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LENKIJĄ ĮJUNGS Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Stockholmas. — Švediją pa

siekė žinios, jog Sovietai ruo
šiasi Lenkiją kaip septyniolik
tą sovietinę respubliką įjungti 
į Sovietų Sąjungą, šios akcijos 
Sovietai numatą imtis todėl, 
kad Lenkijos komunisai nepa
jėgia sulaikyti vis didėjančių 
neramumų, augančio nepasi
tenkinimo ir titoistinių tenden
cijų. Be to, formaliai įjungę 
Lenkiją į Sovietų Sąjungą, ne 
tik galės vykdyti griežtesnius

Pabėgo su visu 
traukiniu

Holas, Vokietija. — Vienas 
Čekoslovakijos garvežio maši
nistas su visu traukiniu, ku
riame buvo 111 keleivių, pabė
go į Vakarų Vokietiją. Jis, pa
siekęs pasienio stotį, nesustojo, 
bet važiavo tiesiog per sieną li
gi vokiečių Selb - Poessberg 
stoties. Kad niekas iš traukiny 
buvusių keleivįų nesulaikytų 
traukinio, iš anskto buvo suga
dinti stabdžiai. Vokiečių ir a- 
merikiečių pareigūnams maši
nistas F. Jarda pareiškė, kad 
su juo kartu susitarę bėgo ir 
kiti 24 asmens. Pabėgėliai pa
reiškė bėgę todėl, kad Čekoslo
vakijoj gyvenimas visai nebe- 
rvoVan/iamoc MaAirUotnc Jardą 
šiam bėgimui jau sėiflai rengė
si ir, bėgdamas, pasiėmė ne 
tik žmoną su dviem vaikais, 
bet kiek galima daugiau ir sa
vo turto slapta į traukinį su
sikrovė.

Susektas sąmokslas 
prieš naują karalią

Kairo. — Egiptą pasieku
siomis žiniomis, Jordanijoj A- 
rabų Legiono vadas gen. Glubb 
Paša likvidavo sąmokslą, ku
riuo buvo norima sutrukdyti 
naujam Jordanijos karaliui 
Talal perimti sostą. Sąmoksli
ninkai norėję pašalinti Talal ir 
karalium paskelbti jo jaunesnį
jį brolį Naifą. Talal, kuris ligi 
šiol daug kieno buvo laikomas 
nusistačiusiu prieš anglus, per
imdamas sostą, pareiškė tęsiąs 
savo tėvo anglams draugišką 
politiką.

DARBININKŲ PASIPRIEŠI
NIMAS RYTŲ VOKIETIJOJ

Berlynas. — čia gautomis 
žiniomis, Rytų Vokietijoj pra
sidėjo rimti darbininkų nera
mumai. Jie prasidėjo, kai dar
bininkams buvo pasiūlyta pa
sirašyti kolektyvines darbo su
tartis, kuriose reikalaujama 
žymiai daugiau gamybos labai 
mažai tepadidinant arba ir vi
sai nepadidinant atlyginimą. Be 
to, tose sutartyse dar numato
ma, jog padidintos normos ne
atlikę darbininkai bus baudžia
mi, neišskiriant nė kalėjimo.

Viešas pasipriešinimas to
kioms komunistų užmačioms 
ypatingai stipriai pasireiš
kęs Saksonijoj, kur yra Rytų 
Vokietijos tekstilės pramonės 
centras ir Sachsen - Anhalte, 
kur Lenna įmonėse gaminama 
sintetinė nafta.

Tikisi pagaminti skiepus prieš 
vaikų paralyžiaus ligą

Kopenhaga. — Tarptauti
niam kongrese kovai su vaikų 
paralyžium pranešta, jog yra 
vilties, kad pavyks pagaminti 
prieš šią ligą skiepus.

valymus, deportacijas ir eko
nominį krašto apiplėšimą, bet 
ir gaus sieną su Vokieti ia, ką 
Sovietai laiko labai reikšmin
gu dalyku ateities Vokietijos 
politikai.

JAV PAJĖGOS EUROPOJE 
BUS PERGRUPUOTOS 

FRONTU Į RYTUS
Washingtonas. — Praneša

ma. kad Europoje esančios 
JAV karo pajėgos bus pergru
puotas frontu į Rytus. Dėlto 
visi didieji aprūpinimo sandė
liai numatoma perkelti į Pran
cūziją, o Vokietijoj palikti tik 
kovos dalinius ir tiesioginio 
aprūpinimo punktus. Taip pat 
ir Europoje esančių dalinių ap
rūpinimas iš JAV bus vykdo
mas ne per Bremerhaveną, bet 
per prancūzų Bordeaux.

Komunistu paiauto Coraair pilotą* major. R. Shelley buvo priverstas 
nusileisti priedo užnugary. Bet ldtam Corsair ji dengiant nuo prieio 
puolimo, atvyko helikopteris ir ji išgelbėjo.

IRANAS ĮTEIKIA ANGLAMS 
ULTIMATUMĄ

Teheranas. — Irano min. 
pirm. Mossadeh, kad ir nega
vęs parlamento pritarimo, ryž
tasi įteikti anglams ultimatu
mą, kad 14 dienų būvy anglai 
turi pradėti iš naujo derybas, 
jei nenori, kad būtų iš Irano iš
tremti 350 jų naftos specialis
tų. Ultimatumas buvo pasiųs
tas Irano atstovui Washingto- 
ne su nurodymu, kad jis būtų 
anglams įteiktas per prez. Tru- 
mafto patikėtinį Harriman, tar
pininkavusį tarp Anglijos ir I- 
rano nutrūkusių derybų atve
ju. Iš to sprendžiama, kad I- 
ranas tikisi, jog Harrimanas ir 
šiuo atveju imsis tarpininkau
ti. Bet ar jis iš tikro šio užda
vinio imsis, kol kas nežinoma.

Iranas šiuo metu yra atsi
dūręs dideliuose finansiniuose 
sunkumuose, nes nebegauna 
pajamų iš natfos, kurios suda
rydavo apie pusę viso Irano 
biudžeto. Be to, anglai ėmėsi

SUSIRŪPINĘ SAVO 
APSAUGA

Berlynas. — Sovietinės Vo
kietijos zonos min. pirm, pava- 
duotoias ir komunistu partijos 
gen. sekretorius W. Ulbricht i- 
sakė dali jo gyvenamos vilos 
aprūninti plieno šarvais Nors 
vila yra aukštiesiems pareigū
nams skirtoje miesto dalvie. 
kur pašaliniai asmens visai ne
gali patekti ir kuri saugojama 
policijos, įsakyta dar mūro 
sienas padengti 5 centimetrų 
storio plieno plokštėmis ir taip 
pat įtaisyti plienines langines.

PENKTADIENIS (FRIDAY) RUGSĖJO (September) 14 D. 1951 M.
■—- —— - . ■

Sovietai nori sutrukdyti Vokietijos
Washingtonas.— JAV, Ang

lijos ir Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeriai savo konfe
rencijoj jau aptarė visą eilę 
pirmaeilės svarbos politinių 
klausimų.

Kaip Valst. Departamento 
pareigūnai pareiškė, Acheso
nas yra nuomonės, kad prie 
Korėjos karo turi daugiau pri
sidėti ir kiti, nepalikdami vie
niems JAV kariams nešti visą 
karo naštą. Ypač jei paliaubų 
pasiekti nepavyks. Taip pat 
konferencija svarsto ir klau
simą, kokių priemonių reikės 
imtis prieš komunistinę Kini
ją. jei ji norės toliau tęsti Ko
rėjoje karą. Kinijos klausimu 

prieš Iraną ūkinių priemonių, 
kurių jie nelaiko "sankcijo
mis”, o tik savo ūkio apsauga, 
bet kurios Iraną paliečia kaip 
ūkinės sankcijos. Jie sustabdė 
Iranui dolerių įmokėjimus, vi
sas svarais sterlingų transak
cijas ir atšaukė Iranui teisę 
Anglijoj esančius jų sterlingų 
fondus laisvai naudoti bei keis
ti į kitas valiutas. Tarp tų su
mų yra ir 14 milijonų svarų, 
kurie skirti Irano valiutai pa
laikyti. Taip pat Anglija suvar
žė eksportą į Iraną trūkstamų 
prekių — cukraus, geležies ir 
plieno, kitų metalų, pusfabri
kačių, lydinių bei aliejų.

Anglai mano, kad šios prie
monės privers Iraną pakeisti 
savo vyriausybę, su kuria bū
sią daugiau galimybių susitar
ti. Dėl Mossadeh ultimatumo 
anglai dar nepasisakė, bet ne
daug vilčių, kad jį priimtų.

Bonnos vvriansyhč dėl tremti
nių kultūrinių laisvių

Prieš kuri laiką Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das drauge su latviais ir estais 
įteikė Vokietijos vyriausybei 
(Bonnos) memorandumą, pra
šydamas suteikti pabaltiečiams 
tremtiniams Vokietijoje plačias 
kultūrines laisves, šiomis die
nomis gautas oficialus atsaky
mas, kad nauiieii Vokietijos į- 
statymai kaip tik numato duo
ti plačias kultūrines laisves 
Vokietijoje gyvenančioms tau
tinėms mažumoms, jų tarpe 
lietuviams, latviams ir es
tams.

ginklavimą
Achesonas paskirai tarėsi su 
anglų ir prancūzų užs. reik, 
ministeriais.

Jau aptarti ir Irano bei Sue- 
zo kanalo klausimai. Anglai 
nori JAV paramos ginče su I- 
ranu dėl naftos ir dėl Egipto 
reikalavimo, kad anglai pasi
trauktų iš Suezo kanalo sri
ties.

Svarstant prekybos su So
vietais ir jų satelitais klausi
mą, JAV pareiškė pageidavi
mą, kad ta prekyba būtų kiek 
galima mažinama. Anglai iš 
savo pusės nurodo, kad jie pa
siryžę karinės svarbos medžia
gų komunistiniams kraštams 
nepardavinėti, bet kitos rūšies 
medžiagomis prekybą su Ry
tais jie laiko sau reikalinga. 
JAV visiško tos prekybos nu
traukimo nereikalauja, bet yra 
nusistaausios, kad ji būtų 
mažiausia. Tarp kitų ūkinio 
pobūdžio klausimų apsvarstyta 
ir kainų kilimo sulaikymas, bet 
kokių priemonių numatoma

AR DERYBOS BUS ATNAUJINTOS. 
D AR NEŽINIA -

Tokio. — Po derybų nu
traukimo komunistai jau vie
nuolika kartų skelbė, kad 
Jungt. Tautų pajėgos pažeidu- 
sios neutralią Kaesongo sritį. 
Visi tie priekaištai Jungt. Tau
tų karinės vadovybės buvo at
mesti, kaip pramanyti ir sklei
džiami propogandos tikslais, 
išskyrus vieną atvejį, kur są
jungininkų lakūnas per klaidą 
šią sritį apšaudė. Tai gen. 
Ridgway pripažino ir įvykį ap
gailestavo, bet komunistai kol 
kas dėl to neatsakė. Tik jų ra
dijas toliau tebepuola ameri
kiečius, kad jie tyčia tai darą, 
norėdami sukliudyti paliaubų 
derybas.

Paskutiniu metu komunistų 
ryšio karininkai įteikė oficialų 
raštą, kurio turinys dar nepa
skelbtas, bet manoma, jog tai 
atsakymas į Ridgvvay pasiūly
mą, kad paliaubų derybos bū
tų perkeltos kitur. Kad komu
nistai su tuo sutiktų, yra maža 
vilties, nes jų radijas pareiškė, 
jog toks pasiūlymas esąs ne
priimtinas. Kaip padėtis vys
tysis ,jei komunistai tą pasiū- 

Anglijoj tris diena* trukę* gakra* sunaikino 22 tankus, kuriuose buvo 
20 milijonu galionų naftos.

imtis, kol kas nepranešama.
Prane ūzų užs. reik. min. 

Schumanas pasiūlė pakeisti I- 
talijos taikos sutartį ir pašalin
ti tuos suvaržymus, kurie kliu
do Italijai stipriau prisidėti 
prie Vakarų gynybos. Taip pat 
ir Vokietijos klausimu neiškilo 
jokių didesnių sunkumų, kurie 
sukliudytų numatytą Vokieti
jos įrikiavimą į Vakarų vals
tybių tarpą ir jos įtraukimą į 
Vakarų gynybą. Šis dalykas 
jautriai palietė Sovietus, ir jie 
įteikė prancūzams notą, kurio
je nurodinėja, kad Vakarų Vo
kietijos apginklavimas esąs ne
suderinamas ne tik su Potsda
mo susitarimu, bet ir 1944 m. 
Prancūzijos su Sovietais sutar
timi. Bet nemanoma, kad šis 
Sovietų spaudi, ?as galėtų pa
keisti Vakaru nusistatymą.

Ministeriai skuba numaty
tus klausimu aptarti, nes šešta
dienį jie jau turi dalyvauti At
lanto sąjungos konferencijoje 
Ottavoj.

lymą atmes, kol kas nėra duo
menų spręsti. Bet galima lauk
ti ir visiško derybų nutrūkimo, 
nes daug kas mano, jog Ridg- 
wav savo nusistatymo Kae- 
songe nebesiderėti nekeis.

Kovos fronte
Didesnio ir mažesnio masto 

kovos vyksta visame Korėjos 
fronte ir sąjungininkai beveik 
visur pažengė į priekį, nors 
vietomis komunistai atkakliai 
priešinosi. Kautynėse naudoja
mi ne tik lengvieji ginklai, bet 
taip pat ir tankai, artilerija ir 
oro pajėgos, kurios remia fron
to dalinius ir puola priešo už
nugarį. Pagerėjus orui, sąjun
gininkų aviacija į dieną atlieka 
ligi 855 skridimų, pasiekdama 
tolimą priešo užnugarį. Priešo 
aviacija pasirodo, bet į dideles 
kovas nesileidžia.

Gen. Van Fleet nuomone, ar
timu laiku komunistų ofenzy
vos dar nelauktina, bet po kiek 
laiko jie gali ją pradėti, nes y- 
ra atgabenę naujų dalinių ir 
už fronto pastebėtas gyvas jų 
jėgų grupavimas.

10 CENTŲ

Rrazilijos finansų min. U. I-afer aptaria su JAV finansų sekr. J. Sny- 
der pasaulio ekonomines problemas.

PASITRAUKĖ GYNYBOS SEKRETO
RIUS GEN. G. MARSHALLIS

Nauju gynybos sekretorium paskirtas ligšiolinis Marshallio 
„ pavaduotojas.

Washingtonas. — Ligšiolinis 
JAV gynybos sekretorius gen. 
G. Marshallis pasitraukė iš sa
vo pareigu. Jo vieton paskirtas 
ligšiolinis gynybos vicesekreto- 
rius R. A. Lovett. Marshallis

Nudėjo žiauru 
enkavedistą

Berlynas. — žiniomis iš 
Rytų Vokietijos, išvesti iš kan
trybės gyventojai imasi kraš
tutinių priemonių gintis nuo 
sovietinio teroro. Neuruppin a- 
pylinkėje pagarsėjęs savo ne
žmoniškumu enkavedistas ras
tas ant geležinkelio bėgių ne
gyvas. Jis buvo surištas pagul
dytas ant bėgių ir traukinys 
nupiovė jam galvą ir kojas. 

StGUtĄ'TOS ŽINIOS
• šio mėnesio pabaigoj Vakarų sąjungininkai Vokietijoj vyk

dys plataus masto oro manevrus, kuriuose dalyvaus JAV, Nor
vegijos, Anglijos. Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, Danijos ir Ita
lijos oro pajėgų daliniai.

• Baltieji Rūmai pranešė, kad New Yorko gubernatorius De- 
wev lankysis pas prez. Trumaną, kuriam padarys pranešimą apie 
savo kelionės po Tolimuosius Rytus įspūdžius. Neseniai gub. De- 
wev politinės informacijos tikslais apkeliavo Pacifiko sritį.

• Senato bankų komitetas atmetė prez. Trumano pasiūlymą, 
kad būtų pagriežtinta kainų kontrolė. Bet priėmė kaip svarstyti
ną dalyką, kad administracijos atstovams būtų palikta daugiau 
laisvės, kontrolę vykdant.

• Anglų žiniomis, Rytų Vokietijoj, šalia 150000 vyrų “liaudies 
policijos”, kuri iš tikro policijos pareigas vykdo, vadinamų “pa
rengties dalinių”, kurie yra aiškiai kariniai junginiai, yra 54000 
vyrų. Jų oro pajėgos ir laivynas dar tebėra tik užuomazgoj, bet 
žemyno daliniai yra visai paruošti karo veiksmams.

• JAV armija yra nusistačiusi, kad visi kariai, kurie pernai 
žiemą kovojo Korėjoje, būtų grąžinti į JAV ir pakeisti naujų da
linių.

• Kinų nacionalistų žiniomis, į Kiniją atvyko apie 400 Sovie
tų karininkų, kurie prižiūri Kvantungo provincijoj įtvirtinimų 
statybą. Šie įtvirtinimai skirti nacionalistų invazijai į Kinijos že
myną atremti.

• Vakarų Europą pasiekė žinios, kad Lenkijoj mitybos reika
lai yra atsidūrę blogiausioj padėty nuo pat karo pabaigos.

• Sovietai įsakė savo aviacijai Rytų Europos kraštuose ieško
ti ir nušauti iš Vakarų į anapus geležinės uždangos siunčiamus 
su atsišaukimais ballonėlisu. Lgi šiol buvo pasiųsta 9000 balio
nėlių su 11 milijonų atsišaukimų.

• Gautomis žiniomis, Vengrijoj ruošiamas toks pats vyriau
sybės narių valymas ir pergrupavimas, koks šiomis dienomis bu
vo atliktas Čekoslovakijoj.

pasitraukęs grynai asmeniniais 
sumetimais ir norįs pasitraukti 
į privatų gyvenimą. Prięš me
tus laiko jis perėmė gynybos 
sekretoriaus pareigas iš L. 
Johnsono.

Prezid. Trumanas pareiškė 
Marshalliui padėką už atliktą 
darbą, kartu iškeldamas bu
vusio JAV armijos štabo virši
ninko, Valst. Departamento 
sekretoriaus ir gynybos sekre
toriaus nuopelnus JAV.

— Italijos pusiasaly esanti 
mažytė San Marino respublika 
atšventė 1651 m. savo nepri
klausomybės sukaktį. Pagal 
padavimą, ją įsteigęs 350 me
tais šv. Marinus, kuris čia 
skelbė krikščionybę.
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Nuolatiniai neramumai Balkanų valstybių pasieniuose

*

Gražus. mėlynas Dunojus, 
net lietuvių liaudies dainose 
apdainuotas, prasidėjęs Vokie
tijoje, suka per Austrijos sosti
nę Vieną tiesiai j Balkanus. Ir 
vienoje vietoje jis skiria Jugo
slaviją nuo geležinės uždangos, 
skiria kur kas geriau nei gar
sioji kinų siena.

Kartas nuo karto Dunojum 
plaukia laivai žemyn, veždami 
prekes ir keleivius. Kadaise čia 
buvo gyvas laivų judėjimas, 
dabar—apmiręs. Tačiau prake
liauja vienas kitas vakarų Eu
ropos keleivis. Šie ir atneša į- 
domių žinių iš Balkanų gilu
mos, nes jie kalbėjo ne tik su 
sargybiniais, bet ir su pabėgė
liais.

Visas pasienis tarp sateliti
nių kraštų ir Jugoslavijos iš a- 
biejų pusių yra griežčiausiai 
saugomas. Dieną ir naktį vaik
što ir važinėja patruliai, gink
luoti nuo dantų iki kojų. Pa
krantėse pastatyti tvirti sargy
bų bokštai, kur tain pat prie 
ginklų budi vyrai. Per žiūro
nus jie seka priešininkų žemes, 
pasirengę kiekvieną minutę 
prakalbėti ugnimi. Jie rūstūs 
žiūri į civilius gyventojus arba 
keleivius ir sunkiai leidžiasi į 
kalbas. Reikia ilgo pašnekesio, 
kol jie praveria savo sampro
tavimus. Ir tvirtai laikosi savo 
įsitikinimo, kad aniems iš už 
geležinės uždangos nepasiseks 
pereiti jų sieną.

Jau kuris laikas, kaip visiš
kai yra nutrauktas bet koks 
pasienio susisiekimas. Visi ke
liai, kuriais anksčiau riedėjo 
mašinos ir vežimai, apaugo žo
lėm. užgriuvo netaisomi takai. 
Niekas jais nesirūpina, jokio 
keleivio ir nėra.

Ten. kur valstybių sienos ei
na sausuma, apsikasę sėdi sar
gybiniai. Bet kartas nuo karto 
jie išlenda ir pasidairo. Juk 
abiejose pusėse gyvena žmo
nės. stovi tokie pat kareiviai. 
Tad pirmieji vakariečiai ir už
kalbina rytiečius, šie išsigandę 
sprunka ir pasislepia. Tik pas
kui išlindę jie šaukia sargybi
niams draugams: “Nekalbinki
te mūsų, juk žinote... NKVD 
mūsų užnugaryje...”

Sovietiškasis pasienis yra 
parengtas pagal mums jau ži
nomus būdus. Vieną kartą at
važiavo karinė policija ir visus 
gyventojus per pusantros va
landos iškraustė. Kur,—niekas 
to nežino. Išvežė, kaip stovi. 
Viską jie paliko savo namuose. 
Ir dabar visose sodybose nieka
da neužsidega vakare žiburiai, 
niekada kaminai nerūksta, 
reikšdami gyvybės ženklą. At
rodo viskas mirę. Apie penkio
likos kilometrų ruožas yra tik
ra mirties žemė.

O vis dėl to...
Nors ir kažin kaip saugoma 

siena, o vis dėl to iš “palaimin

tojo darbininkų rojaus” sprun
ka pabėgėliai. Sprunka, viską 
palikę ir nebijodami, kad ir 
pabėgus laukia vargas. Ir ko
dėl jie bėga? Tas pats visų 
gerai pažįstamas teroras! Ru
sai, okupavę Balkanus, tvar
kingai apiplėšė, išgriebė visą, 
ką tik galėjo.

Atbėgę gyventojai pasakoja, 
kad užimtuose kraštuose nėra 
centralizuoto pasipriešinimo, 
bet vis dėl to visos šalys dega 
dideliu neramumu. Juk tai Bal
kanai, karštas kraujas! Šiau
rinėje Albanijoje, vakarinėje 
Bulgarijoje ir Dobrudžoje tu
rėjo atvykti baudžiamosios eks
pedicijos, kurios tik kruvinu 
ginklu užgesino gyventojų 
liepsnojantį nerimą.

Per dvejus metus Kremliaus 
ponai, norėdami čia geriau po
nauti, atsiuntė apmokytų ko
munistų, baigusių Maskvoje 
specialias mokyklas, šie “apaš
talai” turėjo išauginti žmonė
se draugystės dvasią. O vis dėl 
to, nors ir kažkaip stengėsi jie, 
nepasisekė. Gyventojai per 
tuos dvejus metus dar labiau 
nusistatė prieš bolševizmą.

Balkanus labai drumsčia tas 
tikras dainų “bernužėlis” — 
Tito, kuris nepaklausė Krem
liaus muzikos ir nepradėjo pa
gal jų norus šokti kazokėlio. 
Jis ten palyginti dar savaran
kus rausiasi prie Dunojaus ir 
budi.

Per šitą sieną komunistai 
metė pulką agentų, kad priei
tų ir šitą bijūnėlį nuskintų, bet 
Tito greičiau nuskynė pačius 
agentus. Neapsisekė jų misija, 
priešingai — dar labiau su
glaudino Tito šalininkų gretas.

Jei vieną kartą paims lazde
lę garsus dirigentas Stalinas ir 
pamos, tuoj ten prie Dunojaus 
prakalbės patrankos ir gros 
bAisų karo šokį. Tai bus Bal
kanų užpuolimas, kartu ir Va
karų Europos, kartu ir naujo 
karo pradžia.

Visi atbėgėliai kalba, kad il
gai netruks, kad kitą pavasarį 
Sovietai norės susitvarkyti 
Balkanuose. A. D.

KARDINOLAS MINDSZEN- 
TY SUNKIAI SERGA

Viena. — Austrų ’ katalikų 
spaudos žiniomis, komunistų 
kalinamas kard. Mindszentv 
sunkiai, serga ir iš kalėjimo 
pervežtas į Tatrų kalnus neto
li Čekoslovakijos sienos.

PAKILO 15 MYLIŲ Į 
AUKŠTĮ

JAV lakūnas B. Rridgc- 
man raketiniu laivyno “D-55S- 
2”' tipo lėktuvu pakilo į ligi 
šiol dar niekieno kito nepa
siektą aukštį — 78.000 pėdų 
(apie 15 mylių).

Bostono miesto tarybos narys J. 
Ansel nežino, ka daryti su jo užsa
kytu iš Afrikos hipopotamu. Kai 
hipopotamas buvo atgabentas j 
Bostono zoologijos soda, paaiškė
jo. kad miestas jo visai nenori ir 
mokėti tOOO doleriu nesirengia 
Kol klausimas btis išspręstas, sto
raodis afrikietis nuvežtas i farmg 
Fgipt. Mass. Čia Ansel lanko savo 
globotini ir vėsina šaltu vandeniu.

GENOC

Patekę j nelaisve Siaurės Korėjos kareiviai, apsupti ginkluotu Jungt. Tautu kareiviu, žiūri j paguldytus 
ant neštuvų du žuvusius amerikiečius. Kautynėse prie “Kruvinosios kalvos” komunistai neteko 25.000 kariu-

NAUJI VEJAI PORTUGALIJOJE
Japonijos ir Amerikos taikos 

sutartis nustelbė kitą nemažos 
reikšmės faktą — Amerikos 
sutarties su Portuglija. Prieš 
porą mėnesių Pirenėjų pusia
salyje išlipo Amerikos genero
lai ir- patraukė tiesiai pas gene- 
ralissimą Franką. Tada ir buvo 
sensacija — Amerikos Ispani
jos sutartis. Tuoj pradėjo kur
tis stiprios kariuomenės ba
zės. Bet generolai neužmiršo ir 
Ispanijos kaimynės Portugali
jos.

šventoji ramybė
Keliaukime iš Ispanijos į 

Portugaliją. Ispanijoje verda 
gyvenimas pilnu įkarščiu. Mie
stuose ir kavinėse ginčijasi,, ir 
net peilius išsitraukia, kol pasi
rodo falangos vyrai ar policija. 
Stotys ir gatvės nešvarios, 
sunku net perbristi per šiukš
les.

Bet perženk tik sieną į Por
tugaliją, ir Pirenėjus matysi 
kitokius. Visur švaru ir jauku. 
Niekur nerasi šiukšlių, negir
dėsi pietietiško triukšmo. Gy
ventojai ramūs keliauja į savo 
darbą ir vakare į namus. Kai 
pradėsi su jais kalbą apie poli
tiką. jie tik galvą papurtins — 
neįdomu. Lisabonoje gyvena 
valdžia, ii viską žino, o rusai 
čia neateis!

Ir tikrai, pasislėpę už Pire
nėjų kalnų, į Sovietų Sąjungą 
jie žiūri kaip į pasaulio kraš
tą. Ir kaip jiems atropoti iki 
jų?! Todėl ir šoferis ir darbi
ninkas tą patį patvirtina, kad 
Portugalija saugiausias žemės 
kampas.

Kai Ispanijoje kariavo brolis 
prieš brolį, ten taip pat taikiai 
sėjo žemę ir rinko derlių. Kai 
išsiveržė antrasis pasaulinis 
karas, šio krašto žmonės taip 
pat nekrustelėjo, tegu kariau
ja, jei kas nori.

Karalių padangtės 
krašto saugumas ir ra- 
atviliojo visus karalius, 
padėjo valdžios skeptrus

Šis 
mybė 
kurie 
ir uždarė sosto sales. Padėjo
nenorom, nes kiti atėjo į val
džią ir juos išvijo.

Už 25 klm nuo Lisabonos v- 
ra kurorto miestelis — Estril. 
Gražus ir Duošnus šis poilsio 
miestelis, tikras žemės rojus. 
Ten ir įsikūrė visa eilė buvusiu 
karalių, kurie valdydami ne
matę jokios ramybės, dabar 
pateko į tikrą rojų. Ir ši mies
telį dažnai vadina: “Karalių 
kapais”.

Ten Italijos Umberto svajo
ja apie amžinąją Romą. Ru
munijos karalius Karolis kal
basi su savo žmona Eleane 
prancūziškai apie buvusias 
gražias deinas Bukarešte. Ten 
ir Ispanijos Don Juan kartas 
nuo karto pasikeičia laiškais su 
generalissimu Franku. Ir Alba- 
rriris karalius dūsauja, prisimi
nęs sostą. Kalbama, kad ir 
Portugalijos sosto įpėdinis ten 
išplės savo padangtę, kad galė-
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ENCIJA IR ALTo 
S REIKALU

tų būti-su savo tauta.
Šios karališkos padangtės— 

tai gražios vilos. Ir vos pradė- 
po rinktis karaliai į šį kurortą, 
kaip viskas 30% pabrango.

Ir šoka, jodinėja, rengia re
gatas šie karaliai, bet reta ka
da rengia oficialius priėmimus, 
mat, sunku susitarti. Nors tai 
žemės rojus, bet ir ten noris 
būti kam nors pirmesnių .

Tvirta ranka
1911 m. karalius Manuel bu

vo išvytas iš Portugalijos ir į- 
kurta respublika. 1926 m. ka
rininkų grupelė padarė revoliu
ciją ir valdžią perėmė į savo 
rankas, nes per respublikos 
gyvavimo 
žiau kaip 52 vyt 
vo ir griūdavo kabinetai, kaip 
šungrybiai, pūstelėjus vėjui. 
Kraštas atsidūrė skurde ir var
ge. Ir karininkai nieko nepada
rė. Carmona, vyriausybės gal
va, surado išeitį. 1932 m. jis į 
valdžią pakvietė Coimbros uni
versiteto valstybinės teisės 
profesorių Oliviąaą Salazarą.

Tylus ir šaltas profesorius 
atsisėdo prie valstybės vairo ir 
išvedė kraštą iš visų sunkumų. 
Nuo to laiko nebesikeitė val
džios. — jis ir šiandien sėdi sa
vo įstaigoje.

Daug kas jį vadina diktato
riumi, bet jis visai nepanašus į 
visus savo “kolegas”.

Hitleris ir Mussolinis iškil
mingomis kalbomis šaukdavosi 
į tautą, rengdami jas karo žy
giams, Franko suka visokias 
propagandos mašinas. Stalinas 
visus stumia į skurdą ir botagu 
muša, d Salazaras visai nesido
mi propaganda. Jis rūpinasi, 
kad visi žmonės, gyveną Por
tugalijoje, turėtų ko valgyti, 
uždirbtų ir turėtų butelį 
tiek politinės lasvės. kad ji ne
virstų blogiu. Dabar jis 62 m., 
susenęs ir suvargęs, ligotas, bet 
kiekvieną dieną 12 valandų sė
di prie darbo stalo ir viską 
skaičiuoja.

Viską jis apskaičiuoja ir pra
mato ,nes visas savo jėgas yra 
atidavęs katalikiškos valstybės 
kūrimui. Ir vis gyventojai bijo
si, kad vieną kartą Portugali
jos spauda išeis su juodais rė
mais, skelbdama jų valstybės 
vyro mirtį. 0 kas bus tada?

Tvirtai laikydamas valdžią 
savo rankose, rūpindamasis 
žmonių gerove, jis pastatė 
kraštą ant kojų. Todėl Salaza
ras dažnai yra vadinamas — 
geležine ranka aksominėje pir
štinėje.

Naajtey vėjai
Dar XV ir XVI a., kai vyko 

naujų žemių atradimai, Por
tugalija buvo pasidariusi pa
saulio galybe, bet. susiliejusi, 
su Ispanija (XVII a.), prarado 
savo įtakingas pozicijas ir jos 
prekyba nusmuko.

Salazaro vedama. Portugali
ja nori sustiprėti. Jau pakeista 
ir konstitucija, bet nauji besi-

ne ma-
asybes. Griū-

bei

buriuoją debesys pradėjo tem
dyti ir giedrą Lisabonos dan
gų. O jei karas su Sovietų Są
junga, kas tada9! Kai pati tau
ta ramiai gyvena, jos vairuoto
jai budi ir žvelgia į ateitį, kad 
Portugalija išliktų ne tik svei
ka, bet ir sustiprėjusi.

1949 m. Portugalija pasirašė 
Atlanto paktą, žadėdama pa
statyti 6 elitinės kariuomenės 
divizijas.

Dabar vėl krito burtų kau
liukai ant Pirenėjų. Pirmas 
juos surinko Frankas. Dabar 
savo kabinete profesorišku 
rimtumu apskaičiavo ir Salą- 
zaras ir įvertindamas Ameri- 

pavojų, pasirašė naują sutartį, 
leisdamas Portugalijos teritori
joje įkurti stiprias atramos ba
zes.

Pirenėjų pusiasalis pasidarė 
tikras tvirtovės fortas, iš ku
rio bus ginamas laisvasis pa
saulis. A. L.

1948 m. gruodžio mėn. 9 d. 
Jungtinės Tautos vienu balsu 
pasisakė už Genocido Konven
cijos priėmimą. Šiuo metu 
Konvenciją yra pasirašę iš vi
so 28 ar daugiau valstybių.

Kad Genocido Konvencija į- 
sigalėtų, reikia, kad ją ratifi
kuotų atskirų valstybių parla
mentai. Ši Konvencija įsigalio
jo, kaip tarptautinė sutartis, 
š. m. sausio 12 d., nes iki to 
laiko, kaip pačioje Konvencijo
je reikalaujama, ją ratifikavo 
20 valstybių.

Nors Jungtinės 
Valstybės parodė 
dėmesio, Genocido 
redaguojant ir 
Tautose priimant, 
visuomet aktingai 
žmoniškumo principus, bet dar 
iki šiol Genocido Konvencijos 
neratifikavo. Konvencija tebė
ra Senato Užsienio Santykių 
Komitete, iš kur normaliai tu
rėtų eiti į Senatą galutiniam 
balsavimui. Prieš jos ratifika
vimą yra nusistatę kai kurių 
pietinių valstybių senatoriai, 
galvodami, kad pritaikius 
Konvenciją, jų valstybėse neg
rų klausimas gali virsti tarp
tautiniu.

Didžiausią opoziciją ir drau
ge pavojų ne tik Genocido 
Konvencijos ratifikavimui, bet, 
iš viso, jos egzistencijai suda
ro Sovietų Sąjunga ir grupė, 
kuri remia 
Žmogaus 
1947 m. 
Sovietų 
Tautoms 
ją, kurioje siūlo Genocido Kon
vencijos klausimą įjungti į vad. 
Nusikaltimų prieš Taiką ir 
Žmonijos Saugumo Kodeksą. 
Nors Jungtinės Tautos šią re
zoliuciją atmetė ir priėmė Ge
nocido Konvenciją, bet Sovietų 
Sąjungai palankaus Nusikalti
mų Kodekso projektas buvo į- 
teiktas Jungtinėm Tautom.

Žmogaus Teisių Sutarties 
rėmėjai mano, kad Senatas ne
ratifikuos nei Genocido Kon
vencijos nei Žmogaus Teisių 
Sutailies, todėl prieš pirmąją 
ir kovoja. Juridiniu atžvilgiu 
Genocido Konvencija JA Vai-

Amerikos 
daugiausia 
Konvenciją 
Jungtinėse 
nors šiaip 
stoja už

vad. Tarptautinę 
Teisių Sutartį. Dar 
lapkričio mėn. 20 d. 
Sąjunga Jungtinėms 
įteikė savo rezoliuci-

=

būtų 
kon- 
laiš-

ALT

stybėms yra labiau priimtina, 
negu Žmogaus Teisių sutartis, 
nes Genocido Konvencija vien 
ratifikavimu nevirsta piliečius 
saistančiu įstatymu, bet reika
lauja specialaus konstituciją 
atitinkančio įstatymo ako. Ge
nocido Konvencija yra taip pat 
ir daug praktiškesnis įrankis 
demokratinio pasaulio kovoje 
su tarptautiniu komunizmu, 
nes genocidą šiuo metu prakti
kuoja tik Sovietų Rusija.

Amerikos Lietuvių Taryba 
dėjo daug pastangų, kad Lietu
vos reikalui nepaprastai svar
bi Genocido Konvencija 
ratifikuota. Asmeniškais 
taktais, memorandumais, 
kais ir rezoliucijomis iš
Centro ir skyrių stengtasi pa
veikti Amerikos Vyriausybę ir 
Senatą, kad jie paremtų Kon
vencijos ratifikavimą.

Nors tuo tarpu Genocido 
Konvencija įsigaliojo kaip 
tarptautinė sutartis, bet 
be Amerikos oficialaus prisi
dėjimo jos reikšmė gali labai 
sumažėti. Amerikos delsimas 
ratifikuoti gali neigiamai pa
veikti kitus iki šiol Konvenci
jos neratifikavusius kraštus.

ALT Vykdomasis Komite
tas pravedė plačią laiškų akci
ją, paršydamas senatorius ir 
valstybių gubernatorius pa
remti Genocido Konvenciją. 
Pagal 60 skirtingų tekstų bu
vo Išdalinti ALT skyriams ir 
kitoms su ALT bendradarbiau
jančioms organizacijoms bei 
asmenims. Iš kai kurių sena
torių jau patirta, kad jie yra 
gavę daug tokių laiškų.

ALTas dar kartą kreipiasi j 
lietuvių visuomenę gyvai pri
sidėti prie šios ratifikavimo 
akcijos, nes nepaprastai svar
bu, kad šioje Konrgeso sesijo
je Genocido Konvencija būtų 
ratifikuota.’ Pavieniai asmenys 
ir organizacijos prašomos ne 
tik rašyti savo valstybių gu
bernatoriams, bet ir kitus ra
ginti, ypačiai amerikiečius ir 
jų organizacijas. Netrukus 
Kongresas gali Išsiskirstyti a- 
tostogų, todėl svarbu veikti 
nedelsiant.

j

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA
BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visokį 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 paskelbtume! laikraštyje, kad kiti sergantieji ir kenčian- 
tieji galėtų pasinaudoti Jūsų pagalba.

Wm. Scheiffel, Lavvrence, Mass.

DAUG PADĖKOS

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. Milte
nio 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.

K. Sotos, New York, N. Y.

LAIŠKŲ JCS GAI4TE MATYTI MANO BURE

DR. J. MILLF.1L tL L I’h. C
790 Broad Street Newark, N. I.

PRIĖMIMO VALANDOS L Važiuoti ii New York — Hurison Tub iš Cortland SL.
Kasdien- .nuo 9 ryto iki 7:30 vakare. i4th St. ar 34th St. 20-30 min. iki N>warko Nuo sto-

Tel. Mltchefl 2-0 <73 fįes tik 4 blokai. h1
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PROTESTAI JAU NEBEVEIKIA
Stalinas buvo atsiuntęs į San Francisco smarkųjį savo tarną 

Andriejų Gromyko su 34 patarėjais ir 30 dėžių dokumentų. Pa
liepė jiems dar pasirinkti ištaigingą milijonieriaus vilą, kad būtų 
visai patogu pasilsėti ir gera svečius priimti. Mat, buvo numato
ma karštos ir varginančios kalbos, o per jas sužvejoti šalininkai 
ir kiti bolševikų simpatikai turėjo būti ir tinkamai pavaišinti. 
Laikas šnekoms ir propogandai taip pat buvo numatomas ilgas ir 
bergždžias, kaip Kaesonge. Bet viskas ėmė ir pasibaigė per pen
kias dienas. Gromyko nespėjo nei savo dėžių atidaryti. Tačiau 
savo burną vis dėlto atidarė. Tai nesunku ir greita: bolševiko 
ryklė visada laikoma išžiota.

Gromyko čia turi gerą praktiką. Jis kitados Jungtinių Tau
tų posėdžiuose klojo vieną protestą po kito, bet dar palyginti 
santūriai: po vieną į dieną arba į savaitę. San Francisco konfe
rencijoje per 5 dienas pabėrė dvylika protestų. Bet tiek ir buvo 
jie verti, kaip žirnių sauja. Taip jau nupigo, kad niekas ir dėme
sio daugiau nebekreipia. Iš 51 valstybės, kurios buvo atstovauja
mos San Francisco konferencijoje, 48 sutartį pasirašė. Tokia 
dauguma nužėrė visus protestus.

Nieko nepešęs, Gromyko susikvietė laikraštininkus ir jiems 
pareiškė, kad taikos sutartis su Japonija reiškianti karą. Užklau
stas, kas rengiasi kariauti, jis neatsakė. Tai buvo iš tikrųjų iš
mintingas nutylėjimas. Juk kada klausiama labai jau aiškaus 
dalyko, tai klausiančiam nedaroma gėdos ir neatsakoma. Negi 
Amerikos žurnalistai negalėjo žinoti, kad Sovietų Sąjunga dėl 
Japonijos karą yra pradėjusi dar pereitais metais Korėjoje ir 
jį toliau tebeveda? Derybos Kaesonge buvo pradėtos tik dėlto, 
kad tikėtasi San Francisco konferenciją sujaukti arba pakreipti 
taip, kad Japonijoje būtų leista įsivyrauti “demokratiniam ele
mentui”, kaip A. Gromyko norėjo. Tada karo Sovietų Sąjungai 
nereikėtų. Ji “taikiu būdu” prie Kurilų salų ir Sachalino dar pri
sijungtų visas Japonijos salas. Gromyko buvo atsivežęs ir doku
mentus įrodymui, kaip tai galima padaryti. Bet jam teko tą siun
tinį iš Maskvos papildyti sutarties su Japonija aktu, kuris Stali
nui parvežti nebus malonu.

Vieną dokumentą jis gavo ir neoficialų: Sovietų Sąjungos 
žemėlapį, kuriame tiksliai sužymėtos koncentracijos stovyklos. 
Jį įteikė JAV Kongreso atstovas Amstrong. Laikraščiai rašo, kad 
Gromyko palydas numetė jį ant žemės. Matyti, Kremliuje yra 
dar tikslesnis ir nebereikalingas namo vežti. Bet San Francisco 
konferencijoje jis būtų labai pravertęs čekei Gertrūdai Sakani- 
novai, kuri kalbėjo apie Japonijos pavergimą. Ji būtų ten radusi 
Sovietų Sąjungoje ir tokias vergų stovyklas, į kurias yra sukišti 
tūkstančiai japonų belaisvių. Nei Gromyko neužsiminė apie tai, 
kad japonų belaisviai dar nėra grąžinti. Jie paprastai negrąžina, 
mi, kol kariaujama. Amerikos žurnalistai ir tai turėjo žinoti.

Daugiausia iš tos konferencijos sužinojo bolševikų dar nepa
vergtas pasaulis: jis negali laukti pastovios taikos, kol stovi prieš 
jį karingi gromykai.

Beprasidedą nauji mokslo 
metai vėl atnaujina rūpestį: 
kur ir kuria forma gaus litua
nistinį švietimą mūsų vaikai? 
ši problema yra pati svarbiau
sia iš visų lietuvių išeivijos 
problemų. Ji yra tiesiog gyvy
binė, nes nuo jos tinkamo iš
sprendimo priklauso tolimesnė 
lietuvybės ateitis. Pareiga iš
laikyti jaunojoje kartoje gyvą 
ir veiklią lietuvybę liečia visus 
lietuvius: ir senuosius išeivius, 
ir naujai atvykusius, ypač 
tuos, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų ir jaunimo, bet 
net ir tuos, kurie tokio jauni
mo neturi, nes tai čia visų mū
sų tautinė pareiga. Tačiau tos 
problemos sprendimas nėra pa
prastas, nėra lengvas. Nesigi
lindamas į tos problemos esmę, 
noriu čia iškelti tik keletą kon
krečių dalykų.

1. šeštadieninės mokyklos. 
Tokios vargo mokyklos veikia 
beveik visur, kur tik gyvena 
didesnis tremtinių skaičius. Jos 
savo vaidmenį atlieka gerai, 
nors ir negalime pasakyti, kad 
jų lankymu jau yra išspren
džiama visa lituanistinio švie
timo problema. Tokiose mo
kyklose išeiti vienerių metų 
normalios mokyklos kursą yra 
neįmanoma dėl per mažo pa
mokų skaičiaus. Bet antra ver
tus, nors perteikiamų naujų 
žinių kiekis jose yrą gana ribo
tas, tačiau pačia savo gyva- 
lietuviška dvasia jos daro net 
didesnės įtakos negu ten gau
namomis žiniomis. Jau vien dėl 
šito antrojo momento niekas 
negalėtų surasti motyvų savo 
vaikų į tokią mokyklą neleis
ti. O vis dėlto yra nemaža tė
vų, kurie lietuviškos mokyk
los reikšmę per mažai vertina 
ir savo vaikų dar į šeštadieni
nes mokyklas neleidžia. Atsi
randa tokių tremtinių tėvų, o 
seniau čia gyvenančių lietuvių 
vaikų šeštadieninėse mokyklo
se yra tikrai maža.

Pradedant naujus mokslo 
metus, yra kiekvieno lietuvio 
pareiga pasirūpinti, kad mū
sų visi vaikai lankytų bent 
šeštadienines mokyklas, kad 
bent kartą savaitėje galėtų at
sikvėpti tikrai lietuviška dva
sia.

Tokios mokyklos laikosi dau
giausia mokytojų idealizmu. 
Laikas būtų jiems teikti konk
rečią organizuotą paramą. 
Vien pavienių tėvų gera valia 
čia yra per silpna sudaryti 
bent pakenčiamas darbo sąly
gas. O kur dar tokios mokyk
los nėra, o yra lietuvių vaikų, 
imkimės iniciatyvos ją įsteigti. 
Tokios mokyklos reikalingos 
net ir ten, kur jau šioks ar toks 
lituanistinis švietimas duoda-
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mas parapinėse lietuvių mo
kyklose.

2. Lietuviškų parapijų mo
kyklos. Didesnės lietuviškos 
parapijos turi ir savo išlaiko
mas mokyklas. Savo paskirti
mi jos, rodos, turėtų tarnauti 
lietuviams. Juk lietuviai jas 
kūrė, savo lėšomis joms namus 
įgijo, o vis dėlto kokia trage
dija šiandien, kai tos mokyklos 
kai kur dirba nutautinimo dar
bą. Ne paslaptis, kad dalis tų 
mokyklų ne tik neturi lituanis
tikos savo programoje, bet jo-' 
se net kalbėtis lietuviškai 
draudžiama, jose tikėjimo da
lykų ir melstis temokoma tik 
angliškai. Ir dar nustabiau, 
kad jos vis dėlto save nori lai
kyti lietuviškomis. Taip pat 
keistas reiškinys, kad kai tokį 
nenormalumą norima paliesti, 
kaip lietuviško gyvenimo nega
lavimą, kai norima paieškoti 
būdų jam pašalinti, kad tai 
imama kelti spaudoje, tai susi
laukiama stiprios reakcijos iš 
tų žmonių, kurie turi galios ir 
kurie net nori save laikyti lie
tuviškos visuomenės čia Ame
rikoje veikėjais, ši problema 
turėtų rūpėti visiems lietu
viams, kurių dar gyva lietuviš
ka sąmonė: lygiai — ar tai bus 
tremtiniai, ar tai bus seniau 
čia gyveną. Mes nenorime gi
lintis į tas priežastis, kodėl bu
vusios lietuviškos mokyklos 
pasidarė nelietuviškomis; tas 
priežastis pilnai suprantame. 
Niekam dėl susidariusios padė
ties nedarom priekaištų ir nie
ko nekaltinam už tai, kas jau 
yra praėję. Tačiau šiuo mo
mentu, kai šiame krašte yra 
atsiradęs didelis skaičius lietu
vių vaikų, kurie tikrai nori 
mokvtis lietuviškoje mokyklo
je, šitoks kai kurių tų mokyk
lų laikytojų užsispyrimas ir 
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nenoras suprasti pasikeitusios 
padėties yra nieku nepateisina
mas.

Lituanistikos dėstymo klau
simą keliame daugiausia trem
tiniai. Tiems, kurie jau prieš 
kokią porą metų norėjo šį 
klausimą spręsti, buvo vis pa
tariama turėti kantrybės: esą 
Amerikoje niekas staigiai ne- 
sidaro, reikią palaukti, ir vis
kas būsią palankiai ir gražiai 
išspręsta. Tiesa, yra vietų, kur 
šis klausimas jau vis labiau ir 
labiau gauna patenkinamą for
mą. Tai priklauso ir nuo para
pijų vadovų geros valios, ir nuo 
mokyklos personalo. Ten, kur 
seselės dar moka gražiai lietu
viškai ir supranta lietuvybės 
išlaikymo reikšmę, to švietimo 
klausimas kad ir nėra dar vi
sai patenkinamas, bet jis jau 
nėra ir tragiškas. Ten jau ir 
kantrybė galima. Tik reikia 
daugiau aktyvumo paruošti a- 
titinkamuose kursuose litua
nistikos dėstymui tinkamų se
selių mokytojų. Tačiau ten, 
kur tas reikalas ir po dviejų 
laukimo metų nejuda iš mir
ties taško, jau reikia stipresnės 
akcijos.

Tėvų žodis čia gali suvaidin
ti lemiamą vaidmenį. Juk tėvai 
yra kartu ir parapijiečiai. Be 
to, kaip lietuviai, taip pat turi
me teisių tą kultūrinį paliki
mą, kurį yra sukūrę anksčiau 
čia lietuviškai galvoję lietu
viai. Nesikėsindami į materia
lines gėrybes, rodos, turėtume 
teisės rūpintis, kad kultūrinių 
lietuviškų turtų adminstrato- 
riai sunrastų. iog praeities ko
vų dėl lietuvybės paminklai, 
turi būti ne buvusio gyvenimo 
kapų paminklais, bet gyvai
siais lietuviškos dvasios reiškė
jais. kurie savo šviesa apimtų 
visus, kuriems tik gresia nu- 

tautimo ir lietuviškos dvasinės 
gyvybės praradimo pavojai. 
Žinoma, nereikia laužti durų 
ten, kur jos atviros, kur rodo
ma geros valios. Ten reikia tik 
padėti, patarti, bendradarbiau
ti. Bet laukimo laikotarpis jau 
pasibaigė. Šiais metais turime 
tarti aiškų žodį: taip, ar ne! Ir 
nelietuviškų dalykų idaugiau 
lietuviškais nebevadinsime! 
Lietuvybė yra gyvojh dvasia. 
Ta vieta, kur svetjįb^i kalina 
mokomi lietuviai vaufii, nėra 
jokia lietuviška mokykla. ši
tas sąvokas jau yra atėjęs pats 
laikas išsiaiškinti su tais, kurie 
jas kitaip supranta, negu su
prasti reikia.

Viešoji Amerikos lietuvių 
nuomonė jau yra visiškai pa
lanki šios problemos sprendi
mui. Užtenka tik pasiskaityti 
Liet. Kat. Federacijos ar Ku
nigų Vienybės seimo nutari
mus. Tie nutarimai yra toki 
garžūs, kad jų bent dalies įgy
vendinimas jau būtų labai di
delis laimėjimas. Tačiau reali 
tikrovė yra kiek kitokia. Dėl to 
reikia didesnio pačių tėvų ak- 
tj'vumo vietose, o viso krašto 
apimtimi turėtų rūpintis įkur
tas centrinis lituanistinio švie
timo organas. Praėjusiais me
tais .tiesa, buvo nutarta prie 
Liet. Kultūros Instituto suda
ryti pedagoginę tarybą, l>et 
metai praėjo, o tokios tarybos 
dar nėra, nieko apie jos suda
rymą net negirdėti. Iniciatyva 
turėtų atsirasti iš kitur: iš di
desnių mūsų kolonijų tėvų ir 
mokvtojų glaudaus bendradar
biavimo.

3. Aukštesnioji l»etuviš’:o’i 
mokykla. Jei mums pavyktų 
sukurti aukštesniąją lietuviš
kąją mokyklą bent keliose A- 
merikos vietose, tai jau būtų 
tikrai milžiniško dydžio dar
bas. Jei jaunuolis subręsta .vi
sai svetimoje mokyklinėje ap

linkumoje, beveik yra tikra, 
kad jis nestengs įsilieti savo 
kūrybiniu talentu į lietuvišką 
kultūrą. Galimas daiktas, kad 
lietuviškasis talentas visai to
kiame jaunuolyje nė nepabus. 
Taigi, kultūros kūrybai būtina 
yra aukštesnioji lietuviška mo
kykla. Iš vardo, tiesa, tokių 
mokyklų šiek tiek turime, bet 
savo dvasia iki šiol jos vis dėl
to nebuvo lietuviškos (net ir 
šv. Kazimiero akademija). To
kioms mokykloms lietuvišku
mo reikalavimai turi būti jau 
gana nemaži. Aišku, kad visi 
reikalavimai (taip pat ir pra
džios mokykloms) negali išeiti 
už Amerikos įstatymų ribos. 
Bet tos ribos gana plačios, jo
se gali išsitekti ir platesnis li
tuanistinis švietimas, o ypač 
lietuviška dvasia.

Neseniai Marijanapolio Ko
legijos rektorius kvietė lietu
vius į jo vadovaujamą mokyk
lą. pažadėdamas ten duoti tokį 
lituanistinį švietimą, kokio no
rėtume. Tačiau teko išgirsti ir 
to paties Gerb. Rektoriaus nu
siskundimą, kad jo kvietimas 
neradęs atbalsio ir kad kolegi
ją atlietuvinti kažin ar pasisek
sią. Tai liūdna žinia. Mariana- 
polį būtinai reikia atlietuvinti! 
Tik čia dar norima padaryti 
vieną pastabą. Kai kviečiami į 
mokyklą tremtinių vaikai, ža
dant ją padaryti lietuviška, tai 
lietuviškumo sąvokai reikia 
daugiau aiškumo. Reikia pa
skelbti aiškią lituanistinę pro
gramą, ne su dėstytojų var
dais. Jei programa pasirodys 
patenkinama, tai tikrai Mari
ja na polyje net vietų pritruks. 
Jeigu mokami brangūs pinigai 
už mokslą, tai aiškiai reikia ži
noti, ko ten bus mokoma ir 
kokia bus mokyklos dvasia, ši
tas aiškumo ir tikrumo keliais 
yra vienintelis į šitos proble
mos išsprendimą.

4. Katalikiškos mokyklos. 
Viešosiose mokyklose Ameri
koje pasitaiko baisių dalykų. 
Dėl šito neigiamojo elemento 
lietuviai tiesiog instinktvviai 
nuo tų mokyklų nusigręžia. 
Tačiau labai liūdna, kad dėl 
gyvenamos aplinkumos jau ir 
katalikiškos mokyklos pradeda 
nebesusivokti, kas pedagogiš
ka, o kas tiesiog vaiko sielą 
žaloja. Teko stebėti dvejus me
tus dviejų katalikiškų mokyk
lų viešus parengimus ir rodo
mus kino paveikslus. Ten pa
sitaikė tokių dalykų, kurie 
auklėjimo atžvilgiu buvo tie
siog baisūs. Tik tiek dar gali
ma pasidžiaugti, kad lietuvių 
parapijos mokyklos parengi
muose tokių nepadorių dalykų 
buvo mažiau, negu kitataučių 
mokykloje.

Kartu su lituanistinio švieti
mo tinkamu sutvarkymu tektų 
rimtai susirūpint, kad jau bent 
katalikiškų mokyklų parengi
muose nebūtų vaiko sielą žalo
jančių moralinių nuodų.

VYTA U T O 
K E L I A S

SIMAS SUŽIEDĖLIS

J
KARALIAUS

===== VAINIKĄ
TZ'AI Vytautas, dar mažas berniukas, bėgiojo aplink

Trakų pilį ir svaidė akmenukus į Galvės ežerą, 
jam negalėjo ateiti į galvą, kad jo senatvės dienos su- 
sidrums, kaip tas ežeras po audros. O atsitiks tai dėlto, 
kad jisai užaugęs ir išgarsėjęs, panorės savo žilą plau
ką papuošti karališku vainiku, išdabintu deimantiniais 
akmenukais.

Dabar jis dar buvo mažas, toks nedidelis berniūkš
tis, kuris galėjo ir nežinoti, kad brangūs žibučiai sega
mi į valdoviškus vainikus. Jis tikriausiai matė patrauk
lų spindesį žieduose ir sagtyse, o gal ir kardo rankeno
je, — tai buvo visai panašu į akmens žėrutį, kurį jis 
aptikdavęs paežerėje, — bet karališku vainiku nežėrė
jo nei jo tėvas Kęstutis nei dėdė Algirdas. Nuvykda
mas pas dėdę į Vilnių, Vytautas galėjo pakasyti žirgą, 
kuris prunkšdavo plačiose Rytų lygumose, ten prie 
Mėlynųjų vandenų ir prie Maskvos vartų, kur ir jis 
vėliau savo sartį žvengdins, bet tvaskančio karaliaus 
vainiko nematė nei dėdės namuose. O dėdė galingas ir 
garsus valdovas, kaip ir tėvas Trakuose.

Tiktai seni žmonių pasakojimai, kai Vytautas jau 

paaugo, jam bylojo apie karališką vainiką, kurį Lietu
va yra kitados turėjusi, ir pirmąjį jos karalių Mindau
gą. Bet tai buvo tolimi laikai, tokie jau seni, kad rei
kėjo atskaityti apie šimtą metų, kai tas pirmas Lietu
vos karalius mirė. Ir mirė jis nesava mirtimi: buvo nu
žudytas su dviem sūnum. Ar jie buvo Vytautui kokie 
giminės, mums jokios žinios nebeliko. Tarp Vytauto ir 
Mindaugo yra sutrukęs praeities mazgas.

Abu to mazgo galai yra labai arti vienas kito — 
tiktai už keliolikos metų. Toks laiko plyšys skiria Lie
tuvos kunigaikščio Vytenio giminę, iš kurios ir Vytau
tas yra kilęs, nuo karaliaus Mindaugo sūnaus Vaišvil
ko. šis po tėvo mirties buvo atgavęs Lietuvos sostą ir 
valdęs trejus metus. Perleidęs jį savo svainiui, kuris 
tik metus tevaldė, Vaišvilkas iš keršto buvo nužudy
tas. Su juo nutrūko tiesi ir vyriška Mindaugo giminės 
gija. Ar nebuvo dar likę kurios šalutinės arba mote
riškos. šakos, iš kurios išaugo nauja dinastija? Ligi 
šiolei to nežinome. Jei kam pavyktų sumegzti Vyte
nį—Gedimino brolį ir Vytauto senelį — su karaliaus 
Mindaugo gimine, artima ar tolima, tai giminystė su
rištų ir Vytautą su Mindaugu — pirmąjį vainikuotą 
Lietuvos karalių su pačiu įžymiausiu, bet nevainikuo
tu.

Kitur tokius ryšius padeda atsekti karališkas vai
nikas. Jis aiškiai matomas, kaip eina pro valdovų gal
vas ir rodo, kas yra artimas ir kas tolimas giminė, kas 
tikras paveldėtojas ir kas įsibrovėlis. Lietuvoje to dar 
nebuvo. Mindaugo vainikas dar nespėjo suaugti su 
Lietuvos sostu — jis jungėsi tiktai su krikštu. Kai 
krikštijimo darbas, Mindaugą nužudžius, užkliuvo, tai 
nusuko į šalį ir kelias, vedęs į karališkus vainikus, ko
kius turėjo krikščioniškos Europos valdovai. Nepavyko 
to kelio ištiesti nei Vytauto seneliui Gediminui, nei 
dėdei Algirdui, nei tėvui Kęstučiui. Vis buvo užtveria

mas jiems kelias į Vakarus. O tenai žėrėjo karališki 
vainikai deimantų akmenėliais...

T IETUVOJE galima buvo apseiti ir be tos puošme- 
*■“' nos: įsėsti į sostą ir valdyti visą šalį, visą didžiąją 
valstybę, kuri nuo Nemuno krantų siekė iki Dniepro ir 
ėjo vis toliau už jo. Bet tam reikėjo būti stipriam ir 
apdairiam, daugiau galvotam negu vainikuotam. Ka
rališkas vainikas čia nedaug ką galėjo padėti. Drauge 
su Lietuvos krikštu jis buvo įstrigęs į statomą Lietu
vai dilemą: laisvė arba evangelija? Nors viena ir ant
ra yra Dievo duotos visoms tautoms ir kita kitos ne
paneigia, bet Lietuvai anuomet nebuvo leista imti abe
jų, o rinktis vieną. Laisvę ji jau turėjo iš senų laikų, 
tai nebuvo linkusi jos aprėžti priklausomybe nuo krikš
tytojų.

Dar karalius Mindaugas buvo užkliuvęs už šios di
lemos. Jis ir apsikrikštijęs turėjo kautis su Vokiečių 
imperijos geležiniu kumščiu, atsuktu į Lietuvą. Lietu
vos didieji kunigaikščiai taip pat galėjo žinoti, kad 
Vokiečių imperijos glėbio neišvengė netgi krikščioniški 
kraštai, karališkais vainikais pasigražinę ir šventus val
dovus turėję: Vengrija — šv. Stepono žemė, Čekija — 
šv. Vaclovo šalis ir net Italija su pačia Roma. Ne viena 
popiežių mesta ekskomunika negalėjo sutramdyti Vo
kiečių imperijos valdovų, siekusių valdyti ir patį Apaš
tališkąjį Sostą; nesulaikė ji ir tos imperijos riterių, 
Lietuvą be atlydos puldinėjusių. O be krikšto negalėjo 
turėti ir tokio karališko vainiko, kaip kitų krikščioniš
kos Europos valdovų. Lietuvos kunigaikščiai valdė ne- 
sikrikštiję ir nesivainikavę, bet valdė tvirtai ir kara
liškai.

Kai Algirdas ir Kęstutis buvo paraginti krikštytis, 
tai iš savo pusės jie taip pat pastatė sąlygą: vokiečių 
riteriai teišsikrausto iš lietuviškųjų žemių ir persikelia 

į Rusijos stepes krikštyti totorių. Sąlyga buvo visai 
evangeliška: ką esi pasiėmęs svetimo, daugiau negrobk 
ir eik skelbti Kristaus mokslo tiems, kuriems esi pasi
žadėjęs. Žinoma gi buvo, kad vokiečių riteriai, susisu
kę lizdą Prūsijoje, buvo čia atkūrę iš Palestinos. Jų 
pirmykštis tikslas buvo kovoti tenai su muzulmonais. 
Dabar Algirdas ir Kęstutis kryžiuočiams nurodė dar 
vieną muzulmonų apsėstą vietą: Juodosios jūros pa
marį. Ten siautėjo totoriai, kurie krikščioniškai Euro
pai buvo pavojingesni negu pagoniškoji Lietuva, kuri 
dar kitus nuo jų dengė. Lietuvoje jau buvo ir vienuo
lių, kurie skelbė evangeliją, o pas totorius, Mahometo 
sekėjus, kas ėjo ar žadėjo eiti ? Neatsirado iš kryžiuo
čių nei vieno tokio kilnaus krikštatėvio, kuris būtų 
priėmęs šias Lietuvos sąlygas.

Lietuva ir toliau uoliai saugojo savo laisvę, nepul
dama bet kam į glėbį, kad jis ir laikė apkabinęs kry
žių. Ji nebuvo tikra, ar tai yra tik paslėpto kalavijo 
rankena? Kalavijas buvo ilgai užkirtęs Lietuvai tiesų 
kelią į Vakarus ir Katalikų Bažnyčią, kol atsivedė už
uolankos kelias per kaimyninę Lenkiją. Krikšto klau
simas tada buvo nesunkiai išspręstas, bet karališkas 
Lietuvos vainikas užkliuvo už kito daikto. Ir tai buvo 
Lenkijos sostas....

A7YT AUTAS buvo jau tikru vyru suaugęs, užsigrūdi- 
’ nęs kovoje ir išgyvenęs sunkių valandų. Jo tėvą 

Kęstutį nužudžius, jis vos ištrūko iš pusbrolių rankų 
ir prieglobsties bėgo ieškoti pas senus savo priešus 
—kryžiuočius. Tenai jisai krikštijosi pirmiau negu jo 
pusbrolis Jogaila, Lietuvos sostan įsėdęs. Savo kova 
Vytautas vertė ir Jogailą sukti iš pagoniškojo kelio.



i-
--------------------------------------  V. AK'MEHyiS —

SEPTYNI MENESIAI ■■■■■■■
18KMIHBIHH gĮJ RUSAIS

čia yra tiesa

Kartą j ligoninę atvyko pasi
gydyti rusas, kuris iš kažin 
kur buvo gavęs rusų kalba šv. 
Raštą. Netrukus visi rusai su
žinojo ir pradėjo apie ji spies
tis. Pro tą kambarį, kur tas 
ligonis, atsisėdęs lovoje, skaitė, 
nebuvo galima praeiti: taip 
tirštai buvo žmonių. Mano dė
mesį atkreipė ir tai, kad jie 
buvo visi labai rimtai nusitei
kę. Aš esu klausęs daug gar
sių pamokslininkų, kurie savo 
žodžiu žmones patraukdavo, 
bet taip atidžiai ir susikaupus 
klausant švento Rašto skaity
mų man dar nebuvo tekę ma
tyti. Po skaitymo jie dar šne
kučiuodavos susitelkę. Ne vie
ną iš jų girdėjau sakant: “Čia 
tai tikra tiesa parašyta. Štai, 
kur yra žmonėms tikras išga
nymas!”

Neteko iš tų rusų išgirsti ir 
kokios pašaipos ar pikto žo
džio dvasininkams. Seniau, 
kaip žinoma, rusai mėgdavo 
savo popus pajuokti ir pable
vyzgoti apie juos nešvarių juo
kų. Nieko panašaus dabar ne
buvo. Net ir carą jie prisimin
davo geru žodžiu. O kitados ir 
jis būdavo nepadorių anekdotų 
apipinamas. Matyti, bolševiki
nis gyvenimas rusus buvo pa
mokęs ir atvėręs akis. Jei kas 
ir buvo seniau blogo, tai jį to
li prašoko bolševikiniai laikai.

Pasitaikė tik keli jaunuoliai, 
bolševizmo dvasios auginti — 
tikri nepraustabu miai. 
Juos vyresne ji sudrausdavo, 
bet jie ir tiems akis plėšė. Aš 
pagalvojau, kad jie draskytų a- 
kis bet kam ir bet kuriose ap
linkybėse. Jie buvo jau iš ma
žens demoralizuoti ir netekę 
sveikos žmogaus nuovokos.

Vokiečiai “nemokėjo” 
mušti

Vokiečių atsigabenti iš Rusi
jos darbininkai buvo laikomi 
beteisiais, kaip kokie galvijai. 
Kiekvienas vokietis galėjo juos 
pliekti, kada jam tik įsinorėda
vo arba kada jis įpykdavo. Sa
kysime, už kokį nors menką 
nepaklusnumą būdavo atskai
toma po 25 smūgius gumine 
lazda, vadinama “bananu”.

Vienas toks, per stipriai ga
vęs. atsidūrė ligoninėje. Jis sa
kė buvęs į vokiečių kaimą išė
jęs pas ūkininką dirbti. Jį grą
žino ir nuplakė. Gal būtų ir 
visai užpliekę, bet jau buvo tas 
laikas, kai ir vokiečiai kiek 
“švelnesni” darėsi. Frontas vis 
labiau griuvo.

Tas rusas man pastebėjo, 
kad vokiečiai “nemoka” muš
ti. Jie pirmą duoda gerai per 
galvą, žmogus apsvaigsta ir ta
da kitų kirčių nebejaučia. So
vietų Rusijoje kitaip daroma. 
Ten žmogui ant galvos dar pi
lamas vanduo, kad jis atsigau- 
tų. ir paskui vėl kertama.

Sumuštasis man dar pabrė
žė. kad jis mieliau eitų dirbti 
į vokiečių kaimą, nors kai ka
da ir reikėtų gauti lupti, negu 
badauti Sovietų Rusijoje. Ten 
žmogus visą laiką jaučiasi kaip 
sumuštas.

Vokiečiai buvo ir kvaili
Vienu metu mūsų ligoninėje 

buvo išlipdyti rusų kalba atsi
šaukimai. Jie kvietė stoti į gen. 
Vlasovo armiją. Rusai .juos 
skaitė tiktai vogčiomis. Maty
ti, .jau netikėjo, kad kas iš to 
išeitų ir .savų draugų privengė. 
Papasakos paskui bolševikams, 
kad tokius atsišaukimus skai
tė. ir žmogus žuvęs.

Rusai labiau pasitikėdavo 
kitos tautos žmogumi, negu 
savo. Vienas, priėjęs prie ma
nęs pastebėjo, kad “vokiečiai 
yra kvailiai per visą pilvą”... 
Jiems reikėjo anksčiau tokius 
atsišaukimus išlipdyti, kai jie 
dar buvo Sovietų Rusijoje. Ta
da būtų atsiradę labai daug 
savanorių. Bet vokiečiai to ne-

darė. Jis paminėjo kelis kai
mus, kuriuos vokiečiai sudegi
no, o žmones išžudė tik dėlto, 
kad ten atsirado partizanų. 
Vokiečiai nesirūpino nei klaus
ti, kam tie partizanai buvo pa
siryžę. Kadangi vokiečiai rusų 
į kariuomenę neėmė, tai jie pa
tys išėjo į miškus ir puldinėjo 
bolševikus. Vietos žmonėms 
buvo geriau žinoma, kur jie 
dar palikdavo, kai vokiečių 
frontas nuslinkdavo toliau. Vo
kiečiai juos privertė su bolše
vikais susidėti, o dabar ragina 
su jais kovoti, kai jau vėlu.”

Veža namo

Netrukus po to, 1945 m. ba
landžio mėn., į mūsų miestelį 
atėjo amerikiečiai. Rusai buvo 
surinkti ir suvežti į kareivines. 
Kai kurie spėjo išbėgioti į kai
mus ir išsislapstyti. Ligoninė
je liko tik visai silpni, bet ir jie 
netrukus buvo pergabenti į 
rusiškas kareivines, kurias per
ėmė tvarkyli rusų politrukai.

Vieną kitą aš dar sutikdavau 
prie tų kareivinių. Vienam pa
sakiau, kad jis yra laimingas, 
kad gali grįžti namo. Tai girdė
jo ir arčiau stovėjusieji Nei 
vienas man nieko neatsakė. 
Tik kai aš atsitolinau, tai tas' 
ruselis mane pasivijo ir patrau
kė už rankos: “Žinai, — kalbė
jo jis man. — tu nepavydėk, 
kad mes važiuojam, o, tu nega
li grįžti. Mes ir negrįžtume. jei 
mūsų neverstų. Ten negalima 
žmonėms laisvai gyventi. Bet 
kada nors ateis tam galas. Tik 
to niekam dabar nesakyk...”

Kitas rusas, mane sutikęs, 
klausinėjo, kur būtų galima 
gauti butelį degtinės... “Rytoj 
jau veža namo. — skundėsi jis 
man. — Butelio degtinės man 
iki Čekoslovakijos užtektų, o 
paskui tegu tardo, šaudo, už
muša. Man nesvarbu... Ten gy
venimo vistiek nėra”.

Rusus iš kareievinių į stotį 
veždavo amerikiečių sunkveži
miai. Jie buvo užsakomi tam 
tikram laikui ir atvykdavo, bet 
dažnai nebūdavo ko vežti. 
Žmonės nesirinkdavo įsunkve- 
žimius. Politrukai lakstydavo 
su revolveriais, gainiodavo, o 
tie slapstydavosi. Buvo atvejų, 
kad amerikiečių sunkvežimiai 
turėdavo grįžti tušti, ir kitą 
dieną vėl būdavo užsakomi. 
Stotyse gi mačiau vagonus už
kalinėtus lentomis ir apipintus 
vielomis.

Tai taip grįžo “laimingon tė
vynėn” tie. kuriems pavyko iš
sislapstyti ir palikti Vokietijo
je, Nors jie čia buvo daug 
nuo vokiečių prisikentėję, bet 
norėjo palikti svetimam kraš
te ir vargti, negu važiuoti na
mo. kur “Stalino saulė švie
tė...”

(Pabaiga)

Avedu 5 metu amžiaus tosto jpėdi dinin »u motina aptilankė cirke, 
kur princas, lybiai kaip ir kiti jo amžiaus taikai, džiūgauja, žiūrė

damas i beždžionių išdaigas

- DIRBININKAS

JAV skautai šoka Jamboree indėnu šokį

IŠ JAMBOREE ALPĖSE
Gautas pluoštas žinių iš lie

tuvių skautų, kurie stovyklavo 
pasaulinėje skautų Jamboree 
— Bad Ischl, Austrijos Alpėse. 
Ši Jamboree’ pasižymėjo savo 
paprastumu. Skautai gyveno 
nuostabioje Alpių gamtos ka
ralijoje, nevaržomi bendravo ir 
jautėsi lyg viena broliška šei
ma. Ypač skautus suartindavo 
laužai. Didžiosios laužavietės 
slėnį užpildydavo tūkstantinės 
minios skautų ir svečių.

Nepamirštami laužai
Per pirmąjį didįjį laužą kal

bėjo taptautinio skautų biuro 
diretkorius pulk. J. Wilsonas, 
prisimindamas pirmąją berniu
kų stovyklą 1907 m. Brovvnsea 
saloje. Skaisčiai šviečiant lau
žui. įvairių tautų skautai rodė 
savo būdingas tautines progra
mas ir dainavo dainas. Lietu
viai skautai smagiai sušoko 
“Oželį”. Juos palydėjo didelės 
ovacijos, o paskui nuolatos vis 
girdėjo malonius atsiliepimus 
ir reiškiamą užuojautą dėl tė
vynės kančių. Rajoniniame 
lauže lietuviai pasirodė su im
provizuotu suktiniu.

Lietutis lija, balutės teška....
Rugpiūčio 10 d., viena iš lie

tingųjų dienų, lietuvių svečias 
buvo amerikiečių skautų įga
liotinis Europoje — sktn. Hof
manas. Su juo lietuviai kartu 
su kitais tremtiniais skautinin
kais aplankė Austrijos vengrus 
skautus. Visi buvo pavaišinti 
vengrišku gulašu. Kitądien lie
tuviai priėmė viešnagėn pran
cūzus, šveicarus, italus ir savo 
kaimynus tremtinius skautus. 
Didelę staigmeną lietuviams 
padarė apsilankę estai skautai. 
Jie atvyko iš Švedijos kartu su 
to krašto skautais. Tuo būdu 
šioje Jamboree, kaip ir 1947 m. 
Moissone, Prancūzijoje, daly
vavo visų trijų Pabaltės tautų 
skautai. Lietuviai ir latviai — 
vokiečių, o estai — švedų skau
tų globoje.

Pažintys ateičiai
Jamboree je mūsų skautai 

užmezgė naujas pažintis^ ir su
sirado nuoširdžių draugų. Štai 

Lichtenšteino princas Emanue
lis tapo didelis lietuvių bičiulis 
ir pažadėjo tarpininkauti dėl 
paramos Lichtenšteino Raudo
najame Kryžiuje.

Kun. skatn. dr. J. Vaišnoros 
pastangų dėka ir Italijos skau
tai pažadėjo globą ir talką lie
tuviams.

Skautų svečiai
buvo Austrijoje gyveną lietu
viai iš Riedo, Linzo, Salzburgo 
ir kt. Jų bendruomenės pirmi
ninkas p. Č. Liutikas, aplankęs 
lietuvius jamboristus, apdova
nojo visus austinėmis juostelė
mis ir įteikė biuletenį “Austri
jos Lietuvių Bendruomenės 
Informačijos.”

Taip pat mielas svečias bu
vo Dėdės Šamo karys—skau
tas vytis Antanaitis. Jis kaip 
tremtinys nukeliavo į JAV, o 
dabar kaip JAV karys budi 
taikos sargyboje Austrijoje.

Ir vėl užkliūva vėliavos!
Kaip ir 1947 m. Moissono 

Jamboreeje (Prancūzijoj) taip 
ir šiemet Bad Ischl tremtiniai 
skautai turėjo kovoti dėl savo 
tautinių vėliavų. Jamborees 
vyr. vadovui sktn. inž. Klarer 
(austras) nepatiko tremtinių 
skautų pastangos skelbti savo 
tautų kančias. Kartą išsikvie
tęs visų keturių tautų skautų 
vadus, pareikalavo nukabinti 
tautines vėliavas, uždaryti pa
rodėles ir neplatinti atsišauki
mų. Tik labai griežto mūsų 
sktn. Vyt. Skrinskio ir latvių, 
rusų bei vengrų skautininkų 
protesto dėka visos keturios 
tautinės vėliavos plevėsavo iki 
Jamborees pabaigos. Tačiau 
parodėles teko uždaryti.

Tokia buvo lietuvių parodėlė
Nenuilstamas lietuvių skau

tų parodėlės tvarkytojas ir 
eksponatų aiškintojas buvo 
pasktn. O. Gešventas. Parodė
lėje buvo išstatyta lietuviškos 
jtbstos. įvairūs audiniai. lietu
viškų pašto ženklų rinkinys, 
daug gražios reprezentacinės 
spaudos, ant odos gražiai pa
darytas Lietuvos žemėlapis ir 
ant jo sužymėtoji statistika, 
kuri rodė mūsų tautos kančias 
ir vargus. Taip pat buvo plati
nami vokiečių ir anglų kalbo
mis lapeliai. Lietuviškas kry
žius ir žemėlapis odoje (su par
tizano malda) išbuvo Jambo- 
reeje iki jos uždarymo.

Dievo žodis skautams
Rugpiūčio 12 d. Lietuvos 

Skautų S-gos vyr. dvasios va
das kun. dr. J. Vaišnora belgų 
skautų palapinė.je atnašavo šv. 
Mišias. Lietuviai ir kitų tautų 
skautai priėmė šv. komunija. 
Pamaldas Jamboree skautams 
katalikams laikė ir Salzburgo 
vyskupas. Per .jas giedojo ber
niukų choras, visiems skau
tams pritariant. Evangelikams 
skautams buvo laikomos pa
maldos jų dvasiškių.

Reikšminga dovana
Lietuviai skautai sulaukė 

daug paramos iš vokiečių, Jų 
vyriausias sktn. Kajus Roller 
padėjo gauti vizas į Jamboree 
(Austrijon). jis energingai sto
jo lietuvių ir kitų tremtinių 
skautų pusėje, kilus vėliavų

BALTIMORĖS ŽINIQS
Paremkime katalikišką 

mokymą
Sekmadienį, rugsėjo 16 d., 

Baltimorės arkivyskupijos įsa
kymu katalikų bažnyčiose bus 
daroma rinkliava vasarinėms 
katalikiškoms mokykloms pa
remti. Tuo reikalu vokai šv. 
Alfonso bažnyčioje žmonėms 
išdalinti pereitą sekmadienį.

Arkivyskupijos ribose yra 
daug vietovių, kur katalikai 
vaikai dėl mažo jų skaičiaus ir 
tėvų neturto priversti lankyti 
vietos mokyklas be katalikiško 
auklėjimo ir religinio apmoky
mo. Tai spragai užtaisyti vasa
ros atostogų metu tokius vai
kus jų gyvenamuose rajonuose 
aplanko seselės ir parengia 
juos prie pirmosios išpažinties 
bei komunijos ir duoda kitų 

G. JUŠKBNAS

nuėmimo klausimui. Užtat 
rugpiūčio 12 d. mūsų skautai, 
dalyvavę vokiečių skautų vė
liavų pakėlime, K. Rolleriui į- 
teikė “Padėkos” ordeną. Vo
kiečiai po to tapo dar nuošir
desni mūsiškių bičiuliai.

“Skautų Aidas” jamboreeje
Rugpiūčio 11 d. mūsų skau

tai gavo iš Kanados “Skautų 
Aido” nr 7-8. Jis nustebino ki
tų tautų skautus savo malonia 
išvaizda Ir straipsniais anglų 
bei vokiečių kalbomis. Juo bu
vo apdalinti kitų skautų vado
vai.

Namo broleliai!
Jamboree pasbaigė rugpiū

čio 13 d. Ją uždarė (skautų 
biuro tiir. pik. J. Wilsonas, pa
leisdamas padangėn 62 balan
džius, nes tiek tautų jaunimo 
suvažiavo iki Jamboree pabai
gai. Jų tarpe skrido ir lietu
viams skirtas balandis. Po 
pulk. J. Wilsono ir inž. Klarer 
kalbų paskutinį kartą sugiedo
ta Jamborees giesmė ir atlik
tas paradas.

Toronto lietuviai gregužinėje. Foto kan. J. Končiaus, Balto pir
mininko, lankiusio Kanados lietuvius.

GIJOMIS IŠAUSTA PASAKA
LIAUDIES MENO
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Š. m. rugsėjo 9 d., giedrų ir 

saulėtą popietį, būriai lietuvių 
rinkosi į Brocktono metinę 
mugę. Ji visada esti rugsėjo 
pradžioje. Minios žmonių tada 
plaukia pro didžiuosius vartus, 
o šalimai jų stovi lietuviška 
bakūžė. Prie jos nedidelė aikš
telė, kryžius ir trispalvė vėlia
va. šiemet čia susirinko ne 
tiktai visas lietuviškasis Mon- 
tello, bet ir daug mūsų tautie
čių iš Bostono. Stoughton, 
Norvvoodo. Worcesterio, Law- 
renco, Hartfordo. Traukė ir 
graži diena ir surengta lietuvių 
liaudies meno paroda.

Ji buvo atidaryta aikštelėje- 
adv. P. Viščinio kalba. Kalbė
jo jis, Brocktono tremtinių 
pirmininkas, susijaudinęs, nes 
visa aplinka ir žmonės priminė 
rudens šventes Lietuvoje, kai 
ji dar buvo laisva. Jis ir ragino 
puoselėti čia lietuviškąją kul
tūrą. kiek tik kas pajėgia, nes 
Lietuvoje ir jėgos silpsta ir ten 
visa, kas lietuviška, okupantų 
trypiama po kojomis. Paskui 
žodį tarė ir bostoniškis adv.
B. Kalvaitis. “Ir mūsų gražioji 
pasaka, siūlan jausta. — kalbė
jo jis. — ir mūsų vargas dai- 
non įpintas — visa tai testipri- 
ne mūsų gyvą ryšį su sava tau
te.” 

būtinų tikybinių žinių, šitokio 
apmokymo išlaidų našta tenka 
pakelti arkivyskupijai. Supras
dami reikalo svarbumą, pagal 
savo išgales šių vasaros mo
kyklų veikimą pasistenkime 
paremti.

Turėtą būti dar daugiau
Šv. Alfonso parapija turi 

daug bažnytinių draugijų. Vie
na iš jų yra vyrų. Tai Šven
čiausiojo Jėzaus Vardo Drau
gija. Metų būvy ji daro susi
rinkimų, dalyvauja visos vys
kupijos skyrių seime, padeda 
savo parapijai visuose jos pa
rengimuose bei šventėse ir or
ganizuotai atlieka religinę 
praktiką kas mėnuo eina išpa
žinties ir kiekvieno mėnesio 
antrąjį sekmadienį priima švč. 
sakramentą. Tokią mėnesinę 
šventę dr-ja turėjo praeitą sek
madienį. Pažymėtina, kad pa
maldose dalyvavo ir prie ko
munijos ėjo žymiai daugiau 
žmonių, negu paprastai. Para
pijos klebonas, kun. d-ras Men- 
delis, sakydamas pamokslą, 
dr-jai už gražų veikimą pareiš
kė padėką ir pasidžiaugė ma
tydamas, kad dr-joje yra ir 
naujakurių vyrų. Tačiau pažy
mėjo, kad dr-ja, atsižvelgiant į 
jos tikslus, turėtų išaugti bent 
iki vieno tūkstančio vyrų. Tai 
būtų graži ir galinga jėga Kris
taus vėliavai nešti.

Kinta mokytojų sąstatas
Baltimorės lietuviškos šešta

dienio mokyklos mokytoja E- 
milija Šilgalienė dėl pasikeitu
sio tiesioginio darbo po vasa
ros atostogų lietuviškoje šeš- 
dienio mokykloje nebedirbs. 
Mokytoje dirbo dvejis mokslo 
metus.

Mokyklos laikytojai ir mo
kinių tėvai buvusiai mokytojai 
E. Šilgalienei už darbą ir buvę 
bendradarbiai mokytojai už 
talką jai reiškia padėką.

Šiais mokslo metais moky
tojų sąstatas bus didesnis, nes 
sutiko dirbti keli nauji moky
tojai.

PARODA BROCKTONE
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Po to sekė trejetas tautinių 
šokių. Juos pašoko Brocktono 
lietuviu jaunimas, paruoštas R. 
Špokevičiūtės - Grubliauskie- 
nės. Mažieji (L. Baškauskaitė 
ir A. Pareigis) padeklamavo, 
o stud. V. Janonis paskaitė 
humoristinį rašinėlį apie pik
nikų džiaugsmus.

Buvo iškviesta tarti žodį ir 
dail. A. Tamošaitienė. Ji pasi
sakė, kad .jos didžiausias 
džiaugsmas būtų matyti dides
nį susidomėjimą mūsų liaudies 
menu ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kaip juo domisi 
Kanados lietuviai. O retai 
kuri tauta turinti tokį spalvin
gą ir turtingą variantais liau
dies meną, kaip lietuvių.

Po programos visi išskubėjo 
į bakūžę pamatyti pačios paro
dos. Labiausiai visus traukė 
A. Tamošaitienės eksponatai. 
Čia galėjai matyti atskirų Lie
tuvos vietų tautiškus drabu
žius, įvairiaspalves prijuostes 
bei .juostas ir stakles su užtai
sytu audimu. Ypatingą dėmesį 
traukė jos išausti kilimai: “Pir
mosios Kalėdos Kanadoje”, 
“Mindaugo krikštas” (prel. 
Pr. M. Juro nuosavybė), “Eg
lė žalčių karalienė” ir k.

Lankytojai taip pat labai do
mėjosi prof. Ig. Končiaus dro-

Rugsėjo 14, 1951

Lietuviai pasaulyje
VOKIETIJA

• Letuvių Raudonasis Kry
žius yra numatęs išleisti rėmė
jų knygeles. Šiomis knygelėmis 
bus telkiamas aukos R. Kry
žiui, o šis šelps paramos reika
lingus tautiečius.

• Išjungti iš stovyklų ir at
sidūrę vokiečių ūkyje mūsų 
tautiečiai, ypač britų zonoje, 
labai vargingai gyvena. Kam
bariuose yra taip sukimšti, kad 
neturi nei kėdės nei stalo kur 
pastatyti.

• IRO praneša pakartotinai, 
kad į JA Valstybes negalės e- 
migruoti nė vienas, kuris yra 
teismo baustas.

• Ilgesnį laiką Vokietijoje 
viešėjęs prof. Z. Ivinskis rugsė
jo 10 išvyko atgal į Romą, ku
rią pasieks rugsėjo 15 d.

VENECUELA
• Liepos gale Carcase įvyko 

vietinės lietuvių apylinkės susi
rinkimas, kur išrinkta nauja a- 
pylinkės valdyba. Spalio 13-14 
dienomsi Valancijos mieste 
šaukiamas visuotinis Venecue- 
los lietuvių suvažiavimas.

KANADA
• Lietuvių susiorganizavi- 

mas į PL Bendruomenę eina 
labai lėtai. Yra baimės, kad šis 
rimtas reikalas nebūtų užmes
tas.

• Sudburio šeštadieninei 
letuvių mokyklai duotas Tu
mo-Vaižganto vardas.

• Rugsėjo 1-2 dienomis To
ronte įvyko Kanados ateitinin
kų suvažiavimas.

ITALIJA
• Romos ateitininkai, baig

dami ateitininkiškojo jubilie
jaus metus, per Vatikano radi
ją baigia minėjimą, skirtą Tė
vynėje likusiems broliams. No
rintieji šia proga perduoti savo 
sveikinimus, prašome juos 
siųsti iki š. m. lapkr. 1 d. šiuo 
adresu: Ateitis, Via Casal Mon- 
ferrato 20, Roma 28. Rašytojai 
prašomi atsiųsti šiai progai pri
taikytų poezijos ir prozos da
lykėlių.

ARGENTINA
• Buenos Aires lietuvių kolo

nija rugpiūčio 19 d. paminėjo 
Mindaugo krikšto 700 metų su
kaktį. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos, kurių me
tu .jautrų pamokslą pasakė di
delis lietuvių draugas arkivysk. 
J. F. Aragone. Po pietų Lietu
vių salėje Avellanedo.je ši data 
buvo gražiai paminėta išsamia 
“Laiko” redaktoriaus Dr. P. 
Brazio paskaita ir įvairia pro
grama. kurią išpildė šv. Cecili
jos choras. Lietuvių Mokyklos 
vaikai ir kt.

• Pianistas A. Kuprevičius 
rugpiūčio pradžioje buvo pa
kviestas į Misiones provincijos 
sostinę Posadas koncertams. 
Didžiausioje salėje rinktinei 
publikai davė tris piano kon
certus ir du koncertus davė 
per radiją. Vietos laikraščiai 
visą savaitę rašė apie “didelį 
pianistą lietuvį ir jo puikius 
koncertus.”

• Irena Gndeliūnaitė, medi
cinos studentė, Buenos Aires, 
iš kelių šimtų kandidačių, kon
kurso būdu, tapo išrinkta, kar
tu su kitomis 10 kandidačių. į 
filmos artistes. Baigusi specia
lią studi.ją pirmą kartą vaidino 
“EI Completo de Felipo” (Pi
lypo kompleksas) filmoje.

• Tėvas J. Bružikas, S. J. 
šiuo metu veda lietuviams mi
sijas Rio de Janeiro mieste.

žiniais. Koplytėlės su beržais 
svyrūnėliais ir rūpintojėliai, 
rodos, būtų ne iš medžio. Jis 
pradingsta, menininko pirštų 
paliestas, ir pavirsta tėvynės 
ilgesiu ir malda.

Besidomintiems aiškino dail. 
A. Tamošaitienė ir keletas lie
tuvaičių. Girdėjau daug moti
nų, užsakančių savo dukroms 
tautinius drabužius. Buvo reta 
proga pasitarti ir su pačia tų 
dalykų žinove.

Prie bakūžės buvo jrrngta 
užkandinė, kur visą laiką buvo 
daug besistiprinančių ir lietu
viškai bešnekučiuojančių. Jie 
iki vėlaus vakaro čia būriavosi 
ir nenoriai skirstėsi.
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LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos Vyčių 38-tasis sei

mas įvyko rugsėjo mėn. 6—9 
dienomis Nevv York mieste, 
Nevv Yorker viešbutyje. Seimo 
posėdžiams vadovavo J. Lola 
(Boston), J. 
(Brooklyn) ir 
(Dayton, O.), o 
Anne Mae Uznis
B. Krakauskas (Rochester, N. 
Y.). Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisiją sudarė: kun. A. Kas
paras. kun. J. Jutkevičius, kun. 
Contons. kun. Urbonavičius, 
MIC, J. Jatis, A. Mažeika, An
ne Klem.

Matačinskas 
L. Valiukas 
sekretoriavo 
(Detroit) ir

□kalbėtojai ir žymesnieji svečiai

Seimo posėdžių metu paskai
tas skaitė prel. L. Tulaba, Dr.
J. Leimonas ir J. Boley. Trum
pesnes sveikinimų kalbas, iš
keldami labai gražių minčių, 
pasakė: prof. Pakštas, prel. J. 
Balkūnas, prof. Dr. kan. J. 
Končius ir kit. Seimą žodžiu 
sveikino ir visa eilė žymesnių
jų lietuvių veikėjų. Daug svei
kinimų gauta raštu, o taip pat 
ir aukų vyčių veiklai paremti. 
Vliko pirm. prel. M. Krupavi
čiaus vardu seimą pasveikino 
Dr. J. Leimonas. Prel. M. Kru
pavičius už didelius darbus Lie
tuvai ir nenuilstamą vadovavi
mą Lietuvos išsilaisvinimo ko
vai buvo pagerbtas visų seimo 
dalyvių atsistojimu. Ateitinin
kų vardu vyčius pasveikino J. 
Laučka.

Svarbesnieji nutarimai

Sekančiais veiklos metais 
nutarta kreipti daugiausia dė
mesio Lietuvos Reikalų Komi
sijos veiklai, lietuviškumo pa
laikymui (kun. S. Railos pro
gramai) ir seniau veikusių 
kuopų atgaivinimui bei naujų 
kuopų steigimui. LRK-ja. va
dovaujant kun. J. Jutkevičiui 
per praėjusius veiklos metus 
parašė daugiau kaip 18,000 
laiškų lietuviškumui bei Lietu
vos bylai ginti amerikiečių 
spaudoje. Lietuviškumui palai
kyti tarpkuopinėse varžybose 
pirmauja Detroito kuopa su 
675 taškais, toliau seka: Day- 
tono kuopa — 473 t., So. Bos
ton kuopa — 320 t., Philadel- 
phijos kuopa — 313 t., ir kit. 
Nutarta taip pat skirti daugiau 
dėmesio jaunųjų vyčių orga
nizavimui. Kun. Contons (So. 
Boston, Mass.) pasižadėjo pa- 

padedant kitiems, mė- 
veiklos programą kuo- 
visiems ateinantiems 
metams. įsteigtas fon- 
a. vyčių tėvo Norkūno 

rengti, 
nešinę 
poms 
veiklos 
das a.
paminklo pastatymui. Tuoj pat 
buvo suaukota daugiau kaip 
šimtas dolerių. Kitais metais 
vyčių seimas sušaukti pavesta 
Davton, Ohio, kuopai.

Al
Naujoji Vyčiu centro valdyba

Pirmininku perrinktas
Wesey (Great Neck, N. Y.). 
Kita valdybos sudėtis ši: kun. 
A. Kaspar (Elizabeth, N. J.)— 
dvasios vadas; J. Stoškus (Chi
cago, III.) — vicepirmininkas 
I; W. Chinikas (Pittsburgh, 
Pa.) — vicepirm. II; T. Gerulis 
(VVorcester, aMss.) — fin. sek
retorė; J. Rusis (Great Neck,
N. Y.) — sekretorė; P. Gude
lis (Dayton. Ohio) — kasinin
kas: iždo globėjai: Anne Mae 
Uznis (Detroit) ir Mrs. Waito- 
nis (Providence. R. I.). Ritua
lo komisijai papildyti išrinktas
L. švelnis (So. Boston, Mass.). 
Lietuvos Reikalų 
pirmininku vienu 
rinktas kun. J.
(Worcester. Mass.).

Komisijos 
balsu per- 
Jutkevičius

Religinė programa

Seimo dalyviai dalyvavo 
kiekvieną suvažiavimo dieną 
pamaldose, gi sekmadienį buvo 
atlaikytos iškilmingos pamal
dos Aušros Vartų bažnyčioje, 
New Yorke, ir dvasios vadas 
kun. J. Jutkevičius pasakė 
puikų pamokslą. Mano nuomo
ne, svarbesnes pamokslo dalys 
išvesrtinos į anglų kalbą ir įdė- 
tinos “Vytyje”. Vyčiai taip pat 
organizuotai dalyvavo šv. Pet
riko katedroje, kur buvo pami
nėta 700 metų karaliaus Min-

daugo krikšto ir 25 metų Lie
tuvos Bažnytinės Provincijos į- 
steigimo sukaktis. Be abejo, 
vyčiai didele dalimi prisidėjo 
prie šio paminėjimo suorgani
zavimo. Visi New Yorko dien
raščiai plačiai apie tai rašė, pa
minėdami Lietuvos vyčių var
dą. »

Seimo pabaiga
Seimas buvo baigtas iškil

mingu bankietu sekmadienio 
(IX. 9 d.) vakare. Vėl visa eilė 
žymiųjų lietuvių veikėjų tarė 
po žodį. Ta pačia proga buvo 
prisiekdinta naujoji valdyba. 
Tas apeigas 
tų parapijos klebonas kun. J. 
Gurinskas. “Vyties” antrajai 
redaktorei Phyllis Grendal bu
vo įteikta dovanėlė už jos dar
bus organizacijai. Visų nuotai
ką kėlė vyčio ir kartu operos 
solisto A. Brazio (Chicago, 
III.) dainos. Jojo dainavimu vi
si liko sužavėti. L. RYTAS

naujoji valdyba, 
atliko Aušros Var-

KAIP ATRODO DABARTINE ARGENTINA
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radau geo- 
Argentinos

Mažas būdamas, 
grafijos vadovėly 
vardą ir paklausiau savo tėvo, 
kur yra toks kraštas. Jis, mat, 
buvęs Amerikoje ir, mano nuo
mone, turėjo viską žinoti.

— Argentina? -— klausia
mai susimąstė tėvas. — Ji yra 
nuo Amerikos kitame žemės 
gale. Ten, kur saulė iš kitos 
pusės šviečia.

seimo

Man tada atrodė keista ir 
neįtikima. Bet taip yra. Argen
tina yra kitame Amerikos kon- 
tinenato gale, išsitiesusiu pla
čiomis lygumomis visu Atlan
to pakraščiu. Iš vakarų ją nuo 
Čilės skiria Andų kalnai, šiau
rėje atsiremia į Boliviją, Uru
gvajų ir La Platos upę. Pie
tuose užsibaigia Ugnies Žeme. 
Ir saulė tikrai šviečia iš šiau
rės pusės. Tai didžiulis plotas 
(2.795.000 kv. km.), kuriame 
gyvena tik 17 milionų žmonių. 
Iš tų daugiau kaip 7 mil. žmo
nių gyvena sostinėje Buenos 
Aires ir to pat vardo provinci
joje. Kitos provincijos, nors y- 
ra turtingos, bet dėl klimato 
sąlygų labai retai apgyventos.

Senoji ir naujoji Argentina
Argentinos nepriklausomybė 

siekia jau netoli 150 metų. Ta
čiau dar prieš 20-30 metų čia 
viešpatavo anarchija. Moterys 
vienos vargiai galėjo pasirody
ti gatvėse, ypač vakarais ir 
ankstyvais rytais. Pataikyti iš 
revolverio į policininko kepu
rės žvaigždę buvo pasismagini
mas. Svarbu buvo tik pažinti 
stiprų “kaudižių” (vadą), kad 
baudos tektų sumokėti tik 10- 
15 pezų. Beraščių buvo apie 
pusė gyventojų.

Tačiau paskutiniu laiku Ar
gentina smarkiai pakilo. Ji pa
sidarė nauja ne tik politine ir 
socialine prasme (šia prasme 
peronistai ją vadina “naująja 
Argentina"), bet taip pat ir 
kultūriniu atžvilgiu. Beraščių

Liet. Vyčiu žymesniųjų veikėju ir pareigūnu grupė: pirmoje eilėje sėdi iš kairės i dešine: kleb. kun. M. Kemė
žis, F. Razvadauskas, J. Lola, kun. J. Jutkevičius. Al VVesey-Vasiliauskas, I- Vyčiu Centro Valdybos pirm., 
prel. L. Tulaba, kun. Urbonavičius, kun. Kontautas. dr. J. I^eimonas. kun. P. Ciailevičius, O. P. Kitose eilėse ma
tyti L- Valiukas, Bolevičius, F. Grendal. I vicepirni. J. Stočkus, II vicepirm. W. Cinikas ir kt.

Rašo ANTANAS AMBRAZAS
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miestuose jau kaip ir nėra, o 
ir kaimų jaunimo dauguma 
raštingi. Mėsos ir duonos pre
kyba Argentinai pelnė daug 
reikalingų mašinų, padidino 
darbus ir uždarbiu^. Socialinį 
aprūpinimą dabartinė valdžia 
stengiasi sulyginti su V. Euro
pos lygiu. Pristeigta daug mo
kyklų ir įvairių kursų.

Misijų kraštas
Paklaustas vietinis, kokio jis 

tikėjimo, net nemirktelėjęs at
sakys: “Romos apaštališkas 
katalikas.” Oficialiai 90% gy
ventojų katalikai. Tačiau prak
tikoje Argentina vis dar yra 
misijų kraštas. Bažnyčią lan
ko labai maža dalis. Net mies
tuose labai daug “katalikų” y- 
ra nekrikštytų. Religine sąmo
nė menka. Svarbiausios to prie
žastys. kad iki Perono mokyk
lose nebuvo religijos pamokų, 
primityvi pastoracija ir didelis 
kunigų tūkumas. Provincijoje 
bažnyčios yra kartais 20-50 
km atstume. Net prie geriausių 
norų žmonės negali lankyti 
bažnyčių, o kunigai aprūpinti 
tikinčiuosius. Didelė dalis šei
mų gyvena be jokių jungtuvių. 
Dėl to iš dalies kalti yra ir is
panų kilmės dvariškiai, kurie 
neina į žmones ir jų nesistengia 
religiškai sąmoninti. Užtat pro
testantų sektos ir net spiritis
tai turi labai gerą dirvą. Prie
taringumas ir burtai įsiviešpa
tavę, šiauriečio akimis žiūrint, 
net iki juokingumo.

Pastaruoju metu religinis at
gimimas jau žymiai jaučiamas. 
Europoj studijavę dvasiškiai 
pradeda europinti veikimo bū
dus. Europiečiai ir iš š. Ameri
kos atvykę vienuoliai, kurie tu
ri daugiau laisvės savo veiklo
je, įneša daugaiu naujovių. Ka
talikų Akcija ir Katalikai Dar
bininkai (JOC)' daro didelę į- kia... Kai tėvai duoda jaunuo- 
taką religiniam gyvenimui, liui teisę užeiti į namus, jie 
Vaikų mokymas ruošia juos greitai susižieduoja ir tampa

ateičiai. Tačau dar vis yra per 
mažai stiprių dvasinių jėgų, 
kad liaudis greičiau galėtų pa
kilti iš dvasinio skurdo.

“Mate” ir meilė prie vartelių
Kiekvienas kraštas turi savo 

papročių. Jų turi ir Argentina. 
Jei nori nueiti pas savo pažįsta
mą ,neieškok skambučio. Pri
ėjęs prie vartelių papliauškink 

rankomis ir lauk, kol tavo kai
mynas išeis. Namuose randi 
visą būrį, kuris traukia kažko
kią “pypkę”. Suklysi, jei ma
nysi, kad tai indėnų “taikos 
pypkė”. Tai geria “matę”. 
“Matė” yra grynai P. Ameri
kos žolė, iš kurios daro savotiš
ką arbatą. Ją daro tain pat ki
taip, negu paprastą arbatą.

Supjaustytą, kaip kapojus 
(akselį), matę supila į specialų 
indą, panašų į didelę pypkę, tik 
be kandiklio. Užpila karštu, bet 
neužvirusiu, vandeniu, įkiša į 
tą mišinį “bambižių” (metalinį 
čiulptuvą) ir per jį traukia 
kartų ar šiek tiek pasaldintą 
vandenį. Traukia kiekvienas iš 
eilės per tą patį “bambižių". 
Moterys prie “bambižiaus” ap
taria “svarbiuosius” reikalus 
ir gatvės naujienas. Tačiau tai 
yra tikras gėrimas, dažniausiai 
vartojamas rytais ir pavaka
riais, kaip Anglijoj arbata ar
ba Vokietijoj kava.

Dar įdomesnis yra meilės 
užmezgimas. Kai mergaitė su
kanka 15 metų, ji gali turėti 
savo “novio” (sužieduotinį). 
Bet tegu nemėgina jį vestis į 
savo kambarį. Tai būtu nusi
kaltimas. Ji gali kalbėtis tik 
prie vartelių. Januolis stovi 
vienoj pusėj vartelių, mergaitė 
kitoj — iš kiemo pusės. Ir ko 
tie varteliai nemato! Juk mė
nesienos gražios, pavasario ir 
karštos vasaros nuotaika vei- 

jaunieji “pabė- 
rytojaus dieną 
vaikščioja tik...

tikri “novios”. Tada jau gali 
kartais išeiti drauge pasivaikš
čioti, pašokti, bet dažniausiai 
juos lydi mergaitės motina, ku
ri šokiuose sėdėdama snaudžia, 
o duktė džiaugiasi jaunystės 
dienomis.

Po vestuvių 
ga”, o jaunoji 
aplink namus 
su naktiniais marškiniais ir ap- 
siautalu, lyg apgailėdama savo 
jaunystę.

Mirusius lydi tik vieni vyrai, 
o moterys, net artimiausios, 
lieka su savo skausmu namie. 
Atsisveikindami su mirusiu, 
pirštų galais prisiliečia jo kak
tos ar tiktai karsto ir pabu
čiuoja savo pirštus, šių papro
čių dabar jau išprusę argenti- 
niečiai nesilaiko. Nesilaiko jų 
ir užsieniečiai.

Lietuviai geria “matę" ’
šiame žemės gale lietuvių y- 

ra netoli 30 tūkstančių. Dau
gumas gyvena B. Aires mies
te ir priemiesčiuose. Jie yra ži
nomi savo darbštumu ir sąži
ningumu. Yra lietuvių ir kituo
se miestuose, bet ūkininkų ma
žai. Miestuose, mat, daugiau 
patogumų ir geresni uždar
biai.

Ir lietuviai geria “matę”, bet 
šalia jos svečiui visuomet pa
siūlo “cupita” (stikliuką). Lie
tuviai tur daugiau visokių po
būvių su dainomis bei geromis 
vaišėmis. Juk vaišingumas yra 
viena iš lietuviškų žymių. Jau
nosios lietuvaitės taip pat daž
nai meilės žodelius sako prie 
vartelių, ypač, kai draugystė 
mezgasi su ‘juodžiu” (taip lie
tuviai vadina vietinius). Nors 
nutautimas jaučiamas, bet lie
tuvių vaikai vis tik vedyboms

i
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MARIJA KALBA PASAULIUI
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Nauja knyga apie Marijos apsi
reiškimą Fatimoje. Knygą pa
rašė Dr. L. Fonzaga da Fonse- 
ca. Išvertė kun. M. Vembrė. 
Knyga yra išversta į daugeli 
kalbų. Lietuviškas vertimas 
yra gausiai iliustruotas. 264 
psl. Didelio formato. Kaina 2 
doleriai.

Kas nori žinoti, kodėl pasau
lyje dabar taip neramu ir ko 
žmonės dar gali sulaukti, tepa
skaito tą knygą. Laiko nedaug 
beliko — 1960 m. bus atideng
ta didžioji paslaptis. Nereikia 
to laukti akis užsirišus. Skai
tykite jau dabar šią knygą.

Knygą galima užsisakyti 
šiais adresais: ‘‘Darbininkas 
680 Bushwick Avė.. Brooklyn 
21, N. T.; 366 Broadway (“Dar
bininko” atstovybė), So. Bos
ton 27, Mass. Ji dar gaunama 
Bostone: 326 Broadway (Lithu
anian Furniture Co.), 373 K St. 
(Mrs. Jonės) ir 391 E. 5th St. 
(Mrs. Grubinskas).

MCSV MITYBOS REIKALU
DR. A. GRIGAITIS

Prieš keletą dešimtmečių 
pažiūra j mitybą pradėjo keis
tis. Anksčiau maisto pagrindu 
buvo laikoma mėsa ir jos ga
miniai. Žmogus buvo patenkin
tas. galėdamas kasdien valgyti 
mėsą. Mėsos valgiai buvo pasi
turinčių valgis. Riebokas žmo
gus buvo sveikatos pavyzdys, 
gi liesas neturto ir pasigailėji
mo vertas sveikatos atžvilgiu. 
Iš vegetarų ir vegetariškų (ne- 
mėsiškų) valgių mėsaėdžiai 
juokėsi, o kai kurie savo drau
gus vegetarus draugiškai per
salėdavo nedalyti eksperimen
tų savo sveikatos nenaudai.

Dabar pažiūra j mėsos daž
ną naudojimą linksta mėsos 
nenaudai, ypač dėl senesnio 
amžiaus žmonių. Nesaikus mė
sos naudojimas kartais senes
nio amžiaus žmonėms yra įvai
rių ligų priežastim, pav. podag
ros. diabeto, kraujo indų su- 
kalkėjimo (arteriosklerozės), 
aukšto kraujo spaudimo.

Kaimo žmogus yra žymiai 
sveikesnis už miestietį ne vien 
dėl švaraus kaimo oro, bet ir 
dėl žymiai retesnio mėsos nau
dojimo. Kaimiečiui mėsą pava
duoja sveikas, maistingas pie
nas ir jo gaminiai. R1 to, kai
mietis rečiau valgo. Jisai be
dirbdamas išalksta ir kartais 
gerokai išalksta. Alkis rodo, 
.jog organizmas yra atlikęs pa
vestą jam uždavinį — suvirški
nęs patiektą jam maistą, o 
kraujas maistą išnešiojęs po 
kūną, per' alkį prašo daugiau.

Tiesą pasakius, mes turėtu
me valgyti ne pagal laikrodį, 
bet tik kai duona, vanduo ir 
druska mums vaizduojasi ska
nėstu, t. y. kada mes esame 
tikrai išalkę. Mūsų mityboj dar 
turėtume vadovautis romėnu 
patarle: gyvename ne dėl val
gio ir valgome, kad gyvybe 
palaikytume. Gadina savo 
sveikatą persigerdami alkoho
linių gėralų, gadina savo svei
katą ir persivalgydami.

Žmogaus organizmas, be 
riebalų ir angliavandenių, rei
kalingas -baltyminių medžiagų, 
kurių trūkumą dažniausiai pa
pildome valgydami mėsą. Mė
sa yra turtinga baltymų. Jau
nas organizmas reikalauja 
daugiau baltymų, negu sens- 
tąs, nes baltymai yra mūsų 
kūno statybinė medžiaga. Nors 
mėsa yra geras maisto šaltinis 
ypač baltymų, bet ji kartu se
nesnio amžiaus žmonėms, kaip 

labiau ieško savo kilmės mer
gaičių ar vyrų. Dabar ir tautiš
kumas jau labiau pradeda at
gimti, kai kolonija turi savo 
geresnių laikraščių, salę, para
piją. daugiau lietuviškų pobū
vių ir pasilinksmnimų. 

esu minėjęs. yra daugelio li
gų priežastim. Todėl žmonėms 
nuo 58-60 metų, o ypač turin
tiems palinkimą į skleroze, 
aukštą kraujo spaudimą ir t.t., 
patartina keisti mėsą į vegeta
rišką valgį. Tokie asmenys tu
ri arba visai išbraukti mėsą 
iš savo valgio, arba ją naudoti 
labai retai, gi kiaulienos visai 
vengti, šiuo atveju geriausia 
tinka vištiena, šiems asmenims 
tinka vaisiai, uogos, riešutai, 
šviežias pienas ir jo gaminiai, 
daržovės, ankštiniai (pupos, 
žirniai, pupelės). Ankštiniai tu
ri nemaža baltymų ir sunkokai 
virškinami.

Senesnio amžiaus žmonėms 
patartina atsipratinti nuo mė
sos ne staiga, bet išlėto. Vai
sius, uogas, daržoves valgyti 
nevirtas ir pagal galimybę* ne
luptas. Žievėje yra daug vita
minų ir mineralinių druskų. 
Žinoma, vaisius bei daržoves, 
prieš naudojant, reikia gerai 
nuplauti.

Mitybos tyrinėtojai priėjo iš
vados, jog nevirti, žali valgiai 
žmogaus sveikatai palaikyti 
turi didelės svarbos.

Ką tai reiškia nevirtas, ža
lias maistas? Tai gyvas mais
tas, gamtos pagamintas ir be 
virtuvės pagalbos tinkąs val
giui: vaisiai, uogos, riešutai, 
medus, daržovės. Su šiais žaliais 
produktais mes gauname esa
mus juose gyvybei palaikyti 
reikalingus vitaminus bei mi
neralines druskas.

Pradžioje bus sunkoka at
prasti nuo jūsų kasdieninio 
valgio — mėsos. Bet ilgainiui 
jūs mėsą užmiršite ir mėsiški 
valgiai nesukels apetito. Gry
nas vegetariškas valgis arba 
su mažais ir retais mėsos prie
dais .jus apsaugos nuo senatvės 
ligų, prailgins gyvenimą, nusi
ramins nervai, būdas sušvel
nės.

Yra žmonių, kurie pasveiko 
tik tapę vegetarais. Pavyz
džiui. mūsų rašytojas Vidūnas, 
sulaukęs gilios senatvės, jau
nystėje buvo paliegęs ir jo 
sveikata buvo kritiškam sto
vyje, bet tapęs griežtu vege
taru pasveiko. Jo mėgiamiau
sias maistas panašus į voverai
tės — riešutai, be to, dar vai
siai, daržovės. Lietuvių gydy
tojų tarpe irgi yra griežtų ve
getarų. Jie, atsisakę mėsos, 
grąžino sau sveikatą, čia pri
simenu vieną mano Varėnos 
pušynų ligonę, kuri sirgo plau
čių ir kaulų džiova. Jos svei
kata buvo visai pašlijusi. Vie
nam gydytojui, griežtam vege
tarui. patarus, ji tapo jo pa
sekėja ir jauna panelė tapo 
darbinga. Mėsa .jai Iššaukdavo 
pasišlykštėjimą.
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• Kun. V. Endriūnas. sale- 
zitis, iš Goshen, N. Y., persikė
lė gyventi į Elizabeth, N. J. 
Jis ten dirbs saleziečių veda- 
moj šv. Antano parapijoj. Vi
sais Tėvus Saleziečius liečian
čiais klausimais ir jų laikraš
čio “Saleziečių Žinios” reika
lais prašome kreiptis į jį nauju

Vyčiai metiniame seime
Philadelphijos Vyčiai savo 

metiniame Seime, New Yorke, 
dalyvavo gana gausiai ir labai 
uoliai. Delegatai aktyviai da
lyvavo posėdžiuose ir iškėlė 
aktualių sumanymų. Seime 
Philadelphijos Vyčių kuopą at
stovavo Šerčevičiutė ir M. 
Grubliauskaitė. Kaip svečiai 
buvo nuvyk? E. šaulytė, E. 
Lukošius ir kt.

Misijos
Šv. Andriejau parap. bažny

čioje, prie 19-tos ir Wallace 
gatvių, įvyks misijos. Pirmą 
savaitę: nuo rugsėjo 17tos iki 
2 3d. — lietuviškai. Ir antrą 
savaite nuo rugsėjo 24-tos iki 
30 d. — angliškai. Misijų pa
maldos 9-tą vai. rytais ir 8-tą 
vai. vakarais. Misijų vedėjas ir 
pamokslininkas kun. Aukšti- 

' kalnis, S. J. Kviečiame visus
adresu: Rev. Vincas Endriu- 
nas, 240 South St., Elizabeth, 
N. J.

• Kun. A. Linkus, šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos klebo
nas, yra didelis meno mėgė
jas. Paskutiniu laiku savo me
no kolekciją papildė lietuvių 
dailininkų kūriniais — A. Va- 
leškos, P. Augiaus, V. Petravi
čiaus ir J. Daugvilos persiška 
technika austu kilimu “Šv. 
Jurgis”.

• Chicagos Lietuvių Taryba 
rudens ir žiemos darbų sezo
ną pradeda konferencija, kuri 
įvyks rugsėjo 30 d. 1 vai. p.p.

Ateitininkų pobūvis
Philadelphijos ateitininkai 

rengia metinį pobūvį rugsėjo 
1 5d., šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Bus paminėta ta proga 
rugsėjo 8-ji. Ruošiama graži 
programa, o po to paslinksmi- 
nimas. I pobūvį kviečiami ir 
svečiai. Pobūvis įvyks 331 
Earp st. Pradžia 7 vai. vak.

Rekolekcijos moterims 
suruoštos pas seseles Ra- 

venhill, rugsėjo 8 d., labai 
sėkmingai pavyko. Jas ruošė ir 
daugiausia jomis rūpinosi se
selė Bernarda. Rekolekcijas ve
dė tėvas J. Venckus. S. J. At-

uoliai dalyvauti.
Tėvai rūpinasi vaikų 

lietuvybe
Šv. Kazimiero parapijos da

lis tėvų tarėsi, kaip geriau iš
mokyti savo vaikus lietuvių 
kalbos, literatūros, istorijos, 
geografijos ir kitų lituanistinių 
dalykų. Pernai tų dalykų mo
kė P. Balčius ir Mitalienė. Šiais 
metais kviečiama ir daugiau 
mokytojų.

Hartford, Conn.
L. D. S-gos 6 kuopos 

susirinkimas
• Edward J. Lavanauskas, 

pvt. lst class. iš Chicagos, žu
vo Korėjoj. Palaidotas rugsėjo 
8 d. iš šv. Kryžiaus bažnyčios 
šv. Kazimiero kapinėse. Velio
nies brolis Jonas žuvo 1944 m. 
gruodžio 7 d. Vokietijoj.

• B. Darlys-Drangefienė, lie
tuvė solistė, pakviesta “Polonia 
Opera Co.” spalio 7 d. Chicago
je, Opera House, dainuoti 
“Halkos” operoje.

• Solistė Ant. Dambrauskie
nė, dalyvavusi rugsėjo 8 d. pa
rengimuose, Chicagoje, išvyko 
į Miami. Po kokio pusmečio so
listė vėl žada aplankyti Chica- 
gą-

• Leono XIII Fondo skyrius 
Chicagoje. Grupė iniciatorių 
rugsėjo 8 d. 7 vai. vakare Vy
čių salėje sušaukė susirinkimą 
ir įsteigė Leono XIII Fondo 
skyrių. Fondo tikslas yra pa
remti katalikišką spaudą, 
skleisti lietuvių visuomenėje 
krikščioniškai demokratines 
mintis ir kt.

• Mato Zujans, kaip “Gar
so” redaktoriaus, sidabrine su
kaktį plačiai aprašė lenkų 
spauda. Žinias patiekė K. Vidi- 
kauskas, mūsų bendradarbis 
Philadelphijoj.

Edvardas Lopet, lietuvis, 
Yonkers Baseball apygardos 
narys, sėkmingai kovoja base- 
ballo pirmenybėse Nevv Yorko 
naudai. Visa Lopetų šeima yra 
pavyzdingi katalikai ir susipra
tę lietuviai.

eityje manoma suorganizuoti 
dažniau panašių susikaupimo 
dienų.

Kun. St Yla Philadelphijoj
Sužinota, kad kun. St. Yla, 

rašytojas ir žinomas visuome
nininkas, atvyksta į Philadel- 
phiją ir dalyvaus krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje 700 me
tų sukakties minėjime. Visi jo 
labai laukia, nes tikisi išgirsti 
jo svarų žodį.

Vyčių suvažiavimas
Nevv York ir New Jersey 

apskritys rugsėjo 22-23 dieno
mis ruošia savo suvažiavimą 
Philadelphijoj, 3-čios kuopos 
būstinėj, šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

Išvakarėse bus susipažinimo 
vakarienė, sekmadienį pamal
dos už a.a. Vyčių steigėjo M. 
Norkūno vėlę, vėliau vyks 
posėdžiai.

Susižeidė prof. A. Salys
Prof. A. Salys atostogauda

mas Kennebunk Port, Maine, 
susižeidė ranką. Gydosi Pen- 
na ligoninėje.

Svečiai iš Ohio
Rugsėjo 10 d. čia lankėsi 

kun. Katarskis, kun. S. Alek
siejus ir L. Valiukas. Jie ap
lankė savo pažįstamus ir susis- 
pažino su Philadelphijos mies
tu bei vietos lietuvių gyveni
mu. ,

Dvynai jau grįžo
žinomi philadelpiečiai Dvy

nai sugrįžo į Darley, Pa. Jie 
per vasarą darbavosi savo vilo
je N. Y.

Vasaros atostogos jau bai
gėsi, dabar prasidės draugijų 
susirinkimai ir kiti rudens se
zono darbai.

Rugsėjo 1 6d.. 1 vai. p.p. į- 
vyks svarbus LDS 6-tos kuo
pos susirinkimas. Bus renkami 
atstovai į Connecticut apskri
čio LD S-gos suvažiavimą, ku
ris įvyks spalio 14 d., New 
Haven, Conn. Susirinkime Vai- 
čiuliai padarys pranešimą iš 
pereito LD S-gos seimo. Visi 
nariai kveičiami dalyvauti.

Mirė Juozas Barotis, 
uolus katalikiškų draugijų bei 
organizacijų narys. Nuošir
džiai darbavosi šv. Jono E- 
vang. draugijoje, apie 35 me
tus buvo draugijos finansų 
raštininku. Daug metų buvo 
Švč. Trejybės bažnyčios kolek
torius. Paliko žmoną Marcijo- 
ną, sūnų Kazimierą, dukterį 
Marcijoną, kuri yra viešųjų 
mokyklų mokytoja. Lai Dievas 
jam gausiai atlygina už jo ge
rus darbus. A. J. P.

NORWOOD, MASS.
Mūsų mirusieji

Ona Jankauskienė, mirė lie
pos pabaigoje, palaidota iš šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios. 
Paliko vyrą Praną, sūnų, duk
terį ir dvi seseris.

Rozalija Sestavickienė, mi
rė rugpiūčio 22 d. Palaidota 
rugp. 25 d. po iškilmingų pa
maldų iš šv. Jurgio parapijos 
bažn. Paliko vyrą Joną, du sū
nus, tris anūkus ir daug gimi-

Tautos šventės minėjimas
Tautos šventė paminėta rug

sėjo 9 d. iškilmingame Lietu
vių Kultūros Fondo skyriaus 
susirinkime lietuvių salėje. Mi
nėjimas pradėtas Tautos Him
nu. Atidaromąjį žodį, iškelian
tį rugsėjo 8d. šventės prasme, 
tarė skyriaus valdybos pirmi
ninkė A. Augustinavičienė. To
liau buvo istoriko J. Jakšto pa
skaita. Meninėj dalyj J. Baltru
šaičio eilėraštį paskaitė N. 
Rastenienė ir Švitrigailos mo
nologą iš B. Sruogos raštų — 
J. Stempužis.

Minėjimas buvo neilgas, ge
rai suplanuotas, atsilankė ne
maža žmonių. Kyla tik abeioii- 
mas, ar prelegentui reikėjo 
leistis į dienos aktualijas ir va
noti pvz. kad ir partiškumą. 
Kalbėdamas tik bendrais posa
kiais, jis nesudarė vaizdo, kie
no partiškumą bara: klausyto
jų ar apskritai klyvelendiečių? 
ar gal ir kitų? Nežinau kaip 
kitiems, bet man šis “tradici
nis” partiškumo išbarimas, at
liktas iškilmingo minėjimo 
metu, taigi ne vietoj ir ne lai
ku, sukėlė tik koktumo jaus
mą: negi į tokius visiems ren
giamus minėjimus eiti tik žino
mų ir įgrisusių pamokslėlių pa
siklausyti t

Ekstra kalbėti išėjęs “Dir
vos” redaktorius V. Rastenis

Ouaker Path A Moant G re y Rd Stony Brook, Long Island
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nių. Velionė buvo kilusi iš Vil
niaus krašto, Marcinkonių pa
rapijos, Musteikių km. Jos vy
ras Jonas Sestavickas yra šv.

Waterbury, Conn.
Lietuvių Tarybos sus-mas
įvyko rugsėjo 4 d. Tarybos 

sekretorė N. Meškūnienė atsi
sakė i pareigų dėl' studijų, ku
riais pradėjo pašto kolegijoje. 
Nauja sekretorė išrinkta M. 
Andrikytė. Kaip N. Meškūnie
nė, taip ir M. Andrikytė yra 
čia gimusios lietuvaitės, kalba 
ir rašo lietuviškai labai gražiai.

• šv. Juozapo parapijos cho
ras rugsėjo 9 d. buvo nuvykęs 
į Marijanapolį, kur Mindaugo 
ir Lietuvos krikšto 700 metų 
jubiliejaus minėjime išpildė 
programą.

• Šv. Juozapo parapijos va
karienė įvyksta rugsėjo 16 d. 
Vakarienę rengia Gyv. Rožan
čiaus ir šv. Pranciškaus Treti
ninkų draugijos.

• Novena i §v. Pranciškų 
prasidėjo rugsėjo 8 d. Nove/ią 
veda tėvas Bem. Grauslys, O. 
F. M.

• Liet. Darb. S-gos 5 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 23 
d., sekmadienį, 1,30 vai. šv. 
Juozapo parapijos senosios 
mokyklos patalpose. Priminti- 
na visiems LDS 5 kuopos na
riams, kad kuopos mėnesiniai 
susirikimai vyksta kiekvieno 
mėnesio ketvirtą sekmadienį.

• Rūtos draugija, seniausia 
moterų draugija Waterbury, 
rugsėjo 9 d. šventė savo 45 m. 
gyvavimo sukaktį. Ta proga 
Zailskų namuose turėjo gražų 
pobūvį.

pranešė apie Vliko ir St. Lozo
raičio susitarimą. Bet ir jis tuo 
nepasitenkino — kartu primi
nė, kad įvykę ne taip, ko “tam 
tikra spauda” siekusi. Taigi 
suduota “partiškumui” ir čia. 
Bet ir vėl — ne vietoj ir ne 
laika Ar negeriau būtų šito
kius dalykus pasilaikyti savų 
partijų susirinkimuose? J i e 
ten būtų visai savo vietoj.

St. Papartis
Moterų Labdarybės Draugi

ja rugsėjo 16 d. (sekmadienį) 
naujosios parapijos salėje ren
gia klebono kun. J. Angelaičio 
pagerbimą jo gimimo dienos 
proga. Pradžia 5 vai., šokiai — 
7:30 vai. įėjimas $1.50. Gros 
Nemanio orkestras. Pelnas 
skiriamas naujai statomos 
bažnyčios altoriui. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti.

Lietuvių Radijos Valandos 
gegužinė įvyko rūgs. 9 d. nau
josios parapijos salėj ir sode. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus vardu kalbėjęs Ig. 
Malinauskas pasidžiaugė radijo 
valandos tvarkytojų toleranci
ja ir nuoširdžiu lietuviškumu— 
ji be išimties tarnauja visai 
sąmoningajai Clevelando lietu
vių visuomenei. Meninėj prog
ramoj dalyvavo solistas Bakū- 
nas. Humoristinių dalykų die
nos aktualijoms pateikė triju
lė — J. Nasvvtis, B. Auginąs 
ir V. Raulinaitis. Atsilankė 
daug radijo valandos simpati- 
kų.

Dm. Mr Vaitėnas skaitė pir
mosios pagalbos paskaitas 
skaučių vadovybės surengtuo
se specialiuose kursuose skilti- 
ninkėms.

Lietuvių Radijo Valanda per 
rugsėjo 7 d. pusvalandi pami
nėjo savo dvejų metų darbo su
kaktį. Muzikos programoje da
vė O. Kaskos, In. Nauragio, 
K Petrausko ir Čiurlionio an
samblio įdainavimų. Sveikino 
Kultūros Fondo skyrius, Trem
tinių Draugijos valdyba ir Lie
tuvių Tėvų komitetas pridėda
mi ir aukų čekius. Radijo Va
landos transliacijas lietuvių vi
suomenė mėgsta ir plačiai nau
dojasi jos patarnavimais. Va
landai vadovauja J. Nasvytis, 
K. Šukys ir B. Auginąs. Linkė
tina jiems ir toliau sėkmingai 
tęsti šį lietuviškos kultūros 
darbą.

B .Bacevičienė, senosios emi
gracijos lietuvių veikėja, pasi
naudodama savaitgalio atosto
gomis, Rochestery aplankė sa
vo senus pažįstamus Gudonius 
ir dalyvavo ateitininkų pamal
dose bei koncerte.

SKAUTŲ VIETININKŲ SĄSKRYDIS 
CLEVELANDE

Rugsėjo 1-2 dienomis Cleve- 
lande (Ohio) buvo pirmas JAV 
rajono Lietuvos Skautų Broli
jos vadų sąskrydis.

Rūgs. 1 d. erdviuose vietos 
YMCA rūmuose vyriausio io 
skautininko V. Čepo žodžiu bu
vo pradėti sąskrydžio darbai. 
Jie vyko posėdžiuose, paįvairi
nami iškylomis, iškilmėmis bei 
vaišėmis ir užbaigti skautišku 
laužu.

Pradėdami sąskrydį skautu 
vadai Marijos Giesme pagerbė 
paskutinio Lietuvos ResDubli- 
kos Prezidento ir Lietuvos 
Skautų S-gos šefo A. Smeto
nos, Lietuvos Skautu Brolijos 
vado - kankinio pulk. J. ša- 
rausko, partizanu kovoie kritu
sio sktn. inž. J. Milvydo ir kt. 
skautų atminimą. Kenčiančiai 
tėvynei sugiedotas Tautos him
nas.

Sąskrydžio darbus tvarkė 
prezidiumas iš pirm. -sktn. V. 
Paužos, pavad. - sktn. Jonaičio 
ir sekr. - pasktn. T. Naginio- 
nio. Jie taip pat paruošė svei
kinimus ir rezoliucijas.

Bendrą JAV rajono lietuvių 
skautų veiklos apžvalgą pada
rė vyriaus, sktn. V. CeDas, 
JAV rajono skautų vyr. dva
sios vadas sktn. kun. J. .Vaiš- 
nys ir LSB Vadijos nariai. Jo
se konstatuotas stiprėjimas 
lietuviškosios skautybės šiame 
krašte, geri - santykiai su Boy 
Scouts of America (BSA), pa
brėžtas skautų vienetų ir dva
sios vadų glaudaus bendradar
biavimo reikalas, auklė iant 
skautus. lietuviai skautai yra 
pirmieji JAV, kurie užmezgė 
oficialius ryšius su BSA, gau
dami savo atstovą prie iu auk
ščiausios vadovybės National 
Scout - Executive titulu. Taip 
pat lietuviai skautai pernai bu
vo vieninteliai, kurie stovykla
vo II-je Tautinėje BSA Jambo- 
ree — Valley Forge, Pa.

Svarstant JAV rakino orga
nizacinę schemą, prieita išva
dos, kad vvriausiam skautinin
kui ir Brolijos Vadijai be turi
mų pareigų dar tiesiogiai vado
vauti šiam ra jonui yra per sun-

mo ir rėmimo akciją. O 1952 
m. skautai sulauks savo tradi
cinio kalendorėlio.

Pirmąją dieną sąskrydžio 
dalyviai užbaigė jaukiame po
būvyje, Ansel Cafe svetainėje. 
Čia visi buvo skaniai pavaišin
ti. Už tai tenka didžiausia pa
dėka Clevelando skautų ma
mytėms, tėvams bei rėmėjams. 
Skautų bičiulis B. Gaidžiūnas 
rodė apžvalgine filmą iš Vliko 
gyvenimo, partizanų gyveni
mo. 1948 m. Tautinės Stovyk
los Alpėse ir kt. Vietos visuo
menės atstovai ir skautų bičiu
liai savo kalbose pareiškė dąug 
šiltų žodžių skautų vadams, iš
keldami lietuviškojo jaunimo 
problemas šiame krašte ir ra
gindami stengtis nugalėti jas 
su skautišku optimizmu.

Sekmadienį, rūgs. 2 d., anks
ti rytą sąskrydis ir Clevelando 
skautai - tės aplankė paskuti
niojo Lietuvos Respublikos 
prezidento ir Skautų S-gos še
fo a.a. A. Smetonos kapą 
Knollwood mauzoliejuje. Krip
toje padėtas vainikas, sugiedo
ta Marijos Giesmė ir Tautos 
Himnas.

10 vai. sąskrydžio dalvviai 
ir abi Clevelando vietininkijos 
išklausė pamaldas šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Vidurdienį Clevelando Lietu
vių Kultūriniame Darželyje, 
prie dr. J. Basanavičiaus pa
minklo, buvo iškilminga Cleve
lando skautų vietininkijos su
eiga. Jos metu keli kandidatai 
davė vilkiuko ir skauto įžo
džius.

Sąskrydis rūgs. 2 d. vakare 
buvo užbaigtas laužu dr. 
J. Tamošaičio rezidencijoje, 
gęstant auksiniam salėlydžiui 
didingoje Erie ežero pakrantė
je. G. 4.

ku. Sąskrydžio dalyviai JAV Šidlauskaitei 
lietuvių skautų rajonui vado
vauti išrinko kandidatus —va
deivos pareigoms — sktn. V. 
Paužą ir pavaduotojo — vyr.
skatn. V. Kizlaitį. Jie bus pri
statyti PLSS Tarybos Pirmijai 
tvirtinti.

Svarstyti skautiškosios spau
dos reikalai. Konstatuota dide
lė “Skautų Aido” pažanga ir 
numatoma pagyvinti jo platini

Vedėja Pr. LAPIENE Jurgio parapijos kolektorius.
Marijona šnukštienė, mirė

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 čia 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 586.

Susisiekimas: Traukiniu iš New Yerk'o imti Pennsylvania stoty Long
Island traukini, einanti i Port Jeff< rson (dažnai ji reikia pakeisti Jamaica 
stotyje, persėdant i kitą Long Isiand traukinį, einanti i °ort Jefferson). Nu< 
Jamaica maždaug po 1S vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur
taxi už 35c priveža prie vasarvietės durų.

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

rugpiūčio 29 d. Palaidota rug
sėjo 1 d. iš šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios. Paliko vyrą Vincą, 
sūnų, dukterį ir keletą anū
kų.

Petras Venckus, mirė rug
piūčio 29 d. sulaukęs vos 40 
metų amžiaus. Palaidotas iš 
šv. Jurgio parapijos bažnyčios. 
Paliko dvi seseris.

Visi mirusieji palaidoti 
Norvvood Highland kapinėse. 
Visų mirusių šeimoms reiškia
me gilią užuojautą.

Susituokė
Konstantinas Dargvainis su 
Emilija C. C. Ceikiute. Sutuo
kė klebonas kun. E. F. Norbu- 
tas rugsėjo 2 d. Jaunasis yra 
klebono giminaitis. Abu jauna
vedžiai yra L.R.K. Susivieniji
mo 81 kuopos nariai. Jaunoji 
buvo septynis metus kuopos 
sekretorė. Kuopos nariai linki 
jaunavedžiams malonaus šei
myninio gyvenimo.

, žvalgas

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką”!

Padėka
Rugpiūčio mėnesio 26 d. 

Juozapo Marijos Viloje, New- 
town, Pa., įvyko pirmas šv. 
Kazimiero Akademiojs Rėmėjų 
(Rytinių skyrių) seimas. Sei
me dalyvavo atstovai ir svečiai 
iš Philadelphijos, Shenandoah, 
Minersville, New Philadelphia, 
Seltzer City, Gilberton, Mount 
Carmel, Frackville, Easton ir 
kitų apylinkės miestelių. Vi
sais atžvilgiais seimas buvo 
džiuginančiai sėkmingas.

Pilnai suprantame ir giliai 
įvertiname mūsų rėmėjų, ge
radarių ir bičiulių didį pasiau
kojimą Seselių reikalams, to
dėl iš gilumos širdies tariame 
tikrai lietuvišką ačių.

Pirmas Rytinių valstybių 
ARD Seimas padarė gilų įspū
dį ,jis pasiliks ne tik istorihis, 
bet ypatingai pakelia dvasią 
kilniems darbams. Tad, reikš
damos gilią padėką maldauja
me Viešpati suteikti visiems 
gausų atlyginimą. Mūsų mal
dos kasdien siunčiamos į dan
gų ir maldauja Galybių Vieš
patį laiminti visus mūsų rėmė
jas ir geradarius.

švento Kazimiero Seserys

PUTNAM. CONN.
Ateitininkams Rekolekcijos 

įvyks spalio 12, 13 ir 14 d., 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, Putnam, Conn., naujai at
remontuotose patalpose. Reko
lekcijas organizuoja mergaitės 
ateitininkės, vadovaujant C. 

ir I. Mikulsky-
tei. Rekolekcijas ves vienas iš 
ateitininkų vadų — kun. prof. 
St. Yla. Rekolekcijos prasidės 
penktadienį vakare 8 vai. 
Atlyginimas už visą rekolekcijų 
laiką tik $5.00. Užsiregistruo
ti prašoma pas vadoves arba 
šiuo adresu: Rev. Sister Supe- 
rior, Immaculte Conception 
Convent, R.F.D. 2, Putnam, 
Conn.

RENGIAMAS

LIET. RADIJO ORGANIZACIJOS “RCTOS” 
vad. Jokūbui Stukui

Didžiulis Lietuvių Radio
RUDENS PIKNIKAS

1

ĮVYKS

SEKMAI). RUGSĖJO (SEPT.) 23 D. 1951 
Lietuviu Laisvės Parke — 34D Mitchell Avė. Linden, N. J. 
Pikniko pradžia 12:30 vaL p.p. Programa 4:30 vaL

Programoje:
Bendras visų dalyvių liaudies dainų dainavimas:
"Rūtos” Dainų Ansamblis, vad. muz. Al. Kačanauskui; 
Karališkos šeimos rinkimai;
Išlaimėjimai — įvairios staigmenos

TURTINGAS BUFETAS
šokiams gros lietuviškas “MEL-CHORDS” orkestras nuo 3 vai. p. p.

Bilietai — 75 c. (įskaitant 15 c. taksų)

VISI ESATE MALONIAI KVIEČIAMI;
I

piknikas įvyks nežiūrint blogo oro

Klausykite “Lietuvos Atsiminimų” radijo valandėlės 10 metų sukakties programos 
šešt., rugsėjo 22 d., nuo 4:30 iki 5:30 vai. p.p. (visą valandą) iš WEVD stoties, 1330 kil., 
107.5 meg. Programoje dalyvauja visa eilė įžymių menininkų.
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Lietuvių visuomeninis
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gyvenimas
Worcesterio lietuvių koloni

joje yra labai gyvas. Vasaros 
metu nespėta skaityti skelbimų 
ir studijuoti kelių į įvairius pa
rengimus bei piknikus. Lietu
viai savo parengimus lanko la
bai uoliai, tik pasigendama se
nosios ateivių kartos jaunimo.

—Visose mokyklose prasidė
jo mokslo metai, kartu tar
tum visas gyvenimas sugrįžo iš 
užmiesčio, iš gryno oro į mies
to pastoges.

— Čia išeinantis laikraštis 
“Amerikos Lietuvis“ sunkiai 
verčiasi. G. Kybai mirus, jį 
leisti perėmė J. Leonaitė. Apie 
šešis mėnesius laikraštyje dir
bės Balys Brazdžionis dabar iš 
redakcijos pasitraukė.

----“Draugo” atstovas Wor- 
cesteryje yra Buiniekis, Ver- 
non Drugs Co., 100 Millbury 
St. O norintieji užsisakyti vi
sus kitus lietuviškus laikraš
čius galite kreiptis į B. Balį, 
22 Dorchester St. Netrukus 
numatoma atidaryti spaudos 
kioską prie šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios, kur po pa
maldų, sekmadieniais, bus ga
lima gauti įvairių knygų ir 
laikraščių.

— Susiorganizavo ateitinin
kai. Kuopoj yra apie 20 narių. 
J ateitininkų suvažiavimą Ro- 
chestery buvo nuvykęs kuopos 
pirm. L. Leknickis. Mokslei

viai ateitininkai čia taip pat 
gražiai veikia. Keturios mer
gaitės dalyvavo ateitininkų 
stovykloje Marianapoly. Eilė
raščių sakymo konkurse Pau- 
liukonytė laimėjo antrą vietą.

— Prof. Rauktys, dirbęs A- 
lytaus miškininkų mokykloje, 
apsistojo Worcestery ir dirba 
kailių pramonėje. Ieško darbo 
savo specialybėj.

— Labdaringos Draugijos 
susirinkimas įvyksta rugsėjo 
18 d. 8 vai. vakaro, šv. Kazi
miero parapijos salėje. Visi na
riai ir svečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti. 22 rūgs. įvyksta 
Maironio parke atskiriems sta
lams įrengti vakarienė su šo
kiais. Visi tautiečiai supraskite 
šį reikalą ir atsilankydami pa
remkite šį gražų tikslą.

— Meno Mėgėjų Ratelis y- 
ra numatęs surengti didelį <ai- 
nų koncertą. Jam sparčiai ruo
šiasi išrinktas rengimo komite
tas.

— Paskutiniu metu su mūsų 
kolonija atsisveikino Daugir
das ir Vaičaitis, kuriems buvo 
surengtos labai linksmos išleis
tuvės. Sėkmės naujoj vietoj 
dainos mylėtojams.

— Worcestery Lituanistikos 
Mokykla veiks kas šeštadienį, 
šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos patalpose, kurias ma
loniai sutiko užleisti šios para
pijos kleb. kun. A. Petraitis. 
Tėvai jam nuoširdžiai dėkoja.

B. B.

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SPORTAS
Lietuvių Sporto Klubas, rengda

masis būsimoms futbolo sezono ko
voms, pereita sekmadieni, rugsėjo 9 
d. pakvietė iš Philadelphijos bene 
vieninteli latvių futbolo atstovų U. 
S. A. draugiškoms rungtynėms. Nevv 
Yorko futbolo mėgėjai šių rungty
nių lauke su tikrai dideliu susido
mėjimu. nors lietuviškos publikos 
tribūnose nedaug tesimatė. Latviai 
savo tautiečius žymiai geriau repre
zentavo ir galima drąsiai tvirtinti, 
kad lietuvių-*-rengiamose rungtynė
se buvo beveik latviška publika.

Lietuvių ir latvių futbolo vienuo
likėms išbėgus į aikšte ir atlikus o- 
ficialiają dali — latviai įteikė LSK 
vieneto kapitonui savo spalvas; vie
netai pasirengė rungtynėms tokioje 
sudėtyje:

Latviai: E. Vitols; N. Dreifuss, F. 
Laumanis; H. Jegers: A. Lidums. I. 
Osis, V. Celmaraugs, V. Freimanis. 
V. Konopasevics, R. Putenis ir P. 
Peice.

Lietuviai: St. Kligys (II): A. Mile
ris, K .Simonavičius; V. Steponavi
čius, V. Saldaitis, V. Kligys (I); Stu- 
pelis, A. Jokūbaitis, V. Sabaliauskas, 
V. Kalašinskas, ir A. Gražys.%

Pirmosiose žaidimo minutėse LSK 
užgula latvių vartus ir bandoma 
šaudyti, bet prityręs svečių varti
ninkas katės vikrumu visus mūsiš
kių smūgius gražiai likviduoja. Mū
sų pusėje, žinoma, neišsiverčiama be 
momentui pritaikytų pasikalbėjimų, 
kai tuo metu latviai, vesdami gerai 
apgalvota žaidimą, trumpais pada
vimais vis dažniau pradeda lankyti 
debiutanto Kligio vartus, kol paga
liau svečiai laimi kampinį. Gražiai 
paduota Konopasevics kampinį Mi
leris užbaigia savižudžiu įvarčiu. 
Kėlinio vidury Steponavičius pakei
čiamas Modzeliausku, bet ir tai pa
dėties nepagerina ir kėlinys baigia
mas 0:1 latvių naudai.

Pertraukos metu "ieškoma vais
tų" padėtį pagerinti. LSK treneris 
K. Brazauskas antrame kėlinyje su
keičia puolikus vietomis ir tai bent 
laikinai padėti pataiso. Jau 4 min. 
lietuviai pasekme išlygina — žemą 
Sabaliausko padavimą iš dešinio 
krašto Gražys žaibišku smūgiu iš 
oro įsodina j Vitolso vartus. Malonu, 
kad latvių žiūrovai buvo tiek korek
tiški. kad ir už tą įvartį gausiai plo
jo. Tačiau neilgai teko džiaugtis ly
giomis. nes 19 ir 30 min. latviai 
šauna 2 nelaikomus įvarčius ir vėl 
rungtynių pasekmė 1:3. Po paskuti
niojo įvarčio svečiai kiek atlyžta ir 
LSK puolimas tai išnaudojęs, švel
nina pasekme žemu Stupelio šuviu j 
kampa, taigi 2:3 (31 min.). LSK ei
lėse jaučiama stoka vadovybės aikš
tėje ir visi gražūs deriniai, pasie
kus baudos aikšte, sugriuva prieš 
latvių apgalvotai žaidžianti gy
nimą. 39 min. svečiai kelia pasek
me—2:4. Lietuvių eilėse jaučiamas 
nuovargis (stoka treniruotės!), ve
damas betikslis žaidimas, prie prie
šininko vartų nuolatos sudelsiama. 
1 min. prieš rungtynių pabaigą LSK 
susikaupia (vėlokai!) ir gražų lietu
vių derini Kalašinskas užbaigia pui
kiu įvarčiu — 3:4.

Prisiminus LSK vienetą pereitų 
metų rungtynėse ir palyginus jį šio 
sezono pradžioj .vis dėlto reikia pri
pažinti, kad dar labai jaučiamas ne- 
susižaidimas ir individualiai didelė 
stoka treniruotės (ypač puolime). 
Bandymas naujo vartininko — St. 
Kligio. atrodo, pavyko gerai, nors 
jam dar daug darbo ir pastangų 
reikės padėti, kad įtikintų savo vie
netą savo užtikrintu kamuolio gau
dymu ir ginamo ploto valdymu. Ne
žiūrint i šiuos trūkumus, atrodo,

LSK vienuolikė bus tikrai kietas 
priešininkas DAFB lygoje ir linkė
tina mūsų vyrams, kaip ir perei
tais metais, baigti šio sezono kovas 
nugalėtoju ir pasipuošti ligos meis
terio titulų. Gi sporto bičiuliams lin
kėtina pasirinkti žaliuojančią aikš
te ir gryną orą, stebint LSK būsi
mas kovas, bet ne tvankias sales ir 
visas blogybes surištas su jomis.

A. V.

— Chicagoje "Draugo” dienraščio 
pikniko metu, įvyko krepšinio rung
tynės tarp Chicagos lietuvių sporto 
klubo "Perkūno" ir "Ateities” kovos. 
"Perkūnas" rungtynes laimėjo 32:- 
31. Reikia pastebėti, kad "Ateities" 
klubo žaidėjai yra padare pažangą 
ir šiandien juos reikia laikyti rimtu 
vienetu lietuvių sporto pasaulyje.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

«
Vaitonis iškilmingai sutiktas Ha

miltone. Povilas Vaitonis po laimė
tų Kanados šachmatų pirmenybių 
grįžo lėktuvu iš Vancouverio į Ha
miltoną. Aerodrome naująjį Kana
dos čempioną pasitiko spaudos atsto
vai. fotografai ir gausi hamiltonie- 
čių minia.

Chess Life redaktorius Montgo- 
mery Major, prieš Kanados pirme
nybių baigme, rašo K. Merkiu? į 
Bostoną, kad jis norėtų matyti lai
mėtoju jauną Frank Anderson. bet 
“I suppose that naturally enough, 
you are cheering for Vaitonis who 
certainly has a very excellent chan- 
ce”, — užbaigia M. Major.

W. Adams. JAV meisteris, po to 
kai jam pavyko nelauktai laimėti 
partija su Škėma, po New England 
pirmenybių pareiškė, kad jis labai 
apgailestauja negalėjęs sukurti ge
resnės partijos Škėmai. Škėma, lai
mėjimo atveju, būtų antras, dabar 
ketvirtas su 4-2 taškų.

Kazys Merkis pralenkė New Eng
land pirmenybėse žinomą Bostono 
meisterį Harlon Daly ir naujuosius 
1951 Statė meisterius: Massachu
setts — Undenvoodą ir Connecticut 
— Surąpi. kurie tesurinko po 21/,— 
31/, taškų. K. Merkio 3-3.

Iš Ulinois pirmenybių teturimo ži
nias po pirmų 3 ratų (viso 6 ratais): 
pirmavo su 3-0 Aleksandras Zujus ir 
dar keli. Tautvaiša. Poschel, Sand
rin ir kt. turėjo po 2-1. Viso 51 da
lyvis.

Pietų Australija - Vakrų Austra
lija 71/,—1Z. 1 lentoj Endzelis —
Nikoleriko 1-0. 2 lentoj Arlauskas— 
Lindley 1-0. 6 lentoj už V. Australi
ją lošė Šalkauskas, jis pralaimėjo 
prieš Mongalis.

Lvov. Dėl įsikvalifikavimd j 19 
Sovietų Sąjungos p-bes: Sakarov 
121/,, Aronin ir Simagin po 12, 
Flohr, Gusev ir Mikėnas po 111/,. 
Vistaneckis su 101^ taškų.

So. Bostono L. Pil. Klubas įteikė 
vietos lietuvių šachmatininkų klubui 
dovana — elektrinį šachmatų laik
rodi. Ta proga Pil. klube buvo vai
šės. Adv. J. Grigalius, Dr. Kapochy 
ir adv. B. Kalvaitis savo kalbose pa
sidžiaugė lietuviu šachmatininkų lai
mėjimais: Bostone. Chicagoje ir da
bar Vaitonio — Kanadoje.

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

//
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ris: 
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»., ą>
A. J. NAMAKSY

Office Tel. SO 8-0948
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

DAJCT^U ir LAIDOJIMO BIURAI

New Yorke BostoneBostone
4— .......... ................................ '

jTeL EVergreen 7-4335 
I
jStephen Aromiskis

PRANEŠIMAS
Rašomosios mašinėlės lietu

višku ir kitokiais raidynais, 
firmos Royal, mod. Quiet de <
Lux, portatyvinės, tinkančios • 
rašyti akla sistema angliškai,1 į| 
su visais biuro modelio prie
dais ir paskutiniais patobulini
mais, gaunamos pas: J. 
Giedraitis, 1632 Broad 
Hartford 6, Conn.

L.

Monumonts and Markers £ 
Cemetery Lettering

NASHUA MONl MENT CO.*
83 Kinsk-y SL TeL 2155-VV j 

Na-shua, N. H.

•

Res. 37 Oriole Street

WEST ROKBURY. MASS. 
Tek PA—7-1233-VV

I

Reikalaukite informacijų. 
Atstovai visose lietuvių koloni 
jose.' New Yorke atstovas M 
Milukas, telef. Vlrginia 7-5924 
M.

Geriausia vaikams dovana - 
v valką mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.90 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22, '
Montello Station, Brockton 68, Mass.

1 Albert Th. Dana V 
v*

i
i5 i

I ATLIEKAME ĮVAIRIUS
SPAUDOS DARBUS

LIETUVIS ADVOKATAS

119-17 Hillside Avė.

Richmond Hill 18, N.
TeL Vlrginia 9-4882

Y.

FORUM PRES3 
yra lietuviška, 
modemiška spaus
tuvė, kurios savi
ninkas yra A. 
Peldžius, ilgus 
metus buvęs "Dar
bininko"* adminis
tratorius. šioje 
spaustuvėje yra

atliekami įvairūs spaudos darbai; kaip 
tai: konstitucijos * mokesčių knygelės * 
pamfletai * plakatai * įvairūs tikietai * 
laiškams antraštės, * vokai * vestuvių 
pakvietimai — Vedding Invitations ir 
U

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

l t f /■ *
(Cforum press)

p.oaox 22 
BROCKTON 68, MASS.

I

L i t h u a n i a n 
Furniture Co.

M O V E K S —
Insured and Bonded 

Local & Long Distance Moving

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

PARDUODAM! NAMAI
turi po tuš-
su 11 kam-

MASPETH, L. I. Visi 
čia florą dviem 
barių, aliejum 
Panašus namas, 
ja $14.000.

JAMAICA NORTH, tarp 8 Avė. ir 
BMT Sub_ visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2. automobiliams garažas, 
apšildomas — $15.500.

Taipgi turime visokių namų, vi
sose miesto dalyse, senų ir naujų.

šeimom
apšildomi — $6990. 
tik mūrinis, kainuo-

B ZINIS
361 l’nion Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

PIRKITE NAMUS
WILLIAMSBURGE— arti Apreiš

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

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

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

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance
85th St, Woodh*ven 21, N. 

Tel. Vlrginia 7-1896
8656 Y.

►

(Armakauskas)
Graborius—Baisamuotojas 

ModerniSka Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y. 4

jTeL STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorių* 
Notary Public

t
•> ▼

Joseph W. Casper

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

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

I•>.
•>

!■
I

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

(KASTORAS) 
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dyka) 

TeL SO 3-1437
SOuth Beatos 8-3»M

Joseph Garsz’ a
Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

•y—

?TeL Vlrginia 7-4499

i
■4

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

•hrmmlnkė —'■ Eva Markslenė,
625 E 8th:St.. So. Boston, Mass į 

Tel. SOutft Boston 8-1298.
/lce-Pirmlninkė—B. GailiūnicnS,

8 Winflsld St., So. Boston, Mass
Tot. Rašt. — Stefanija Overkienė,

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

člnansų Rašt. — B. Cilnienė, 
499 Broadvvay, So. Boston, Mass 

Tel. So-8-0048.
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St., Mattapan, Mase.
rvarkdarė —-’M. Matejoškienė, 

866 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 

11U H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7.30 v. 
v« kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Jeventh St, So. Boston, Mass.

draugijos reikalais kreipkitės 
pas protoKoki raštininkę

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

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

Jeicu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tąj siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO IIOUR
366 West Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-G608 arba NOrvvood 7-1449

ALEXANDERS CO. 
414 W. Broadvay 

South Boston 27, Mass. ♦*

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

I

H-H+rt++++++t++++t+14-+++++44-H-W++H-M-H4++-H-i^
Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IK SCNl S EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.
4-4-4-4-+4-W-*-W-+4-4-4-++4-W~P4-4-4-+4-4-4-W-W-W-M“H-4-M-»-4-M-W-M"»-K

J. C0R0N1S & SON
FURNITURE CO.

168 W. PEARL ST., NASHUA, N. IL Tel. 4008

Mažos rendos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui
V • & t i "lt .ii

Ateikite į krautuvę, kurioje
garantuotas sutaupomas

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

i;I
I
<

WAITKU? *
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKU8
Laidotuvių Direktorina ir 

Baisamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška k<4>iyčia šer. 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir 1 kitus 
miestus.

Reikale laukite: Tel TB C-MM

M-+++++++++++++4-+++++++4-++++++++++++++++++++++++++++*•
i >+
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Parduodame
Ledą-Anglius-Cokc-AIicjų-Oil Burnerius

Tel. 189

Patenkino Brockton tėčius
per 50 mėty, teikdama anglius ir aliejų.

BROCKTON ICE & COAL CO
27 Laurence St., Brockton, Mass.

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS '

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Bevcragc Co.
J GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.
į Tel. Dedham 1304-W
7 PRANAS GERT T .SKIS. Namą Tel. DedSim 1304-R

į

W. J. CHISHOLM
' - , I

GRABORIUS
“Asmeniškas Patarnavimas”

331 SMITH ST.

PROVIDENCE, R. L

Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairią toniką.

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms,' • 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. < • 
Šaukite:

BORIS BEVERAVE CO.
t. ARLAUSKAS, Savininkas ]

220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.!
| HH 14-4*4-H4"444-< ' 4444M

Lietuviu Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL POPIET. — WWRL 1600 ke

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės- pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žitjios, parcnįtniaf: koncertai, 

šokiai, ir Lt. Vestuvės, puotos, liūdni ptafiėšimai)

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

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

495 GRAND

J. P. GINKUS 
Di rektorius

V. l“BAREVICn S 
Pranešimų Dir.

Telephone.
OFISO: DEXTER 1952 

Namų: PI. 6236

SO 8-2712 Res. BIG 9013 jį

Dr. J. C. Seymour ;!
LANDŽIUS, 9«<

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą

’ Pritaiko akinius

534 E. BROADKAY
South Bostoi Mm.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

II

Si
I

ii

Kitur
> - ------- 9

Tel. POPlar 4110

a.

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

MndernHka laMvįbne 
Didelė, graži koplyčia, erdvi aalS 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį



mokykla 
naujuosius mokslo metus pra
deda rugsėjo 22 d. tradicinėmis 
iškilmėmis, kurios prasidės 9 
vai. pamaldomis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Naujojo 
Tėvų Komiteto posėdyje ši mo
kykla pavadinta didžiojo tau
tos laisvės kovų dainiaus 
Maironio vardu. Komitetą su
daro — pirm. A. Reventas, 
sekr. M. Šaulienė ir ižd. Butri
mas.

Mokykloje šiais metais veiks 
ir baigiamoji klasė, kurią bai
gusieji gaus iš lituanistikos da
lykų atestatą, duodant] tas tei
ses, kurias duodavo Lietuvos 
gimnazijų atestatai. J šią klasę 
gali stoti ir suaugusieji. 

Mokykloje taip pat atidaro
mas ir pirmasis pradžios mo
kyklos skyrius, į kurį priima
mi penkerių metų vaikai, šiais 
metais pakviesti dar du nauji 
mokytojai.

Maironio vardo mokykloje 
ne tik mokoma lietuvių kalba, 
literatūra, Lietuvos istorija ir 
geografija, tautinės dainos ir 
šokiai bei lietuviškos maldos, 
bet joje vaikai yra auklėjami 
grynai lietuviškoje tautinėje 
dvasioje, skiepinant tėvynės 
meilę ir mokinant gerbti bei 
mylėti savo tėvelius. Dėl to lie
tuvių tėvų yra šventa pareiga 
siųsti j ją savo vaikus.

Sunkiai serga kun. dr. A.
Sidaravičius

Jau kuris laikas su aukšta 
temperatūra guli ligoninėje 
kun. dr. A. Sidaravičius. Gydy
tojams sunkiai vyksta nustaty
ti diagnozę. Paskutinėmis die
nomis ligoniui temperatūra 
krito, bet neteko sąmonės.

PARDUODAMAS AUTOMO
BILIS, Išvykus savininkui į 
kariuomenę, norima parduo
ti 1937 metų modelio vartotą 
automobilį. Kreiptis šeštadie
niais ir sekmadieniais. Mrs. Ur
bonas, 547 Knickerbocker avė., 
Brooklyn, N. Y.

IEŠKOJIMAS
Ieškau Stasio Kleino, kuris 

1948 metais buvo Kempten, 
Ali., Bavarijoj, lietuvių stovyk
loje.

Taip pat ieškau Jono Liepos 
iš Kvėčių km., Kretingos valsč. 
Paskutiniu laiku gyveno Phila- 
delphijoj ar jos apylinkėse. 
Iieškomieji ar apie juos žinan
tieji prašomi parašyti Mrs. Al
bina Milinis, 1293 W. 104th st. 
Cleveland, Ohio.

NAUJAKURIŲ IR NEW YORKO VAJAUS VAKARO 
RĖMĖJŲ DĖMESIUI!

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

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

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

Prašau patalpinti mano padėką kvietėjui:

Naujakurio vardas ir pavardė

Adresas
į

Kvietėjo vardas ir pavardė
-o

Adresas

Vakaro rėmėjo vardas, pavardė

Ateitininkai sendraugiai 
rugsėjo 21 d., penktadienį, 8 
vai. vak. Ateitininkų Ramovė
je, Angelų Karalienės parapi
jos salėje, šaukia savo narių 
metinį susirinkimą. Visiems 
nariams dalyvavimas būtinas.
Angelų Karalienės parapijos 

metinis koncertas įvyks lapkri 
čio mėn. 4 d. šv. Stalinslovo 
parapijos salėje, Greenpoint, 
N. Y. Visos kitos draugijos 
prašomos tą dieną savo paren
gimų nedaryti, o choristai 
kviečiami uoliai lankyti choro 
praktikas pentkadienio vaka
rais 8 vai.

Kan. prof. J. B. Končius 
pereitą sekmadienį, rugsėjo ,9 
d lankėsi Elizabethe. Lietuvių 
parapijos bažnyčioje pasakė du 
pamokslus apie religinę padėtį 
Lietuvoje ir reikalą ugdyti pa
šaukimus į kunigus iš JAV 
esančio jaunimo tarpo, kad, 
laikui atėjus, būtų pakanka
mas skaičius kunigų atkurti 
religinį gyvenimą Lietuvoje.

Kanauninko platų pasikalbė
jimą su spaudos atstovais apie 
religinę padėtį Lietuvoje at
spausdino visi didieji Nevv Yor
ko laikraščiai.

Kviečia dėstyti
Jokūbas J. Stukas, lietuviš

kos radijo programos vedėjas, 
šiems mokslo metams gavo pa
kvietimus profesoriauti. Jį 
kvietė: Seton Hali College, San 
Francisco College, University 
of Knoxville ir Hofstra Col
lege. J. J. Stukas yra tarptau
tinės ekonomijos žinovas, bai
gęs Columbia Universitetą ir 
tą mokslą gilinęs Oxforde, An
glijoje.

L. Juodvte-Mathews
brooklynietė lietuvaitė New 

Yorko Roxy teatre savo daino
mis dalyvauja vakaro progra
moje. Ji yra žymios rusės No- 
vikovos mokinė ir turi didelį 
ir gražų mezosoprano balsą.

Išvyko studijuoti
Prasidedant mokslo metams 

JAV aukštosiose mokyklose, 
daug Didžiojo New Yorko lie
tuvių išvyksta studijuoti. Pe
reitą savaitę išvyko Pr. Gru- 
šauskas, Z. Prūsas, A. Saba
liauskas, Aid. Baužinskaitė, 
Br. Kulytė ir M. Pupiūtė.

Vaclovas Alksninis,
Didžiojo New Yorko Tremti

nių Pagalbos Vajaus Komiteto 
narys, vajaus reikalu kalbės 
per J. Ginkaus radiją.
Svečiai iš Ohio ir Nevv Mexico

“Darbininko” redakciją ap
lankė kun. S. Aleksiejus, kuris 
paskutiniu iaiku dirba Hatch, 
N. M. airių parapijoje, kun. 
Katarskis ir L. Valiukas, iš 
Daytono, Ohio.

Radijo valandos apie Rugsėjo 
Aštuntąją

Tautos šventės — Rugsėjo 
Aštuntosios proga lietuviško
sios radijo valandos paruošė ir 
transliavo specialią programą. 
Per J. Ginkaus radiją apie 
šventę kalbėjo J. Kiaunė. Buvo 
duota speciali muzikinė prog
rama. Per J. Stuko radiją bu
vo transliuojama dramos akto
riaus V. Žukausko parengtas 
radijo montažas. Jį atliko V. 
Žukauskas, M. Žukauskienė ir 
A. želenkevičius. Apie rugsėjo 
8 kalbėjo Br. Aušrotas ir A. 
Petruitis.
F. Pupėnaitė dainuos BALFo 

koncerte
Felicija Pupėnaitė - Vasi

liauskienė, Tremtinių Pagalbos 
Vajaus Komiteto kviečiama, 
sutiko dainuoti vajaus koncer
te spalio mėn. 7 d Ši daininin
kė yra Vilniaus operos solistė, 
šiuo metu gyvenanti Newarke. 
Pirmsą sykį ji newyorkiečiams 
pasirodė su savo dainomis A. 
Vasiliausko rengtojo Pavasario 
Dainų Šventėje šiemet gegužės 
mėn.

Maspetho parapija, 
vadovaujama prel. J. Bal- 

kūno, Tremtinių Pagalbos Va
jaus Komiteto spalio 7 d. kon
certo leidinyje nupirko visą 
puslapį. Tai didelė parama Vo
kietijoje pasilikusiems tremti
niams, kurių šalpai Komitetas 
skiria visą koncerto pelną.

Grįžo inž. A. Mačiūnas
Nevvyoriketis inž. A. Mačiū

nas su šeima lankėsi Kanado
je. Toronte jis darė praneši
mą lietuvių inžinierių suvažia
vime.

Vincė Jonuškaitė 
pradėjo ruoštis koncertai, ku
ris įvyks gruodžio 8 d. Fisher 
Hali, Manhattane. Tai bus su
kaktuvinis koncertas, skirtas 
paminėti jos 25 m. dainos dar
bui. Koncertą ruošia Moterų 
Vienybė.

V. Kanclerienė, 
ilgametė “Darbininko” skai
tytoja iš Bridgeporto, Conn., 
atvyko pas savo sūnų į Brook- 
lyną atostogų.

J. Zidanavičius, 
atostogas praleidęs Massachu- 
setts ir Connecticut valstybė
se, sugrįžo atgal į Brooklyną.

Dr. Pranas ir Janina
Bagdonavičiai

rugsėjo 8 d susilaukė sūnaus. 
Naujagimis ir mamytė jaučia
si gerai

A. ir K. Martasevičiai, 
neseniai iš tremties atvykę lie
tuviai gydytojai, gyveną 
Brooklyne, susilaukė dukrelės, 
kurią pakrikštijo Dalės-Mari- 
jos vardu.
Lankėsi “Darbininko” skaity

tojai iš Phila.
Pereitą savaitgalį Nevv Yor- 

kan iš Philadelphijos buvo at
vykę “Darbininko” skaitytojai 
J. švedas ir K. Pliuškonienė su 
sūnumis Sauliumi ir Kęstučiu. 
Jie aplankė Nevv Yorko kai ku
riais įžymesnes vietas — Lais
vės Stovyklą, muziejus ir kt.

PRANEŠIMAS
Buvusiems “Amerikos” Ir 

“Lietuvių Žinių” skaitytojams 
Pagal pašto nuostatus “Dar

bininko” administracija priva 
lo 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.

100,000 doL ir 100,000 svarų 
aprangos likusiems Europoje 

lietuviams
Norėdamas bent kiek suma

žinti likusių Europoje lietuvių 
tremtinių skurdą, BALFas yra 
užsimojęs surinkti 100,000 dol. 
ir 100,000 svarų aprangos.

Dabar, kada sveikų ir dar
bingų lietuvių eilės Amerikoje 
padaugėjo ir materialiai susti
prėjo, tą likusį Europoje lietu
vių būrį neturėtų būti sunku 
sušelpti ir globoti. Patys kas
dien materialiai progresuoda
mi, turėtume atjausti pasiliku
sius tremtyje lietuvius ir jiems 
pagelbėti.

Šį rudenį, pradedant spalio 1 
d. BALFas skelbia didžiulį va
jų —• piniginių aukų, drabužių 
ir avalinės rinkliavas įvairiuo
se miestuose.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo valdyba malo
niai kviečia visas lietuvių para
pijas, organizacijas, BALF 
skyrius ir pavienius veikėjus į 
šio vajaus talką, suruošti savo 
miestuose piniginių aukų, dra
bužių ir avalynės rinkliavas.

Kol dar galime pasinaudoti 
valdžios teikiamomis privilegi
jomis siuntoms į Europą per
siųsti tarptautinių įstaigų lėšo
mis, pasistenkime daugiau rei
kalingų dovanų dabar persiųsti 
lietuviams tremtiniams Euro
poje šelpti.

Tiktai bendru darbu ir talka 
gedėsime išgelbėti nuo komuni
stų žiaurumų ištrūkusių mūsų 
brolių ir sesių gyvybes.

BALF valdyba
Jonas Valaitis,

buv. BALFo direktorius Vo
kietijoje, po atostogų, sugrįžo 
dirbti į BALFo Centrą. Mano
ma, kad jis netrukus pradės 
lankyti Amerikos lietuvius, su
pažindindamas juos su dabarti
ne tremtinių padėtimi Europo
je.

Florencija Korsakaitė
tam tikram laikui ketina iš
vykti į Califomiją, nes yra su
sirgusi jos motini. Prieš išvyk
dama, ji dar koncertuos per J. 
Ginkaus radiją ateinantį šeš
tadienį. Jai akompanuos A. 
Mrozinskas.

Nauja* kvartetas
Brooklyne yra kilusi mintis 

ir jau daroma pastangų atgai
vinti savo metu Lietuvoje ir 
Vokietijoje buvusį garsų vyrų 
kvartetą. Toks kvartetas galė
tų pakoncertuoti ir visos A- 
merikos lietuviams.

A. Andriuškevičius,
jau antri metai dirbąs nuo

savoje laikrodžių taisymo dirb
tuvėje, 245 Union Avė., Brook
lyn, N. Y., šiomis dienomis dar 
įsivedė brangenybių skyrių.

100 dol. šalpai
Šiomis dienomis BALFo cen

tre gauta iš Springfield, III., 
BALFo 64 skyriaus 100 dol. 
lietuvių šalpai. Tai to skyriaus 
suruoštosios gegužinės pelnas.

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 
(O. IVASKIENRS VADOVAUJAMA)

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

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 Į ŠIĄ LINKSMĄ RUDENS GEGUŽINĘ

Parapijos mokykla pradeda
darbą

Rugsėjo 1 3d. šv. Petro lie
tuvių parapijos mokykla pra
dėjo naujuosius mokslo metus. 
Mokykla veikia dviejose patal
pose ir turi net perteklių mo
kinių.
šeštadieninėj mokykloj moks

las prasideda rugsėjo 15 d.
Visi mokiniai su tėvais yra 

kviečiami tą dieną 9 vai. susi
rinkti į šv. Petro bažnyčią spe
cialioms pamaldoms. Po pa
maldų visi rinksimės į salę ir 
ten bus trumpa programa. Po 
to mokiniai su mokytojais eis 
į klases. Tą dieną prašoma at
vesti mokinius, kurie lankys 
pirmąjį skyrių.

Mokyklos vedėjas
Tremtinių ratelio laiškas
Bostono liet, tremtinių rate

lio valdyba išsiuntinėjo savo 
nariams laišką, kuriame pri
mena, kad rugsėjo 15 d. pra
sideda mokslas šeštadieninėje 
lituanistikos mokykloj ir kad 
visų tremtinių prievolė yra 
leisti į ją savo vaikus. Tame 
pačiame laiške tremtiniai ra
ginami siųsti savo vaikus mo
kytis į Marianapolio kolegiją.

Plečiasi lietuvių biznis
Žinomų Bostono lietuvių vei

kėjų Aleksandro ir Ono Ivaškų 
vedama baldų krautuvė So. 
Bostone gražiai plečiasi ir ap
rūpina perkančiuosius gerais 
baldais.

Tremtinys J. Strazdas prieš 
kiek laiko atidarė maisto pro
duktų krautuvę, 372 Dorches
ter St.. So. Boston ir neblogai 
verčiasi. Kiek vėliau maisto 
krautuvę atidarė trem. V. 
Vakauzis kampas I ir 3rd St. ir 
taip pat plečia biznį. Linkime 
sėkmės.

Grįžo akt. H. Kačinskas.
Kurį laiką New Yorke gy

venęs akt. H. Kačinskas ir da
lyvavęs “Voice of America” 
programoje grįžo vėl į Bostoną 
ir pradėjo darbą su dramos 
studija.
D. Britanijos paroda Bostone
Pradedant rugsėjo 10 d., Jor- 

dan Marsh kompanijos patal
pose dvi savaiti vyksta D. Bri
tanijos paroda, kurią tikrai 
verta pamatyti.
Įšventintas misijų vyskupas 

Feeney
Jėzuitas misijonierius T. Fee

ney įšventintas Bostone vysku
pu. Jo pareiga bus administ
ruoti ir platinti katalikų tikėji
mą Pacifiko salose. Ten išvyks 
lapkričio mėn., o ligi tol važi
nės po Ameriką ir rinks aukas.

V. žemantauskas, iš Rich- 
mond Hill, L. I., aplankė “Dar
bininką” atanaujino prenume
ratą dviem metam ir paaukojo 
laikraščio reikalams $7.00. 
Nuoširdus ačiū.

Reikia heroiškos katalikybės
Bostono arkivyskupas Ri

chard J. Cushing, sveikinda
mas rugsėjo 8 d. kardinolo 
Newman vardo klubų atstovų 
suvažiavimą, pabrėžė, kad ir 
šiais laikais kaltalikybė gali 
būti taip reikšminga, kaip ji 
buvo visais laikais, tik reikia, 
kad jos atstovai parodytų laiko 
aplinkybių reikalaujamo hero
izmo.
Rinks naują miesto majorą.
šį rudenį Bostono miesto gy

ventojai rinks naują mayorą. 
Žymiausiais kandidatais, be 
abejo, bus dabartinis mayoras 
John B. Hynes ir buvęs ilga
metis mayoras James M. Cur- 
ley, kuris pralaimėjo prieš dve- 
jis metus buvusius rinkimus ir 
mėgina dabar atsigriebti.

Italų laivas Bostone
Italų laivas “Amerigo Ves- 

pucci” rugsėjo 8 d. įplaukė į 
Bostono uostą su apie 500 vy
rų įgula draugiško vizito. Jų 
priėmimas buvo labai draugiš
kas. Ark. Cushing jiems laikė 
iškilmingas mišias.

Brockton, Mass.
Tėvų dėmesiui

Lituanistikos mokykla pra
deda mokslo metus rugsėjo 15 
d., 11 vai. šv. Roko lietuvių 
parapijos mokyklos patalpose. 
Kaip ir praėjusiais mokslo me
tais, veiks keturios grupės: 
dvi pradžios mokyklos ir dvi 
gimnazijos kurso. Vyresniųjų 
gimnazijos klasių grupei laikas 
bus parinktas patogus ir šešta
dieniais dirbantiems.

Malonūs Tėvai siųskime vi
sus mokyklinio amžiaus vaikus 
ir gimnazijos nebaigusį jauni
mą į šią mokyklą.

Kiekvienam krašto gyvento
jui yra svarbi valstybinė kal
ba. Ji teisingai saugoma kons
titucinėmis krašto valdžios 
priemonėmis, ir mūsų vaikai 
jos greitai ir lengvai išmoksta 
privalomose mokyklose. Bet 
ir tėvų gimtoji kalba žmogui 
yra neginčijamai svarbi. Ji 
vaileo prigimčiai yra taip rei
kalinga kaip žemei saulės 
spindulių šviesa. Bet koks jos 
nepaisymas aptemdo ir atšaldo 
šeimyninį, tautinį, religini ir 
pilietinį gyvenimą. Dėl to 
mums patiems juk lieka neati
dėliotina pareiga savo vaikus 
ir jaunimą mokyti gimtosios 
lietuvių kalbos ir per ją ruošti 
jaunąją kartą gilesniam kultū
riniam ir religiniam gyveni
mui.

Esamomis aplinkybėmis, 
broktoniškiams nesunkiai pa
siekiama yra šeštadieninė li
tuanistikos mokykla. Parapijos 
klebonas jai yra parodęs savo 
dėmesį, teikdamas patalpas. 
Reikia tik kad lietuviškoji ben
druomenė savo pastangomis ją 
išlaikytų, ypač brangus yra 
mokytojų pasiaukojimas.

Visa nulems visų mūsų ben
dros pastangos.

Mokyklos vedėjas

NAUJAI ATVYKO
Rugsėjo 4d., laivu “General 

Langfitt” atvyko į Nevv Yorką 
šie lietuviai tremtiniai:

Barkovskis, Nikalojus
Bernotas, Paulina, Aldona
Budėjus, Stanislovas
Budrys, Stasė, Ignas
Cerenius, Juozas
Hom, Teodor, Raiša
Brillinger, Alexander, He- 

lene, Otto, Ervvin
Hvastkovs, Malvina
Kairys, Juozas, Elfriede
Kuršius, Ernestas
Naujokas, Povilas, Albina 

Karolis, Povils, Keistutis.
Pačauskas, Elena, Danutė, 

Irena
Pawilat, Martha, Arvvid, 

Wanda
Stanaitis, Pranas B. Viole

ta, Vida-Violeta
Švabas, Anastasia
Vyšniauskaitė, Ona
Žilionis, Petras, Galia, Eglė.

Rugsėjo 4 d. laivu “General 
Taylor” į Nevv Orleaną ir rug
sėjo 8 d. į Nevv Yorką atvyko 
šie lietuviai tremtiniai:

I Nevv Orleaną:
Retikis, Karolis, Uršule, Ja

nina, Justinas, Birutė, Danu- 
tė-U.

Į Nevv York:
Balceris, Edvinas, Emilija, 

Edita, Ramuto
Baltūsis, Valerija, Alfonsas, 

Genovaitė, Vilija
Huff, Johan, Emma, Ed- 

mund, Hortha
Klug, Gustav, Anni, Monika
Langas, Elena, Irena
Milevvski, August-E., Elvira- 

I., Karin-J.
Pulokas, Jonas, Monika
Sūnaitis, Antanas
Vaišvilis, Emilis.

Rugsėjo 5 d. laivu “General 
Butner” atvyko į New Yorko 
uostą šie lietuviai tremtiniai:

Banionis, Jonas, Joana
Dobkevičius, Leonas
Kemėža, Andrius, Albina, 

Gintaras
Rėklaitienė, Betty
Srebalius, Antanas
Vaiskunas, Viltodas

Rugsėjo 7 d. laivu “General 
Stevvart” atvyko į Nevv Yorko 
uostą šie lietuviai tremtiniai:

Bendoraitis, Antanas
Bugvilionis, Jonas, Ikse, Jo

nas, Povilas
Čenkus, Stasys
černevičius, Juozas, Hilde- 

gard, Danutė *
Kapteinis, Otonas, Kazimie

ra, Nijole
Milkovaitis, Juozas, Augus

te, Ema, Auguste, Ona
Palšiūnas, Edith
Poškus, Kazys, Martha, Pe- 

ter
Povilaitis, Andrius
Schoen, Nadine
Šilas, Meta, Alfred, Paul
Urbanavičienė, O.
Vyšniauskas, Jonas

I
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