gražaus jauni
mo yra Brocktone, So. Bostone 
ir apyl’nkėje. O čia taip ramu, 
nuošalu.

Kita mintis irgi nedavė man 
snausti. Lietuvybės ir seselių 
ateitis Amerikoje liūdna. Se
nieji išmirs, nei senelių niekas 
nerems. Mažai piknikuose ro
dosi jaunimo. Mik.

Rugsėjo 3 d. — Labor Dav 
— buvo surengtas N. J. Sese
lių rėmėjų piknikas. Porą die
nų prieš tai smarkiai lijo, mur
zina buvo ir pikniko diena. Na, 
manau, šiais metais seselės ne- 
išmeldė gražaus oro — nebus 
nė žmonių. Nuvykau į pamal
das — pilna koplyčia »r ant 
kiemo dar būrys žmonių.

Šv. mišias atnašavo prel. P. 
Juras, o pamokslą sakė prel. 
L. Tulaba. Kalbėjo apie mūsų 
laikų žmones, iš kurių ne vie
nam “pilvas yra jo dievas”. Ta
čiau yra išimč’ų, kaip N. J. Se
selės, kitiems savo gyvenimą 
aukojančios, ir jų rėmėjai. Jų 
pastangomis ir aukomis yra 
išlaikoma senelių prieglauda. 
Šiais metais net moterims se
nelėms pastatė namus.

Po pamaldų Julija Jakovo- 
nytė pristatė susirinkusiems 
Erocktono miesto Mayorą. pa
lankų lietuviams ne tik žo
džiais, bet ir darbais. Miesto 
galva gražiais žodž'ais prabilo 
į susirinkusius.

Po to buvo pašventinti sene
lėms skirti namai. Jie yra dvie
jų aukštų, šventinimo apeigas 
atliko prel. L. Tulaba, asistuo
jamas prel. P. Juro, kapeliono 
kun. J. Švagždžio, Brocktono 
mavoro su šeima ir daugelio 
dalyvių. Jie apžiūrėjo atskirus 
kambarius. Dabar dar laukia
ma geraširdžių aukotojų, ku
rie įrengtų 16 lovų, nupirktų 
stalų, kėdž'ų jr kt.

Po pietų prasidėjo tikrasis 
piknikas. Nors laikraščiai ra
šė, kad bus apsiniaukę su lie
tumi. bet atsirado drąsuolių, 
kurie buvo pas'rvžę įveikti vi
sa, kad tik galėtų dalyvauti 
seselių piknike. Ištikrųjų. į lab
daros ar tautos reikalams ren
giamus piknikus apsimoka ir iš 
tolaiu atvažiuoti, ir dolerį kitą 
viršaus išleisti. Paskirų asme
nų parengimai, nors ir gražiai 
jie reklamuojami, manęs nevi
lioja. Sus»rinko apie pusantro 
tūkstančio žmonių, čia matėsi 
iš Brocktono, So. Bostono, 
Cambridge, Stoughtono. Nor- 
wood, Lowellio, Lavvrence, 
Putnamo. Providence, Thomso- 
no, Vandengrift, Pa.. Chica
gos, net iš Floridos. Ir visi su

Neseniai šv. Juozapo parapi
jos tikintieji buvome susirinkę 
pagerbti primiciantą kun. Ed
mundą šambarį, palinkėti jam 
pasisekimo ir Dievo palaimos 
sėkmingai dirbti misionieriaus 
darbą Japonijoj.

Graužinis, Ig. Malinauskas, M. 
ir J. Mikolauskai, J. Staniškis, 
P .Tamulionis, M., V. ir VI. Pa
lubinskai ir kt. Taip pat daly
vavo ir Ateitininkų Federacijos 
vyriausios valdybos nariai dr. 
Ad. Darnusis ir St. Barzdukas. 
Klevelandiečiai suvažiavime 
sudarė gausiausią grupę.

Skautų brolijos vadų suvą- 
žiavimas įvyko rugsėjo 1-2 d. 
Posėdžiai vyko pirmą suvažia
vimo dieną. Sekmadienį buvo 
padėtas vainikas prie buv. 
Lietuvos skautų šefo preziden
to A. Smetonos kapo, visi 
skautai uniformuoti dalyvavo 
pamaldose šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų įvyko 
vietininkijos sueiga kul
tūriniame lietuvių darželyje. 
Suvažiavimas nebuvo gausus. 
Buvo atvykęs ir vyr. skautinin
kas V. Čepas.

Vakare dr. S. Tamošaičio 
sode buvo surengtas laužas. 
Jo, kaip ir laužo, surengto 
skautų akademikų suvažiavi
mo proga, programa buvo tra
dicinė — sudaryta daugiausia 
iš “egzotinių” numerių, netu
rinčių nei gilesnės minties, nei 
rimtesnės formos. Ar ne laikas 
jau būtų pagalvoti, ką šitokia 
programa gali duoti lietuvio 
vaiko protui ir širdžiai sveti
moj aplinkoj. Juk ji nieku ne
patarnauja kilniajam skautų 
šūkiui Dievui ir Tėvynei.

Sesuo M. Raimunda, buvu
si šv. Jurgio parap. mokyklos 
vedėia, nukelta į Pittsburgh, 
Pa. ir paskirta mokytoja į šv. 
Kazimiero mokyklą. Jos širdy 
suskambėdavo ir lietuvybės 
styga, bet dėl vietinės aplinku
mos lietuvybei ką nors gero pa
daryti ji beveik negalėjo.

Tėvas Alfonsas Mičiulis, kle- 
velandietis, švč. Jėzaus širdies 
ir Marijos kongregacijos vie
nuolis, aplankė savo tėvelius. 
Nors mokslus išėjo ir svetimoj 
mokykloj, bet jis nėra pamir
šęs ir savo tėvų kalbos. Rude
nį jis išvažiuoja kaip misionie
rius į Japoniją, kur turėsiąs iš
būti dešimtį metų.

Ateitininkų moksleivių sto
vykloj Marianapolyje klevelan- 
diečių grupė už gerą pasirody
mą sporte laimėjo krepšinio 
sviedinį.

Grįžo visi nepaprastai paten
kinti, kupini geriausių įspū
džių.

K. Marcinkevičius rugsėjo 1 
d. susituokė su M. Blažyte. 
Moterystės sakramentą šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj jiems 
suteikė tėvas B. Ramanauskas 
OFM. Abu jie yra tremtiniai 
čiurlioniečiai, tad mišių metu 
bažnyčioj Veni Creator, Tėve 
Mūsų ir kitas giesmes giedojo 
Čiurlionio ansamblio vyrų cho
ras.

Tėvas B. Ramanauskas OFM, 
kun. K. Širvaičiui grįžus iš a- 
tostogų, išvyko į nuolatinę sa
vo gyvenamąją vietą Bridge- 
ville, Pa. A. B.

Šiomis dienomis gauta žinia, 
kad laivas “Young America”, 
kuriuo jaunasis misionierius 
plaukė, laimingai pasiekė Ja
poniją. Labai nudžiugo .jauna
sis misionierius, kai Yokohama 
uoste jį sutiko brolis misionie
rius ir draugas kun. G. Gilmar- 
tin. Waterburio viešų mokyklų 
viršininko (Superintendent of 
Schools) Mr. & Mrs. John Gil- 
martin sūnus, o kartu dar šeši 
broliai misionieriai.

medalius. Baigęs aukštesn. mo
kyklą, įstojo į šv. Tomo semi
nariją, Bloomfield, Conn. 1947 
metais įstojo į pasaulio misio
nierių organizaciją Marynoll, 
Ossing, N. Y. Sėkmingai bai
gęs teologijos mokslus, birželio 
9 d., šiais metais, buvo įšven
tintas į kunigus ir kartu atnau
jino vienuolio misionieriaus į- 
žadus.

Šv. Juozapo parapijos tikin
tieji džiaugiasi sulaukę iš savo 
tarpo misionieriaus ir prašo 
jam gausios Dievo palaimos.

Nell P. Meškūnas

Kun. E. Šambaris apsigyveno 
Tokio gražiai įrengtose misijų 
namuose, kur tuoiau pradės 
mokytis japonų kalbos ir pa
pročių.

Kun. E. Šambaris yra baigęs 
Waterburio šv. Juozapo para
pijos mokyklą, vėliau lankė 
Crosby aukštesniaią mokyklą, 
kur dalyvavo C.Y.C. ir laimėk) 
tris aukščiausio atsižvinėjimo TREMTINĖMS MOTERIMS 

REKOL-KCMOS
Vasaros įvairumų bangai 

praėjus ir prasidėjus norma
liam kasdienos gyvenimui, 
tremtinės lietuvės ruošia Put
nam, Conn. savo uždaras re
kolekcijas. Rekolekcijos įvyks 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, Putnam, Conn., spalio 5, 6 
ir 7 d. Rekolekcijos prasidės 
penktadienį vakare 8:00 vai. ir 
baigsis sekmadienį po pietų 
3:00 vai. Rekolekcijas ves kun. 
prof. St. Yla, vienuolyno kape
lionas. Jas organizuoja Wor- 
cester, Mass., tremtinės lietu
vės, vadovaujant p. Paulikonie- 
nei. Kviečiamos visos tremti
nės lietuvės iš įvairių vietų. 
Atsilyginimas už visą rekolek
cijų laiką tik $5.00. Užsiregis
truoti prašoma galimai grei
čiau šiuo adresu:

Rev. Sister Superior, 
Immaculate Conception 

Convent,
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Čepinskaitė Darbo 
Šventės išvakarėse žuvo Chi
cagoje automobilių susidūrime 
54-tos ir Westem gatvių kam
pe.

• Sodaliečių susitelkimo die
ną Hartfordo sodalietės mo
terys ruošia Kristaus Kara
liaus šventėje, Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn.

E.

• Lietuvos šventovių paveik
slų — Aušros Vartų. Šiluvos, 
Pažaislio, Žemaičių Kalvarijos 
— atspausdino Nekalto Pr. Se
serų spaustuvė, Putnam, Conn. 
Vienas paveikslas be rėmu kai
nuoja 35 centai. Taip pat Sese
rys išleido ir Lietuvos Marijos 
šventovių maldas vardu: Ste
buklingoj! Dievo Motina, pa
dėk mums varguose.

• Dr. A. Salys grįžo į Dorby, 
Pa., po atostogų, kurias pralei
do pas pranciškonus Kenne
bunk Port, Me.

• Moksleivio ateitininko va
dovėlis. Parengė prof. kun. St. 
Yla, atspaude Nek. Pr. Sese
rys, Putnam, Conn. Knygelę 
išleido trys ateitininkai sen
draugiai: Dr. A. Kučas. Dr. 
Pr. Padalskis ir Dr. A. Salys.

• Jaunuolių Maldos— Moks
lo metų pradžiai Chicagoje iš
leista mokyklinio amžiaus lie
tuviams jaunuoliams pritai
kinta maldų knygelė. Paruošė 
kun. P. Kirvelaitis.

Išleido Edv. Vilutis, 3736 
Pulaski St., East Chicago, Ind.

BROLIS GABRIELIUS 
BALTRUŠAITIS 

pranciškonas, klierikas. šių 
metų rugsėjo 1 d. Kennebunk 
Port, Me., koplyčioje padarė 
amžinuosius vienuolio įžadus. 
Jžadų apeigas atliko provinc. 
Tėv. J. Vaškys. Iškilmėse daly
vavo klieriko motina, dvi sesu
tės iš Scranton, Pa. ir kiti gi
minės iš Orange, N. J.
Brolis Gabrielius gimė Scran

ton, Pa. Lankė šv. Juozapo 
mokyklą ir 1947 m. įstojo į 
lietuvių pranciškonų vienuoly
ną. Naujokyną atliko Pater- 
son, N. J., o filosofijos kursą 
išklausė Duns Scoto Seminari
joje, Detroit, Mich. Šiais me
tais pradeda teologiją Mt. Al- 
vemia seminarijoje, Wappin- 
gers Falls, N. Y., kame moko
si ir kiti trys lietuviai pranciš
konai. J. P.

Quaker Path 4 Vfount G re y 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. lietuvių vasarvietėj. Viešbučio kambariai su 
visais moderniškais 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 5JU5.

Susisiekimas: Traukiniu iš Nevv York'o imti Pennsylvania stoty Long
Island traukinį, einanti i Port Jeff< .son (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
Stotyje, persėdant į kita Long Island traukini, einantį į °ort Jefferson). Nu< 
Jamaica maždaug po m vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
tod už 35c priveža prie vasarvietės durų.

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

NORWOOD, MASS.
ALRK Federacijos 10 sk. 

susirinkimas
įvyko sekmadienį, rugpiūčio 
26 d. Nutarta ruošti Mindaugo 
ir Lietuvos krikšto 700 metų 
sukakties minėjimą. Rengimo 
komisiią sudarė klebonas kun. 
F. E. Norbutas, kun. P. šaka
lys, A. F. Kneižvs, I. Ivaškie- 
nė. A. Venckus, A. Smilgienė ir 
V. J. Kudirka. Minėjimo tvar
ka ir data palikta nuspręsti ko
misijai.
Nonroodiečiai pas N. J. Sese

les Brocktone
Rūgs. 3 d. apie du šimtus 

norvvoodiečių buvo nuvykę au
tobusais ir automobilais į N. 
Jėzaus seserų pikniką Brockto
ne. Su ekskursija vyko ir kle
bonas kun. F. E. Norbutas su 
kun. P. Šakaliu. Visi džiaugiasi 
maloniai praleidę laiką.

Žvalgau

PITTSBURGH.
Kaip gi su choru ir tautiniais 

šokiais?
Artėjant rudeniui pamažu 

sukrunta ir pittsburghiečiai 
aktyvesnei veiklai. Atgis įvai
rios organizacijos, ruoš susi
rinkimus, mitingus ir t.t Ta
čiau liūdniausia, jog neatgys 
nei geras choras, nei pakenčia
ma tautinių šokių grupė. Ne
atgys, nes jų jau keli metai 
Pittsburghas neturi. Kažkaip 
nesiseka sulipdyti ir baigta. O 
pastangų, ir labai didelių, bu
vo. Tačiau jokių vaisių jomis 
nepasiekta. Tik pasibarta, pa- 
sikoliota, pasiginčyta ir choro 
kaip nėra, taip nėra. Turiu čia 
galvoj didelį, bendrą, visų 
Pittsburgho lietuvių globojamą 
ir juos atstovaujantį chorą ir 
tautinių šokių grupę. Šios dvi 
organizacijos Pittsburghui bū
tinos. Be jų pittsburghiečiai y-

PA.
nyčias ir tuo būdu įgijo šv. 
Metų atlaidus.

T. J. Borevičiaus pamokslas 
radijo bangomis.

Rugsėjo 2 d. per Lietuvos 
Vyčių vadovaujamą Lietuvių 
Katalikų radijo programą re
ligine tema paskaitėlę skaitė 
T. Borevičius iš Čikagos. Pa
skaitėlė, klausytojų pareiški
mu, jiems labai patikusi. Jų 
pasitenkinimui tenka pranešti, 
jog Tėvas Borevičius dar viena 
paskaitėlę įrašė į juoste’e. Ji 
bus transliuojama rugsėjo 16 
d.

Rugsėjo 9 d. programa buvo 
skiriama tautos šventei pami
nėti. Atitinkamą kalbą ta pro
ga pasakė kun. Alfa Sušins- 
kas. J. Virpša

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką”!

ra tarsi be rankų — ir jauni
mas išsiblaškęs po prismirdu

sias karčiamas ir minėjimai 
blankūs ir lietuviškoji veikla 
perpus menkesnė. Liūdniau
siai, jog šiemet apie taip svar
bų reikalą dar niekas nė galvot 
nepradėjo, o jei ir pradėjo, tai 
bent garsiai išsižioti bijosi. O 
daryti ką nors reikia. Didesnės 
organizacijos čia turėtų rimtai 
susirūpinti ir nejuokais paim
ti šiai neišsprendžiamai prob
lemai už ragų. Geriau vėliau, 
negu niekad.

Pittsburghiečiai j Nevv Yorką
J New Yorke įvykstantį Lie

tuvos Vyč’ų seimą vyksta ne
mažas būrys ir Pittsburgho vy
čių, kuriems vadovauja aoskr. 
pirm. Vincas Kolyčius. Neturi
me žinių, kas vyks iš 62 kuo
pos. Iš 19-sios vyks Onaičiai, 
Petraičiai, Tomas Unites, Nellė 
Kuncevičiūtė, Lorraine Pužiū- 
tė ir kt. Greičiausiai vyks ir 
apskr. dvasios vadas kun. Juo
zas Girdis.

Sėkmingos misijos
Nuo rugpiūčio 26 d. iki rug

sėjo 2 d. šv. Kazimiero parapi
joj Tėvas Jonas Borevičius, S. 
J. vedė misijas lietuvių kalba 
kalbantiems parapijos na
riams. Misijos praėjo labai pa
kilusioje nuotaikoje. Tėvas J. 
Borevičius savo gražiuose ir 
turininguose pamoksluose ne
tik skelbė amžinai naują Dievo 
žodį, bet neužmiršo ir kenčian
čios mūsų tėvynės. Tai dar la
biau gaivino lietuvių širdis, o 
kai paskutinę misijų dieną mi
sionierius laikė šv. mišias tė
vynės intencija, beveik visa 
bažnyčia ta pat intencija priė
mė švč. sakramentą. Misijos 
buvo baigtos rugsėjo 2 d. 3 vai. 
po pietų įvykusiomis pamaldo
mis ir palaiminimu. Prieš tai 
antrą valandą keli šimtai misi
jų dalyvių bendrai aplankė ke
turias vyskupo nustatytas baž-

JCSŲ SVEIKATA PATAISOMA
BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

SĖKMINGAI PAGYDYTŲ’ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI
{vairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 
spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, nervų 
negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo sunkumai ir 
kitos ligos.

Šiuo laišku pareiškiu tamstai širdingą padėką už pa
galbą pasveikti ir pradėti naują gyvenimą. Per eilę metų 
kankinausi dėl skausmų kojose ir visam kūne, jokie gydyto
jai negalėjo man pagelbėti, tad aš kreipiausi į Jus, kad man 
padėtumėt savo gydymu be vaistų. Jau po pirmo lankymosi 
pas jus pradėjau geriau jaustis ir skausmai kojose ir kūne 
pranyko. Patariu, kad Jūs, dr. Miller, mano laišką ir paveik
slą paskelbtumėt laikraštyje, kad kiti sergantieji ir kenčian- 
tieji galėtų pasinaudoti Jūsų pagalba.

Wm. Scheiffel, Lawrence, Mass.

Gerb. Daktare Miller,
Ilgiau kaip šešis mėnesius kentėjau dėl žarnų ligos. Jaučiau
si labai blogai ir netekau 10 sv. svorio. Tikrenybėje viską 
mėginau, tačiau nenustojau vilties. Dėl nesveikatingumo nu
stojau dirbęs. Tuomet mane gydė trys gydytojai, tačiau nei 
vienas negalėjo man pagelbėti mano sveikatą atstatyti.

Pagaliau vienas draugas papasakojo man apie Dr. Mille- 
rio gydymo būdą. Nors aš nepilnai tikėjau tuo gydymo bū
du, tačiau nutariau šioje srityje ką nors pradėti, nes nenorė
jau toliau kentėti. Kreipiausi į dr. Miller ir po kelių savaičių 
natūralaus gydymo tapau nauju žmogum.

Mano pareiga visiems draugams patarti pasinaudoti Dr. 
Millerio natūraliu gydymo būdu ir kitiems paaiškinti apie jo 
gydymo būdą.

s K. Sotos, Nevv York, N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ’ JUS GALITE MATYTI MANO BIURE

DR. J. MILLER. D. C Ph. C
790 Broad Street Newark, N. I.

PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudson Tubs iš Cortland St.,
Kasdien- nuo 9 ryto iki 7:30 vakare. 14th st ar 34th st 20-30 min. iki Newarko. Nuo sto-

TcL MItchdl 2-01 <3 ties tiic 4 blokai.
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Patricia Holliman, dvieju metukų. labai patenkinta, kad gali 
pakasyti tris liūtės vaikus. Bet... greitai jiems reikės vielų nar
vo, o ne pintinės (Miami, Fla.)

NEPRAKTIŠKAS ŽMOGUS

Žinomas Kopenhagos daili
ninkas E. Bille, kaip ir dauge
lis menininkų, pasižymi menku 
nusimanymu praktiškuose da
lykuose. Neseniai su reikalu 
atvykęs į uostą, jis pasistatė 
dviratį ir nuėjo savo reikalų 
atlikti. Bet kai grįžo, pamatė, 
kad jo dviratį kiti jau iš jūros 
graibo Pasirodė, kad jis
savo dviratį pasistatė ne prie 
sienos, bet prie laivo. Laivui 
nuplaukus, dviratis ir įkrito 
jūrą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Albert Th. Dana
■ ■ ■ ■— c

t 
LIETUVIS ADVOKATAS '' 

C

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

Richmond llill 18, N. Y. $
Tel. VIrginia 9-4882 \

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

ĮVAIRENYBES
BALTŲ PELIŲ PREKYBA

Prieš keletą mėnesių vienas 
vokietis pasiskelbė, kad jis po 
pusaštuntos markės pardavi
nėja porelę baltų pelių veislei, 
pasižadėdamas prieauglį gera 
kaina supirkti. Tuojau pirkėjų 
bei augintojų atsirado ir pra
džioj buvo patenkinti, nes už 
prieauglį gavo po pusantros 
naarkės.

O jų platintojas savo ruožtu 
tą prieauglį vėl porelėmis po 
pusaštuntos markės pardavinė
jo naujiems augintojams.

Bet ilgainiui tuo būdu tiek 
buvo tų pelių priveista, kad jau 
prieauglį nebegalima buvo be-

išplatinti. Tiek naujų augintojų 
nebeatsirado. Tad viso šio biz
nio organizatorius su uždirb
tais pinigais smuko į šalį, o po
licija turėjo įspėti augintojus, 
kad liautųsi peles veisę.
GILIANTI PAŠTO DĖŽUTĖ

Vokietijoj Nienburgo gy-' 
veritojai buvo labai nustebinti, 
kai, jiems bekišant į pašto dė
žutę laiškus, staiga buvo skau
džiai įgiliami pirštai. Da
lyką pradėjus tirti, paaiškėjo, 
kad pašto dėžutėje buvo įsi
kūręs bičių spiečius. Pašto vir-j 
višininko pakviestas bitininkas' 
netikėtą ‘pašto trukdymą” pa
šalino.

i

ŠIO IR ŠEIMININKAS NE
GALI VIENU INDI NAU

DOTIS

Italijoj išleistas potvarkis, 
kad žmogus ir šuo negali nau
dotis tuo pačiu indu, bet kiek
vienas privalo turėti sau atski
rą indą. Visiems viešbučiams 
taip pat įsakyta, kad jie parū
pintų atskirus indus visiems jų 
svečių šunims. Tas pats po
tvarkis galioja katėms ir ki
tiems naminiams gyvuliams.

į

Stephen Bredesjr.į
I

I

New Yorke Bostone

A’DVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVfrgreen 7-9394

Autoniatic Laundrv

f----- ----- -—
ĮTeL EVergreen 7-4335

♦ I
Stephen Aromiskis

(Armakauskas)
Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

3rooklyn, N. Y.

Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

396 W. BROADOTAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

John W. Anseli į
LIETUVIS .ADVOKATAS ? 

15 Fark Row, New Yorkį
Telefonai: 5

Ofiso Tel. Namų Tel c
WO 2-3497 NE 9-568, į

ALAVIJA
Alaviją (Alijošius)' 
yra gera nuo vidų- J 
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
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

»• -—-—•—
| Tek STagg 2-5043

į Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

I1' 
I *■

PIRKITE NAMUS Į

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

WOODHAVEN—arti Forest Park 
«— ir kitose apylinkėse turime gra

žių namų parduoti.
Namų pirkimo bei pardavimo ir 

visokios apdraudos (insurance) 
kaiais gerai patarnaus:

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St„ U'oodhaven 21, N.
Tel. VIrginia 7-1896

rei-

4
I

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Maas.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTABY PUBLIC
Pu^ayiavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dyaai.
TeL SOuth Boston S 2-59* 

AVsnae 2-2484

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garsz’ a
Graborius—Balsamuoto

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

f

*

•>

CASPER
FUNERAL HOME

1*7 DORCHESTER STREET 
South Boston, Msm.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 8-1437
SOuth Bwten S-SSM J

•>
VAITAUTAS YAKaVONIS

FUNERAL HOME

741 NO. MATN STREET
Brockton, Mm 

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir

Balsamuoto ja* 
Patarnavimo* diena ir naktį. 
' Koplyčia iermenim* dykai 

Tel. BROCKTON 8-1588

TeL VIrginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

j

♦<
• ►

PROGRAMOS

495 GRAND
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Tei. EVergreen 4-BS52
4-2442

I
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KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

H

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET. —WWRI. 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės

šokiai, ir t.t. Vestuvės.

STREET

iMimiHPiriKniiii iiihh 
hiiluiiuri'Uiiiiliia.'uUiū''

WLOA

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

Jau 9-ti Metai Kai v įsi Klauso—

JOK. J. STUKAS, Dir.
i •1264 VVhite St., HiHside, N. J.

Y

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

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

S
J. ARLAUSKAS, Savininkas j;

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.!!
' * 

a a a w a a a *•> w * . < . * * aa w a w « • • » « V

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

4
4 ivies aių ir toniKą pristatome vestuvėms, j namus, KriKstynon 
+ parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, 
t Saukite:
j BORIS BEVERAVE CO.

£ j 220 E Street

1

Phone STagg 2-3108

ANTON APPEL

E.POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Wiiliam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 WAREHAM PL 

JAMAIKA, N. Y.
Tel. JAnuuc* 3-7722

t
i

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENA SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANIA VV L O A 

BRADDOCK, PA.
LIETUVIŲ UŽEIGA

MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

ALLIANCE IIALL

I
ZALF.TSKAS Į

FUNERAL HOME|

M4 EAST BROADVVAY 
South Boston, Maja 

D. A. Zaletekas, F. E. Zaletaka* 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas diena ir naktj. 

Koplyčia šermenim* dykai
NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609 Į
4

Į Telefonas: EV 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMI*
- Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta \

65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y.
TeL TU’ining 4-8087

KUUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENA ŠEŠTADIENI 11 VALANDA RATO

*

Lietuviu Radijo Draugijos

J. P. GINKUS 
Direktorius

V. L B ARE viens 
Pranešimu Dir.

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

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

EV 4-9293

SALDAINIŲ PA ■ ICIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava. Arbata, Hot Chocoiate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami,užsakymai įvairiems parengimams

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

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

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

2966 Anthony avė., Nevv York 57, N. Y. 
TRANSPORTATION BĮ RE A U

CATERERS • Communion Breakfasts
Parties -Weddings Banųuets

MEETING HALL

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MIŠIUNAS IR SŪNUS EDWARD MIŠIUNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

< ► 
i > 
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JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DEŠROS SKANUS SKILANDMA1

V. GERULAIČIO
Transporto Kontora

Atlieka baldų, prekių, keleivių ir jų bagažo 
PERVEŽIMO DARBUS

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

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

I 

\ t
V

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.\

Stotis VVEVD—1330 kil. 5000 w.J

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Bcvcrage Co.
GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERELSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R r

M"M“I++4-++-H-++++++4-++++++++4-»-++++4“MH-M"*-M-M-H«4~M"M>4»{- 
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Į Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms,^

WAITKUS ‘
FUNERAL HOME

1»7 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC) 

Patarnavimas diena ir naktj. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Oun- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kaino* tos pačios ir i kitus 
miestu*.

Reikale touldte: Tei.

Kitur

ei. POPiar 4110

*-♦434

"4

r
Charles J. Roman

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DUKEKTORIUS 
1113 ML Venioa St 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laido£mo ištaiga 

Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiem* suteikiama 

nakvyne

Kreipkite* dien* ir aaktj

įvairūs skelbimai

V. ZUBAWICZ
NOTARY PUBLIC
111 AINSLIE ST.,

Telefonas: EV 4-3049

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

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

105 Grand Street, Brooklyn. N. Y. 
Garantuota* ir greitai, patarnavimas.

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”
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^DalbininkarG ....
pa-

NAUJIENOS
New Yorko LT Draugijos 

Valdyba 
rugsėjol5 d. 7 vai. vak. BAL
Fo patalpose, 105 Grand St., 
kviečia visų New Yorke ir 
Brooklyne veikiančių lietuviš
kų draugijų bei organizacijų 
atstovų pasitarimą JAV Liet. 
Bendruomenės kūrimo reika
lu. JAV Liet. Bendruomenės 
LO Komitetas pageidauja, kad 
JAV Liet. Bendruomenės įkū
rimas būtų atliktas Nevv Yor
ke kuo iškilmingiau. Tuo rei
kalu LT Draugijos Nevv Yorko 
skyrius ir nori su visų organi
zacijų atstovais pasitarti.

Gina naujakurių lietuvių 
teises

Daugelis Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse gyvenančių 
naujakurių nusiskundžia, kad 
Amerikos karo pramonės įmo
nės, nors ir reikalingos darbo 
jėgos, negali priimti darbams 
neseniai Amerikoje apsigyve
nusių naujakurių, dažnai net 
ir snecialistų, jei jie nėra A- 
merikos piliečiai.

Tuo reikalu BALF pirminin
kas parašė prezidento Truma- 
no patarėjui Mr. John R. Steel- 
man, prašydamas tą potvarkį 
peržiūrėti ir sumodifikuoti ta 
prasme, kad ištikimieji Ameri
kai naujakuriai be ypatingų 
varžymų ar kliudymų galėtų 
gauti darbus Amerikos karo 
pramonėje ir tuo prisidėtų prie 
Amerikos krašto apsaugos 
stiprinimo. Ta proga pirminin
kas nurodė, kad daugelio nau
jakurių sūnūs jau dabar tar
nauja Amerikos kariniuose da
liniuose čia ir užsienyje.

Tremtinių pageltos vajaus 
Komiteto

posėdis įvyksta šiandein, ant
radienį, rugsėjo 11 d. 8 vai. 
vak. BALFo raštinėje, Grand 
St. 105.

Nauja aukų siunta
Rugpiūčio paskutinėmis die

nomis BALFo centras iš Nevv 
Yorko išsiuntė 4.000 svarų dra
bužių ir apavo Austrijos lietu
viams. Prancūzijos lietuviams 
pasiųsta 200 dol.

PRANEŠIMAS
Buvusiems “Amerikos” ir 

“Lietuvių Žinių” skaitytojams 
Pagal pašto nuostatus “Dar

bininko” administracija priva 
k> nutraukti laikraščio siunti
nėjimą visiems skaitytojams, 
kurių prenumeratos yra jau 
pasibaigusios. Nesulaukus jo
kio atsakymo į rugpiūčio pra
džioje pasiųstus laiškus, admi
nistracija laikinai sulaikys 
“Darbininką”, kol nebus at
naujinta prenumerata.

Administracija

REIKALINGAS BUTAS, 4 ar 
5 kambarių. Pranešti A. Vai
čiulaičiui “Darbininko” admi
nistracijos adresu.

Baigėsi atostogos, prasidės 
darbas

Daugumas Didžiojo Nevv 
Yorko lietuvių organizacijų 
jau baigė savo vasaros atosto
gas ir ruošiasi rudens ir žiemos 
sezono veiklai. Girdėti, kad šie
met žada būti kultūriniais pa
rengimais derlingas sezonas.

Prof. K. Pakštas 
dalyvavo vyčių seime Nevv 
Yorke. Ta proga aplankė ir 
“Darbininko” redakciją. Jis 
dėsto Duųuesne universitete 
Pittsburghe.

Kun. P .Cinikas, MIC., “The 
Marian“ redaktorius buvo at
vykęs i vyčių seimą. Aplankė 
naująjį pranciškonų vienuoly
ną ir “Darbininką.

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLA Foto V. Augustino

Apreiškimo parapijos 
pradinėje mokykloje nauji 
mokslo metai pradėti pirma
dienį, rugsėjo 10 d., šv. mišio- 
mis bažnyčioje. Pamaldose da
lyvavo ne tik mokiniai su se
selėmis, bet ir daug jų tėvų ir 
šiaip parapijiečių.

Mokykloje mokslo metų bū
vyje bus dėstoma lietuviams 
vaikams lietuvių kalba ir kiti 
lituanistikos dalykai nežiūrint 
į tai, kiek kuriame skyriuje bus 
lietuvių. Mokyklos vadovybė 
reikalaus, kad šias lituanistikos 
pamokas lankytų visi mokyklą 
lankantieji lietuviai vaikai ir 
čia gimę ir naujai atvykusie
ji-

Taip pat prie parapijinės 
mokyklos ir šiemet veiks šeš
tadieninė lietuvių mokykla.

• Kazys Stirbys, 95 metų 
amžiaus tremtinys, rugpiūčio 7 
d. lėktuvu atskrido iš Vokie
tijos į New Yorką. Išvyko pas 
savo sūnų Pr. Stirbį į New 
Britain, Conn. Amerikiečių 
spauda domėjosi seneliu ir įdė
jo aprašymų ir nuotraukų.

Nevyorkiečiai Lindene
Iz. Radzevičiūtė ir adv. Pr. 

Aleksis, Nevv Yorko Tremtinių 
Pagalbos Vajaus komiteto at
stovai, dalyvavo Lindene, N. 
J., pobūvyje, kuris buvo su
rengtas sutikti A. Liudvinai- 
tienę ir JSL Strazdienę, sugrį
žusias iš ALRKMS seimo Put- 
name, Conn. Pobūvį ruošė tos 
sąjungos 53 skyrius, vakarą 

• vedė K. Šukienė.
Atstoves sveikino Čižauskie- 

nė, Čižauskas, Liudvinaitis, 
Klimas, S .Mulks ir svečiai iš 
New Yorko. Į adv. Pr. Aleksio 
kvietimą atvykti į New Yorko 
lietuvių parengimą spalio 7 d. 
Lindeno ALT ir BALFo pirmi
ninkas J. Liudvinaitis pareiškė, 
kad jie atvyksią specialiu auto
busu.

Apreiškimo parapijos choras 
rengia išvažiavimą į Echo 
Lake, Westfield, N. J., sekma
dienį, rūgs. 16 d. Choras gie
dos 8 vai. mišias, ir po to, su 
klebono geraiusiais linkėjimais, 
išvyks praleisti draugiškai die
ną su dainomis, žaidimais ir 
t.t Norintieji dalyvauti 
žiavime — dabartiniai ir 
choro nariai — prašomi 
vykti į choro praktiką
penktadienį, rugsėjo 14 d. 8 v. 
30 min. vakare.

Jau choras stipriai ruošiasi 
savo koncertui, kuris įvyks 
Webster salėje, lapkr. 11 d. 
Nuo šios savaitės, choro prak
tikos vėl bus penktadieniais 
8:30 v.v. Prašom chono narius 
uoliai praktikas lankyti.

išva- 
buvę 

at- 
kitą

IŠNOMUOJAMAS KAMBA
RYS vienai ar dviems mote
rims. Kreipkitės: Mrs. Vitkie
nė, 380 So. 3rd St., Brooklyn, 
11, N. Y.

Jo- 
S.

Kviečia į taikę vargstančiųjų vardu
Didžiojo Nevv Yorko lietuviai 

intensyviai ruošiasi tremtinių 
pagalbos vajui. Visos lietuvių 
parapijos, organizacijos ir pa
triotiška visuomenė nuošir
džiai remia komiteto darbą ir 
pastangas, voač efektingai 
deda lietuviškoji spauda ir 
radijo valandos.

Rugpiūčio mėn. 1 d. per 
kubo Stuko radija žum.
Narkėliūnaitė turėjo šį pasi
kalbėjimą su Tremtinių Pagal
bos Vajaus Komiteto pirmi
ninku adv. Pr. Aleksiu:

— Spalio 1-7 dienomis Di
džiojo Nevv Yorko lietuviai, 
Jums vadovaujant. ruošia vaių 
padėti Vokietijoje Dasiliku- 
siems ir niekur išemigruoti ne
negalintiems tautiečiams. Kiek 
tenai mūsiškių dar tebėra ir 
kokia mūsų pagalba jiems rei
kalinga?

— Skaitant visus, taigi, ir i;- 
goninėse gulinčius, ir sene’ių 
prieglaudose ir tremtiniu sto
vyklose — 9.000. Oficialiai jais 
rūpinasi vokiečiai, betgi mums

Pranešimas New Y’orke gyve
nantiems teisininkams

Š. m. rugsėjo 15 d. 16 vai. 
(šeštadienį) BAL^o patalpose, 
105. Grand Street, Brooklyn,
N. Y. įvyksta Lietuvos Teisi

ninkų Tremtinių Draugijos 
Nevv Yorko Skyriaus narių su
sirinkimas. kuriame bus svar
stoma pasilikusių Europoj tei
sininkų tremtinių šelpimas, 

renkama nauja skyriaus val
dyba ir aptariama 
jos reikalai.

Draugijos nariai 
ninkai kviečiami 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba 

kiti draugi-

ir kiti teisi- 
susirinkime

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIU
(O. IVAšKIENfiS VADOVAUJAMA)

ŠOKIŲ GRUPE

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO - SEPT. 16, 1951 
ROMUVOS PARKE, BROCKTON, MASS.

šiam 
pa- 
kad

yra žinoma ta jų globa: mū
siškiams trūksta ir maisto, ir 
drabužių ir besigydantiems 
vaistų. Todėl, jei anksčiau A- 
merikos lietuviai rėmė net 60,- 
000 esančių DP stovyklose, tai 
dabar, prie jų dar prisijungus 
ir jau čia Amerikon iš tremties 
atvykusiems 25,000 lietuviu, 
tuos 9,000 paremti nebūtų di- 
didelio vargo.

— Ar nemanote, kad 
vajui reikėtų labiausiai 
jungti pačius tremtinius, 
jie, savo kailiu pernešę stovyk
lų vargą, parodvtų širdį saviš
kiams. dar nebevargstantiems ?

— Vajaus komitetas visą lai
ka yra tos nuomonės. Aš tain 
pat manau, kad Amerikoie į- 
sikūre neturėtų taiD lengvai 
pamiršti, ką patvs pergvveno. 
Jie privalo sau tarti- Aš sura
dau pastogę ir prieglaudą šia
me krašte, tai aš ir nedidele 
auka, nriglausiu savo brolį te
nai Vokietiioje. žinoma, betgi 
čia neapseisime be pagalbos ir 
senųjų Amerikos lietuvii'. ku
rie visais laikais buvo jautrūs 
savųjų reikalams.

— Jčk ir pats. rodos, esate 
senas amerikietis o tremtinių 
reikalais rūpinatės. tartum 
pats būtumėt jų vargus ma
tęs....

— Taip, aš esu gimęs ir au
gęs Amerikoie. Bet karo metu 
kaip Amerikos kareivis aš bu
vau Europoie, ir man teko ke
lis metus būti Voketijoie. Aš 
mačiau tremtinius jų stovyklo
se ir žinau ju vargus. Tada jais 
rūninosi UNRRA, bet ir tai 
kiek jie- vargo ir badavo. Už
tat aš žinau, kain turi vargti 
dabar lietuviai tenai, kai ati
duoti vokiečiams. Todėl, aš, 
nors ir neturėdamas laiko, vis- 
dėlto apsiėmiau būti to komi
teto pirmininku ir dirbti su ki
tais, kad tas vajus gerai pa
vyktų.

— Ko jūs konkrečiai papi
etaujate iš Didžioio Nevv Yorko 
lietuvių spalio 1-7 dienomis?

— Mūsų tikslas yra vienin
telis: surinkti pinigų Vokieti
joje pasilikusiems, o mūsų no
ras, kad kiekvienas nevvyorkie- 
tis lietuvis paremtų mūsų pa
stangas. Kad nors mažą savo 
auką įrašytu tų dienų auku la
pe, kad galintieji pasiskelbtų 
mūsų leidžiamam koncerto lei
diny ir, pagaliau, kad atvvktų 
įmūsų didžiulį koncertą Lošt 

Battalion salėje spalio 7 d., tai 
bus mūsų vajaus užbaigimo 
koncertas.

Jei iš plačiosios lietuvių vi
suomenės sulauksime paramos, 
tada ir komitetas jaus, kad 
savo pareigą atliko, ir Vokie
tijoje esantieji mums bus dė
kingi, kad jų ftepamirštame. O 
visa, ką padarysime gero savo 
žmonėms, padarysime gero 
mūsų Lietuvai. Todėl kviečiu 
visus į talką mūsų vajaus ko- 
m’teto ir pasilikusių tremtyje 
vardu. —sn.

'f

Gražia- 
ypatin- 
teigia- 
tautos

Mindaugo krikšto minėjimas
Minėjimą surengė Amerikos 

Liet. R. Katal. Federacijos 
Bostono skyrius rugsėjo 2 d. 
Tą dieną bažnyčioje iškilmin
gas pamaldas atlaikė prel. dr.
K. Urbanavičius, o pamokslą 
pasakė prel. P. Juras, 
me pamoksle prelatas 
gai iškėlė katalikybės 
mą vaidmenį lietuvių 
gyvenime.

2,30 vai. Municipal Building 
salėje ivvko antroji minėjimo 
dalis, kurią pradėjo ALP.KF 
Bostono skyriaus pirm. J. And
rius. Klebonas kun. P. Vir
mauskis atkalbėjo specialiai tai 
dienai parašytą maldą. Progra
mai vadovavo dr. J. Leimonas.

Pirmąja paskaitą skaitė dr.
P. Kaladė. Jautriais žodžiais 
kalbėtojas išryškino lietuvių 
tautos tragišką kelią nuo Vy
tauto laikų ligi mūsų dienų. 
Taip pat ypatingai pabrėžė Ma
rijos apreiškimų reikšmę bei 
reikalą į juos kreipti ypatingą 
dėmesį.

S. Sužiedėlis gražiai išdėstė 
ano meto Lietuvos gyvenimo 
aplinkybes, kurios privedė prie 
Lietuvos suvienijimo ir paska
tino Mindaugą krikštytus. Min
daugo. jo šeimos bei jo artimų
jų krikštas yra istorinis fak
tas. Taip pat yra žinoma, kad 
1263 m. Mindaugas buvo nu
žudytas ir ilgesniam laikui 
krikščionybės Dlėtimasis Lie
tuvoje turėjo sustoti.

Po paskaitų buvo meninė 
dalis. Shirley Šimkutė, žinomo 
darbuotojo duktė, paskambino 
Bacho Silfegietto ir Debussy 
“Arabespues”. Muzikos moky
toja Alice Plevokaitė. akompa
nuojant muz. J. Kačinskui, 
smuiku puikiai atliko “La Cyg- 
ne” Saint Saene ir garsiąją 
Schuberto serenadą. Operos 
solistas St. Liepas. akomp. 
muz. J. Kačinskui, padainavo 
arijas iš operų “Cavaleria Rus- 
ticana” ir “Tannhausser” ir 
Tallat-Kelpšos “Nuplasnok”. 
Šią dainelę publikos buvo kvie
čiamas pakartoti.

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos, kurių dalis buvo 
skirta tremtiniams sušelpti per 
BALFą.

Minėjimui pasitaikė blogas 
oras .labai lijo, todėl dalyvių 
skaičius nebuvo pakankamai 
didelis.

Rinkliava Katal. Akcijai
Praeitą sekmadienį šv. Pet

ro bažnyčioje buvo daroma 
rinkliava Liet. Kat. Akcijos 
Fondui.

Bostoniškiai Marianapolyje
Pereitą sekmadienį nemažas 

skaičius bostoniškių buvo nu
vykę j Marianapolj, kur daly
vavo Marijos ir Tautos šventė
se.

Vyčiai išvyko į Seimą
Daug Bostono vyčių išvyko 

į savo metinį Seimą Nevv Yor
ke. Seime kalbės ir Bostone 
gyvertąs “Vyties” redaktorius 
dr. J. Leimonas.

Grižo iš Marianapolio
Bostono moksleiviai ateiti

ninkai grįžo iš Marianapolio 
buvusios stovyklos ir konferen
cijos gerai nusiteikę. Ten jie 
gražiai praleido laiką ir įvai
riuose konkursuose pasiekė 
puikių laimėjimų.

• Stasiui Mockui, senam Bo
stono lietuvių veikėjui, šiais 
metais sueina 60 m. amžiaus.

Kuria lietuvišką šeimą
Žinomų Bostono lietuvių ka

talikų veikėjų Augusto ir Ie
vos Sandų sūnus Ričardas San
dą, American Television Co. 
savininkas, rengiasi susituokti 
su iš tremties atvykusia Danu
te Mališauskaite. Sužiedotuvės 
įvyks rugsėjo 8 d., o sutuoktu
vės yra numatytos rugsėjo 13 
d.

Išvyka
Kun. A. Kontauto rūpesčiu 

šios vasaros lietuvių parapijos 
bažnyčios šv. mišių tarnautojai 
turėjo jau antrą išvyką. Rug
sėjo 2 d. buvo nuvykę į Hud- 
son, N. H. ir ten matė Ben- 
son’s Wi!d A.nimal Farm. Ber
niukai kelione labai patenkinti 
ir dėkingi kun. A. Kontautui.

PADĖKA
m. rugpiūčio mėn. 27 d.Š.

po sunkios ir ilgos ligos mirė 
a. a. Katrina Kontautienė, pa
laidota rugp. 29 d. Bostoon 
Nauj. Kalvarijos kapinėse.

Giliam nuliūdime pasilikę 
vyras Petras, duktė Adelė ir 
sūnus Feliksas reiškia nuošir
džią padėką So. Bostono liet, 
šv. Petro parap. kleb. kun. Pr. 
Virmauskiui už parodytą dide
li nuoširdumą šioje mūsų liū
desio valandoje.

Ypatingą padėką reiškiame 
kun. Albertui Kontautui, vado
vavusiam pamaldoms, atlaikiu
siam iškilmingas gedulingas 
šv. mišias už mirusios vėlę ir 
palydėjimą velionės kūno į ka
pus. Taip pat dar kartą dėko
jame kleb. kun. Pr. Virmaus
kiui ir kun. J. Klimui, dalyva
vusiems asistoje per gedulingas 
pamaldas.

Nuoširdžiai dėkojame Cable 
Raincoat Co. dirbantiems lietu
viams už pareikštą užuojautą 
bei prisiųstą materialinę para
mą.

Dėkojame giminėms bei pa
žįstamiems už šv. mišias, už
prašytas už velionės vėlę, už 
vainikus bei gėles ir visiems už 
dalvvavimą laidotuvėse.

Galiausiai nuoširdžią padėką 
reiškiame laidojimo biuro ve
dėjui Kasparui už malonų pa
tarnavimą laidojant velionės 
kūną.

Likę giliam liūdesy,
Vyras, duktė ir sūnus

Mokyklų varpai taukia jau mokiniu* grįžti prie knygų- Vienoje New 
Yorko mokykloje Mrs Dora Pingaro. anglė, karo veterano žmona, re
gistruoja savo dukterį Kristina. Penkiolikos mėnesiu sūnaus mokyklos 
vedėja j mokyklos suolą dar nepriima. Sako, kari jis dar perdaug

NAUJAUSIA

NOVELIŲ KNYGA

★

Jurgis Savickis

RAUDONI 
BATUKAI

★
134 psl. Kaina SIUS*

Knyga gaunama:

GABIJ A
340 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y.

LINKSMĄ RUDENS 
GEGUŽINĘ 

šokiams gros AL STEVENS RADIO ORKESTRAS

Programoje:
Tautiniai šokiai, lietuviški žaidimai su dainomis, deklamacijomis, plastikos ir 
gimnastikos numeriai.

Lietuvių tautinių kostiumų kontestas moterims, merginoms ir mažoms mer
gaitėms. Ilgakasių kontestas mergaitėms, 5-12 m. amžiaus. Jauniausias ir seniau
sias pikniko dalyvis gaus dovanas. Programa pievoje prasidės 2:30 vai. šokiai 
salėje 4 vai.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI J ŠIĄ LINKSMĄ RUDENS GEGUŽINĘ


