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NAGUIB BEY NUVERTĖ FARUK4
Kairas. — Generolas Maha- 

mmed Naguib Bey, kuris šio
mis dienomis įvykdė Egipte ka
rinį perversmą, pirmoj eilėj 
siekdamas, kaip jis pareiškė, 
pašalinti kraštą žudančią ko
rupciją, privertė atsisakyti so
sto karalių Faruką I, kuris 
taip pat perversmininkų buvo 
apkaltintas už korupcijos kraš
te išplitimą. Nauju Egipto ka-

VLIKo ir diplomą* 
ty pasitarimai 

pasibaigė
New Yorke gautomis žinio

mis, pasitarimai tarp Vliko de
legacijos, kurioje dalvavo Dr. 
P. Karvelis, Dr. Z. Ivinskis, J. 
Norkaitis ir T. Šidiškis, ir dip
lomatų, kuriems atstovavo 
min. S. Lozoraitis ir min. B. 
K. Balutis, Paryžiuje baigti. 
Svarbesnių rezultatų nepasiek
ta: diplomatai nerodę noro kal
bėtis dėl glaudesnio bendradar
biavimo.

Nepatikrintos iš Londono at
ėjusios ir New Yorke plačiai 
komentuojamos žinios skelbia 
apie Londono trijų diplomatų 
konferenciją, kad ten esą su
tarta ieškoti sau visuomeninio 
užnugario tarp rez. santarvi
ninkų. Pastarųjų pozicijai stip
rinti esąs įpareigotas min. Ža
deikis. Turį būti daroma pa
stangų pakeisti net Patariamo
sios Grupės prie Laisvosios Eu
ropos vadovybę.

VLKo posėdis šaukiamas lie
pos 29 d. Vykdomosios Tary
bos sudarymas, ligi baigsis pa
sitarimas su diplomatais, buvo 
atidėtas. 

Paul Butler H Indianos laikomas 
rimčiausiu kandidatu j naujus de
mokratu partijos tautinio komite
to pirmininkus vietoj F. McKinney.

TITO ES4S PASIRUOŠĘS 
DERĖTIS SU ITALIJA

Glina. — Kalbėdamas 200,- 
000 vietos gyventojų miniai, 
Jugoslavijos diktatorius Tito 
pareiškė, kad Jugoslavija e- 
santi pasiruošusi derėtis su I- 
talija dėl Triesto, nors Italijos 
min. pirm. De Gasperi pasiūly
mą pradėti tarp Italijos ir Ju
goslavijos tiesiogines derybas 
pavadino propagandiniu mos
tu. Esą Jugoslavija jau pada
riusi visą eilę tokių pasiūlymų, 
tačiau nesulaukusi jokio atsa
kymo. Tačiau Jugoslavija ir 
toliau esanti pasiryžusi derėtis.

Palietęs santykių su Sovie
tais klausimą, Tito pareiškė, 
.jog jugoslavai dabar nebeturį 
reikalo kas penkios minutės 
bėgioti į Sovietų atstovybę ir 
teirautis, kaip ir ką jie turi da
ryti ir gali nesibijoti, kad bus 
išvežti “atostogų” į Sibirą.

raliumi paskelbtas vos keletos 
mėnesių Faruko sūnus, o ligi 
jis užaugs, kraštas bus valdo
mas regentų tarybos. Buvu
siam valdovui buvo duota pen
kios valandos laiko išvykti iš 
krašto, ir jis su žmona, sūnumi 
bei trim dukterim iš pirmų ve
dybų savo jachta išplaukė į Vi
duržemio jūrą. Ištremtasis ka
ralius manąs laikinai apsistoti 
Europoje, o paskui persikelti į 
JAV.

Farukas garsėjo savo nepa
prastai prabangiu gyvenimu ir 
pinigų švaistymu. Lošimų na
muose jis kartais per vieną 
naktį pralošdavo milijonines 
sumas, šiaip jis buvo žinomas 
kaip nieko neveikiąs ir nenorįs 
veikti dykinys, kuriam krašto 
reikalai visai nerūpėjo. Jis lai
komas nepaprastai turtingu 
žmogumi, nes po savo tėvo 
mirties paveldėjo 50 milijonų 
dolerių, o šalia to į metus gau
davo 295,000 dolerių sau ir ant
ra tiek karališkai šeimai išlai- 
kyit. Visi jo turtai vertinami 
nuo 150 ligi 300 milijonų do
lerių. Sostą jis paveldėjo po 
savo tėvo mirties 1936m. ir šiuo 
metu yra 32 m. amžiaus.

Kaip toliau vystysis Egipte 
padėtis, kol kas nėra išaiškėję. 
Kariuomenė su tankais ir ar
tilerijos pabūklais saugoja vi
sas svarbiąsias krašto įstaigas, 
kad nekiltų jokių neramumų. 
Eilė aukštų karininkų ir buvu
sių karaliaus Faruko patarėjų 
suimta.

įvykiais Egpte ypač susirū
pinę anglai. Jų laikomų Suezo 
zor.oje apie 100.000 karių budi 
ir yra pasiruošę įsikišti, jei e- 
giptiečiai imtųsi kokių žygių, 
pažeidžiančių Anglijos intere
sus. Taip pat ir anglų laivynas 
Maltoje skubiai pasiruošė, kad 
galėtų kiekvienu momentu iš
plaukti į Egiptą, jei tik atsiras
tų reikalas.

MOSSADEGH NORI TARTIS SU 
ANGLAIS

Teheranas. — Min. pirm. 
Mossadegh parlamente pareiš
kė, jog jis pradėsiąs .žygius, 
kad Irano naftos pramonė vėl 
pradėtų veikti. Atrodo, jog jis 
yra įsitikinęs, kad ginče su 
anglais bus pasiekta pažangos. 
Mossadegh viltys ryškėja iš jo 
išdėstytos plačios ūkio refor
mos programos, kurios prave- 
dimas turįs kraštą išvaduoti iš 
skolų. Jis taip pat paskelbęs, 
jog Iranas norįs pradėti su an
glais dėl nacionalizuotos naf
tos pramonės derybas. Penkta
dienį jis kalbėjosi su anglų at
stovybės reikalų vedėju. Apie 
to pasikalbėjimo turinį oficia-

MIRft IEVA PERON

Buenos Aires. — Liepos 26 
d., sulaukusi 30 m. amžiaus, 
mirė Argentinos prezidento Pe
rono žmona Ieva Peron. Ji ei
lę paskutiniųjų metų Argenti
nos viešajame ir politikos gy
venime vaidino reikšmingą 
vaidmenį. Ta jos veikla labai į- 
vairiai vertinama — vieni tvir
tina. jog ji savo kraštui, ypač 
neturtingiesiems gyventojų 
sluogsniams, daug gero pada
riusi, kiti yra nuomonės, jog 
visa ta veikla siekė tik asme
ninės reklamos ir diktatūrinės 
Perono valdžios populiarinimo.

Ieva Peron sirgo jau ištisus 
metus. Tačiau kokia liga nie
kad oficialiai nebuvo pranešta. 
Težinoma, kad jos gydyti buvo 
kviesti vėžio specialistai net ir 
iš New Yorko.

Demokratų partijos kandidatai
Chicago. — Demokratų par

tijos ateinantiems prezidento ir 
viceprezidento rinkimams no
minuoti asmenys sukėlė visa
me krašte diskusijas ir susido
mėjimą.

Respublikonai demokratų 
kandidatą į prezidentus gu- 
bern. A. Stevensoną laiko po
litikoje naujoku, tačiau demo 
kratai skelbia, jog ligšioliniai 
jo pasireiškimai politikoj esąs 
puikus įrodymas, kad jis pre
zidento vietai tinka.

Dabar 52 metų amžiaus A. 
Stevesonas yra kilęs iš politi
kos reikalais jau seniai besido
minčios šeimos. Jo tėvas taip 
pat priklausė demokratų par-

Drmokratu konvento nominuotas 
kandidatu Į prezidentus Illinois 
Kub. Adlai Stevenson.

tijai, o motina respublikonų. 
Jis pats, kaip ir jo motina, yra 
unitarijų tikėjimo išpažinėjas, 
tačiau kaip ir tėvas priklauso 
demokratų partijai. Pradžioj 
jis darbavosi Washingtone Ag- 

liai nieko nebuvo pranešta, ta
čiau spauda rašo, jog Mossa
degh pasiūlęs anglams parduo
ti naftą ir dalį pajamų skirti 
atlyginimui už nusavintas ang
lų įmones. Anglų nusistatymas 
šiuo klausimu yra dar nežino
mas.

Dėl buvusio ministerio pir
mininko A. Quavam. kuriam 
metama kaltė už įvykusius 
kruvinus neramumus, parla
mente įneštas įstatymo projek
tas, kuriuo reikalaujama (Ja
vam suimti ir konfiskuoti apie 
milijono dolerių vertės jo tur
tą. Kur iš tikro šiuo metu (Ja
vam yra, nėra jokių žinių. 

Respublikonu kandidatas į viceprezidentus šen. R. M. Nixon s.i 
žmona ir dukterimis Washingtono aerodrome, i< kur jis išskrido į Den
veri tartis su Eisenhoweriu dėl rinkimu kompanijos.

ricultural Adjustments Admi- 
nistration,o paskui vertėsi ad
vokato praktika. Vėliau vėl 
buvo laivyno sekretoriaus asi
stentas ir po karo dalyvavo mi
sijoje, kuri rūpinosi Europos 
kraštų atstatymu. Kaip pata
rėjas dalyvavo Jungt. Tautų 
steigime San Francisco ir ligi 
1947 m. buvo JAV delegato 
Jungt. Tautų visumos posė
džiuose pavaduotoju. 1948 m. 
jis pirmas demokratų atstovas 
beveik po ištiso šimto metų bu
vo išrinktas Illinois gubernato
rium, surinkdamas niekieno ne
pasiektą 572,000 balsų daugu
mą. Būdamas gubernatorium, 
jis pasižymėjo visa eile pageri
nimų bei reformų. Jam pavyko 
pravesti didesnę valstybės pa
ramą mokykloms, pagerinti 
valstybines ligonines, sudaryti 
daugiau lėšų gatvių ir kelių tie
simui, geriau sutvarkyti pašto 
reikalus ir t.t.

Kandidatu į viceprezidentus, 
Stevensonui įsakmiai pageidau
jant, nominuotas Alabamos se- 
nat. J. S. Sparkman yra taip 
pat 52 m. amžiaus, tačiau daro 
įspūdį žymiai jaunesnio tvirto 
ir sveiko vyro. Politika pradėjo

Lietus sulaikė 
kovas

8euta». —■ -''Korėjoj kiek vė
liau, negu buvo laukiama, pra
sidėjo lietų laikotarpis, kuris 
beveik visiškai sustabdė fronto 
kovas. Taip pat ir oro pajėgų 
veikla beveik visai sustojo. Pra
nešama tik apie žvalgybinių 
dalinių susišaudymus.

Derybose dėl paliaubų jokios 
pažangos nepadaryta. Komuni
stams atkakliai laikantis savo 
reikalavimo, kad belaisviai bū
tų grąžinami prievarta. Jungt. 
Tautų delegacija komunistams 
pranešė, jog kol kas nemato 
prasmės toliau posėdžiauti ir 
kad ji tolimesnėms deryboms 
nenumato sugrįžti anksčiau 
kaip po savaitės laiko.

Vėl incidentas belaisvių 
stovykloj

Netoli nuo Koje salos esan
čioje Pongam saloje, kur laiko
ma dalis komunistų belaisvių, 
vėl įvyko incidentas, kurio me- 
tu sužeistas vienas JAV kapi
tonas ir korėjietis belaisvis. 
Kaip pranešama, komunistas 
belaisvis bandė su kirviu pulti 
JAV kapitoną. Tuomet netoli 
buvęs sargybinis paleido ketu
ris šūvius, kurių vienas pataikė 
ir už belaisvio stovėjusį kapito
ną. Abu sužeistieji rimtoj pa
dėty nugabenti į ligoninę. 

domėtis dar studijuodamas A- 
labamos universitete ir 35 m. 
turėdamas, 1936 m. buvo pir
mą kartą išrinktas į atstovų 
rūmus. Dešimt metų vėliau bu
vo išrinktas į senatą, kur buvo 
bankų ir užsienio reikalų ko
mitetų, o taip pat abejų rūmų 
bendrojo ūkio reikalų komiteto 
narys. Daugiausia jis domisi 
tautos ūkiu, ypač gyvenamų 
namų statybos, smulkiųjų ver
slininkų ir užsienio ūkinių san
tykių reikalais. Visą laiką jis 
stipriai pasisakė už kainų ir 
nuomų kontrolę. Užsienio poli
tikos srity jis pasireiškė daly
vaudamas taikos sutartį su Ja
ponija ruošiant, kurią jis ir pa
sirašė, o Jungt. Tautų visumos 
penktojoj sesijoj atstovavo su 
respublikonu Logde JAV.

Civilinių teisių klausimu jis 
nebuvo smarkiai nusistatęs 
prieš ligšiolinės vyriausybės 
politiką, kaip daugelis kitų pie
tiečių. Tačiau jo nominavimas 
spalvotųjų grupių tarpe sukėlė 
tam tikro nepasitenkinimo. Jos 
mano, kad jį bus sunku palenk
ti šių grupių naudai, nes jis 
buvo pasisakęs prieš 1948 m. 
priimtą civilinių teisių progra
mą.

EUROPA APIE DEMOKRA
TŲ NOMINACIJAS

i
LmmAiHmm. — Demokratų kon

ventas Europoje mažiau įtem
pimo sukėlė kaip respublikonų. 
Europiečiai bijojo, kad. Taftui 
laimėjus. JAV gali pasukti izo- 
liacionizmo keliu. Tad laukė, 
kaip pasibaigs jo varžybos su 
Eisenhovveriu. kurį jie gerai 
pažįsta ir iš kurio laukia, kad 
jis tvirtai stovės už Europos 
gynimą. Izoliacionizmo iš de
mokratų europiečiai nelaukia. 
Jie yra įsitikinę, jog bet kuris 
demokratų kandidatas bus už 
Europos gynimą.

Dėl paties Stevensono parin
kimo kandidatu į prezidentus 
Europos spauda apskritai pa
lankiai atsiliepia. Tik kai ku
rie švedų laikraščiai mano, .jog 
kaip tik senat. Kefauveris bu
vo tas asmuo, kuris galėjo apie 
save sutelkti amerikiečių tau
tą.

Sovietai nori likti 
Japonijoj

Tokio. — Sovietų misija To
kio įteikė japonų užsienių rei
kalų ministerijai 54 savo narių 
sąrašą, kad juos įregistruotų 
kaip Japonijoj gyvenančius už
sieniečius, kurie ir po spalių 28 
d. nari likti Japonijoj

Šis Sovietų raštas gautas 
kaip tik tuo momentu, kada 
užs. reik, min Katsuo Okazaki 
gavo iš ministerio pirmininko 
instrukciją, kokių priemonių 
imtis prieš Sovietų misiją.

Sovietų misijos Tokio šefas 
gen. A. P. Kišlenko liepos pra
džioj išvyko į Maskvą, o visi 
kiti tos misijos nariai be jokio 
teisinio pagrindo liko Sovietų 
atstovybės namuose. Japonai 
yra nuomonės. kad Sovietų 
mišria nebeturi teisinio pagrin
do Japoni.jo’ toliau pasilikti, 
nes jau pasirašyta taikos sutar
tis ir kontrolinė taryba, prie 
kurios ta misija buvo, daugiau 
nebeveikia. Tačiau Sovietai jų 
nepasirašytą taikos sutartį lai 
ko nelegalia ir nenori iš Japo
nijos kraustytis.

Carnegie - Illinois Steel Cornpanv. Homestead. Fa.. po 53 dienų 
streiko darbininkai vėl kuria plieno tirpinimo krosnį.

PLIENO PRAMONE PRADEDA l)ARB>
Pittsburghas. — Prez. Tru- 

manui dedant pastangų, pavy
ko plieno pramonės streiką 
baigti ir dedamos pastangos, 
kad būtų greitu laiku pasiekta 
normalios gamybos. J darbą 
jau grįžo 600,000 CIO unijos 
darbininkų. Tačiau dar yra į- 
monių, kurios darbo nepradė
jo ,o tariasi tik dėl naujos su-

BELAISVIU KLAUSIMAS 
VIS TEBĖRA PALIAUBOMS

KLIŪTIS

Tokio. — Gen. M. Clark ats
kleidė. kas buvo kalbama 21 
dieną trukusiose slaptose Ko
rėjos paliaubų derybose. Kaip 
iš pranešimo matyti, komunis
tai pageidavo slaptų derybų, 
leisdami suprasti, kad jie turi 
naujų pasiūlymų. Tačiau, dery
boms prasidėjus, jie pakartojo 
tik savo seną reikalavimą, kad 
jiems būtų prievarta grąžinti 
Jungtinių Tautų p a j ė g ų 
rankose esantieji jų belaisviai. 
Jie net nesutiko, kad belaisviai 
iš naujo būtų apklausti, ar jie 
nor grįžti pas komunistus, ar 
ne. Tuo būdu visi slaptai vesti 
pasitarimai nedavė jokios nau
dos.

svgmvjtos 7INI0Y
• Filipinuose vėl įvyko kariuomenės dalinių susirėmimų su 

komunistiniais partizanais. Iš abiejų pusių yra žuvusių.
• Berlyne Sovietai įteikė JAV ir Prancūzijos atstovams pro

testą. kad sąjungininkų lėktuvai oro koridoriaus į Berlyną srity 
tariamai pažeidę susisiekimo tuo koridorium nuostatus. Manoma, 
jog tai gali reikšti pradžią bandymų sutrukdyti tuo oro korido
rium vakariečių susisiekimą su Berlynu.

• Schumano plano kraštai nutarė laikinai šio plano vykdymo 
organus įkurdinti Luksemburge. Dėl nuolatinės jų būstines ligi 
šiol susitarti nepavyko.

• Prez. Trumanas įsakė ir toliau Danijai teikti numatytą pa
daliją, nors ji ir neatsižvelgė į JAV protestą dėl Sovietams 13.0; it» 
tonų tanklaivio perdavimo.

• Malajuose vyriausybės agentai pagaliau sugavo komunistų 
vadę Lee Meeng. už kurios galvą buvo paskirta 40.000 dolerių.

• Mokesčių komisaras J. B. Dunlap pareiškė, jig ligi vidurio 
rugpjūčio mėn. nimiatytas centrinės mokesčių įstaigos peror
ganizavimas bus baigtas.

• Norvegijos atominės energijos institutas paskelbė, kad 
norvegai .jau gali pradėti atominės energijos varomų laivų staty
bą. Atominių motorų statyba būsianti labai pigi.

• Londone Sovietų satelitinių kraštų atstovai pareiškia, jog 
naujai į Anglrą atvykstąs Sovietų pasiuntinys Gromyko atvežąs 
pasiūlymą sušaukti JAV, Anglijos. Prancūzijos ir Sovietų galvų 
pasitarimą.

• Komunistinė Rytų Vokietijos vyriausybė nutarė steigti pu
siau kariškas jaunimo darbo brigadas. Manoma, jog svarbiausias 
tų brigadų tikslas paruošti jaunimą tarnybai numatytoj organi
zuoti kariuomenėj.

tarties Baltuosiuose Rūmuose 
sutartu pagrindu.

Pagal susitarimą Baltuosiuo
se Rūmuose atlyginimai darbi
ninkams pakeliami 21 cent. į 
valandą ir visi darbininkai pri
valo priklausyti unijai. Tačiau 
jiems palikta teisė per paskuti
nes 15 d. pirmo jų darbo mėne
sio savo stojimo į uniją pareiš
kimą 'atsiimti.

Pramonininkų sluogsrriuose 
manoma, jog dar apie savaitės 
laiko reikės, kol darbas pilnai 
įsibėgės .todėl buvusio streiko 
pasekmės dar kurį laiką bus 
jaučiamos. Kur yra nukentėju
sios aukštuolės krosnys, ligi 
pilnos gamybos gali praeiti 
dar ir daugiau laiko.

Plieno pramonės streikui pa
sibaigus. pradeda grįžti į dar
bą ir apie milijonas kitų darbi 
ninku, kurie dėl plieno stokos 
buvo netekę darbo kitose pra* 
monės šakose.

PI ERTO RICO GAVO 
SAVIVALDĄ

San Juan. — Puerto Rico sa
los gyventojai su didelėm iškil
mėm atšventė savo naujos 
konstituci jos įsigaliojimo dieną, 
kuri jiems suteikia visišką vi
daus savivaldą.
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AR JŪSŲ VARDAS PAGONIŠKAS Ką spauda 
ap’e tai rr <>

M reiškia vardai

Šv. Pranciškaus Varpely Nr. 
6 Dr. Antanas Kučas atkreipia 
dėmesio j vardus. Primena, kad 
vardas yra vienas iš brangiau
sių žmogaus turtų: kad mūsų 
vartojamų vardų daugumas y- 
ra graikiško, lotyniško ar žy
diško kilimo: kad jie kiekvie
nas -turi kokią aiškią prasmę. 
Pvz. Adolfas (germ. žodis* 
reiškia kilnus vilkas. Andrius 
(graikų) — stipruolis. Antanas 
(žydų) — žydintis. Adelė 
(germ J — kilmingoji. Ona 
(žydų* — maloni. Bernardas 
(germ.) — smarkus kaip lo
kys. Bruno (germ » — rudis. 
Barbora (lot.) — svetimšalė. 
Elzbieta (žydų) — paaukota 
Dievui. Izidorius (gr.) — dei
vės Izes dovana. Izabelė 
(pranc.) — gražioji, liet. Gra
žina. Klara (lot.) — šviesioji, 
liet. Giedrė. Leonas (lot.) — 
liūtas. Liudvikas i germ.) — 
kariautojas. Magdalena (žydų) 
— iš Magdalenos miestelio. 
Morta (aramajų) — šeiminin
kė. Povilas — Paulius (lot.) — 
mažasis. Pilypas (gr )— arklių 
mėgėjas. Silvestras (lot.) — 
miškinis. Urbonas (lot.) —mie
stietis. Vincentas (lot.) — nu- 
galįs ir t.t.

Ar jie krikščioniški ar 
pagoniški?

Autorius teigia:
“Keletas čia paduotų pavyz

džių aiškiai rodo, kad vardai 
savo reikšme mažai ką turi 
švento. Jei kuris tų vardų ne
šiotojas yra pripažintas šven
tuoju. tai dėl to. kad jis ar ji 
savo darbais ir gyvenimu to 
nusipelnė.. Kol šitie žmonės ne
buvo pripažinti šventaisiais, tol 
ir šventų vardų nebuvo. O vis 
tik tėvai per šimtus ir tūkstan
čius metų drįso savo vaikams 
duoti vardus, kuriuos jie patys 
išrinko... Daug Iš tų vaj-dų pa
puošė šventojo aureolė, o kiti 
spindi didžiais darbais savo 
tautai ir pasauliui. Ir niekur 
neteko girdėti, kad krikšto var
dai būt skirstomi j krikščioniš
kus ir pagoniškus.

“Katalikų Bažnyčiai ypatin
gai palankiai žiūri j kiekvienos 
tautos skirtingas ypatybes ir 
religinį gyvenimą stengiasi su
jungti su tautos papročiais.”
Kodėl lietuviški vardai vejami 

lauk?
"Lietuvoje nuo seno jau kū

dikiams būdavo duodami seno
vės lietuviški vardai. Gi pasku
tiniame nepriklausomyl>ės lai
kotarpy jie dar labiau papilto. 
Jaunesnioje kartoje visur pasi
taiko Algirdas. Aldona. Algi
mantas. Birutė. Gediminas. 
Giedrė. Jūratė. Kęstutis. Lai
mutė. Milda. Mindaugas. Vy
tautas. Rimvydas. Nijolė. Gra
žina. Rūta. Danutė. Danguolė. 
Aušrelė. Vakarė ir daugelis 
kitų Greta šių lietuviškų tauti
nių vardų dažnai būdavo pri 
dedamas ir antras kokio nors 
šventojo vardas. Ir visa tai bu
vo {prasta ir gražu. Tačiau da
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' LDS SEIMAS
Šiemet šaukiama* rugpjūčio 21 ir 25 <id. šv. Kazimiero 

lietuviu parapijoj, Hormter, Ma**. Parapijos kle!>onas 
kun A. Petraitis Seimui numatyta* diena* užgyrė ir su
darė seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

LDS S EI M A S
prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis {■.ekmadienj, rug

pjūčio 24 d.
LDS Centro Valdvba kviečia apskričiu* ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymu* organizacijos gero
vei kelti.

Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalioti i Seimą 
po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi daugiau kaip ll» na
rių. gali išrinkti po vieną atstovą nuo kiekvienų K) narių. 
Apskričiai gali išrinkti po du atstovus Atstovai turi gauti 
įgaliojimu* su kuopos ar apskrities Dvasios Vado, X aidv bo* 
pirmininko ir raštininko parašais.

Pirmadienio rytą, rugpūčio 25 d. sv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje bu* atnašaujamo* šv. mišios už gyvu* ir mirų 
sius LDS narius.

Norintieji gauti daugiau žinių apie Seimą rašykite sek
retoriui adresu: MR. A. F. KNEI2YS, 50 Cottage Street, 
N’orvvood, Mass.

liai Amerikon atvykusių lietu
vių teko patirti, kad jų vardai 
yra “pagoniški” vardai.

“Ir tą naują ‘išradimą“ pa
darė kai kurios vienuolės sese
lės. dirbančios lietuviškose ar 
lietuviškos kilmės mokyklose.

“Jos t'.ir būt buvo kur nors 
nugirdusios iš lenkų, kad kas 
ne lenkiška, tas pagoniška, ir 
ėmė tuo mastu matuoti lietu
viškus vardus. Ir štai, mokyk 
loję atsiradęs tremtinio vaikas, 
neseniai atvykęs į ši kraštą, 
gauna išgirsti: ‘tavo vardas pa
goniškas. tu pagonis” ir prie 
visų klasės vaikų knygon prieš 
jo pavardę užrašo "krikščioniš
ką” vardą. Namo pas tėvus 
parbėga jau ne be Algutis ar 
Vytautas, liet Raulas ar Pily
pas. ne Birutė. Gražina. Nijo
lė. bet Grace. Ruth. Barbara. 
Helen...

Jei vaikas ar mergaitė mė
gino seselėms aiškinti, kad tie 
vardai ne pagoniški, tai ne vie
noje vietoje išgirdo apie savo 
tėvynę labai nešlovingų daly
kų. Aišku, tai daro ne visos se
selės. Bet jos visos galėtų ži
noti. kad pirmam Lietuvos ka
raliui Mindaugui apsikrikštijus 
(1251). popiežius Inocentas IV 
nereikalavo keisti jo vardą.

Jei sunku pažvelgti į Lietu
vos praeitį, galima pavartyti 
šventųjų vardus ir paieškoti, 
kur tenai yra šventasis Fulto- 
nas. Tokio, aišku, nėra, bet po
piežių^ Pijus XII jį padarė 
vyskupu, ir tai pačioje Ameri- 
ko e. ir praeitais metais. Jis 
didis pamokslininkas, rašytojas 
vyskupas Fulton Sheen. Ar ir 
jis pagonis? Tur būt visi atsa
kys. kad ne. o ne vienas pri
tars. kad vyskupas Sheen Ful- 
tono vardą padarys šventu. Ko
dėl tai negali atsitikti su Al
girdais. Vytautais. Danutėmis. 
Aldonomls. Gražinomis

Kas tad daryti?
“Klaida* reikia kuo greičiau

siai atitaisyti”
“Seselės turi įrašyti vaikų 

vardus taip, kaip patys vadina
si ir su kokiais vardais jie at
vyko į šį kraštą. Joki šio kraš
to įstatymai neleidžia niekam 
primesi svetimo vardo. Jei se
selės pačios to nepadarys, tai 
tėvų pareiga kreiptis į jas ir į 
mokyklų vadovybes raštu, pra
šant atitaisyti vardus.

“Vaikai nėra šuneliai. ku
riems kiekvienas naujas savi
ninkas gali kaitalioti vardą. 
Tautinė ir žmogiška savigarba 
iš mūsų reikalauja apginti tą 
vardą, kurį tėvai su tokia mei
le vaikams parinko ir lig šiol 
juos vadino.

“čia nereikalaujama nieko 
naujo. Amerika pripratusi prfe 
visokių svetimų vardų. Viešo
sios mokyklos lietuviškų vardų 
nekraipo. Norėtųsi, kad ir lie
tuviškosiose greta ‘pagoniškų” 
Shirley. Da leen. Douglas ga
lėtų išsitekti ir Birutė, ir Da
lytė. ir Audrutis, ir Arūnas, ir 
Laima.

R<‘.kbi sutvarkyti lietuvišku* 
vardus

“J r, dui'.g metų, kai mūsų 
lietuviškieji kalerdoriai spaus
dino gre*a kiekvienai dienai 
skirt i jų šventų ų vardų ir lie
tuviškuosius.

“L.veik kiekvienas kalendo
riau.- .'idėjas vis stengėsi į- 
traukt: r. irią vardų. Bet ne 
vis. lygai išmanė, kuris vardas 
yra i kori Js. o kuris pramany
tas. Tai; pat daug kas nekrei
pė dėmesio, kaip taisyklingai 
turčių būti vienas ar kitas var
das rašomas. Dėl to kalendo
riuos atsirado daug netikslu
mų ...
“Jokios kompetentingos įstai

gos nesiėmė to reikalo tvar
kyti. Bet tai dar nereiškia, kad 
tą dalyką turime palikti neži
nomai ateičiai...

"Neatidėliojant reikėtų {nu
žiūrėti lietuvišką vardyną. Tai 
padaryti visai nesunku, nes 
mes čia pat Amerikoje turime 
savo kalbos žinovus bei auto
ritetus. kaip prof. Salį. prof. 
Skardžių. ir eilę istorikų.

Kariuomene *tengė*i *uvaldyti riaiiMiii.ik’.:* Teherane, Persijoje, kai buvo nuverstas naujas 
premjeras Ahmad Ohavam ir gražinta* Mossa,lea<i. Demonstrantai — nacionalistai ir komunistai — 
apmušė viena amerikieti valdininką ir akmenimis apmėtė JAV ekonominės paramos įtaiga. Riaušėse 
aktyviai dalyvavo Maskvos inspiruoti agentai.

RYTPRCSH OSE ŠIANDIEN
Karaliaučius. — Septynioli

kos metų vokietis per 10 dienų 
pasiekė Berlyną ir vakarus. Iš 
.jo ir kitų pasakojimų “Nation“ 
daro tokias išvadas apie padė
tį Rytprūsiuose.

Lenkija iškėlė 9 mil. vokie
čių. Jų vietoj atkėlė 1.2 m.l, 
lenkų. Pirmiausia kolonistai

MAŽINA EMIGRACIJĄ

(anberra. — Australijos vy
riausybė nusprendė 1953 m. 
imigrantų kvotą ligi pusės su
mažinti. nes turinti tinkamai 
susitvarkyti su 700.000 imig
rantų. kurie atvyko po praėju
sio karo. Imigracijos ministe- 
ris H. Holt pareiškė, jog. įsi- 
leidžiant imigrantus, turi būti 
tinkamai išspręstas ir jų aprū
pinimas darbu. Dėl to ateinan
čiais metais bus įsileista tik 
80,000 imigrantų, o taip pat 
nubraukta ir dalis šiems me
tams numatytos kvotos.

BAISMŲ SI ŠVELNINO

Hashingtonas. — Baltieji 
Rūmai paskelbė, .jog bandžiu
siam įvykdyti prieš prez. Tru- 
mana atentatą portorikiečiui
O. Collazo bausmė pakeista. 
Prezidentas jam mirties baus
mę pakeitė kalėjimu ligi gyvos 
galvos. Collazo d alyvavo 1950 
m. lapkričio 1 d. susišaudyme 
prie Blair Houso. kur bu\o nu
šautas vienas policiinnkas. Už 
pasikėsinimo bandymą, kurio 
mėtau buvo nužudytas ėjęs pa
reigas policininkas. Collazo bu 
,<> nuteistus mat; u oau.*,r>ė 
turėjo būti įvykdyta rugpjūty. 

Kiekvienas iš ,ų mielai sutiks 
padėti, jei kas nors im is dar
bo. Kiek man žinoma, tok' is i- 
n ciatyv s jau imasi ktm. ; rof. 
Stasys Yla. kuris .mauJ ii ati
davė di žiulę lietuvi,ką malda
knygę. Jis nori greta šve. tųjų 
sudėti ir lietuviškus vardus.

"Tai kaip tik gera p’Oga 
: radeti etuviškų varčių kalen
doriaus reformą. Ta refor na. 
mano si" ratiniu, turčių būti 
daroma pirmiau-iais atsižvel
giant į istorinius mūsų asmenų 
vai dus. ; rie jų pridedant mi
tologinius. legenda rimtis ir li- 
teiatūrin us vardus, kurie jau 
yr i plačiai prigiję.

“Teki istoriniai var iai ku
rie jau yr i išvirtę pavardė nls, 
kairi Tautvilas, Mautvydas. Aš
mantas. reikėtų jau iškišti. 
Taip pat reikėtų išbraukti ir to
kiu.; darylinius vardus, kurie 
turi pretenzingą prasmę, kaip 
Skaistutis ar Skaistė, arba ne
palankią reikšmę, kaip Vilūne. 
Rūstulis. Kubile. Vargulis. Nė
ra jokios abejonės, kad turime 
be pasigailėjimo išmesti netai
syklingus ir bereikšmius var

buvo sutelkti apie Alensteieną. 
Kardinolas Wyszinskis prane
šė. kad apie Alensteiną esą 
700.000 katalikų ir 100.000 e- 
vangelikų. Vokiečių viso ten e- 
są apie 140.000. Lenkai tebe- 
kolonizuojami. Trūksta prekių. 
Net kibirų vandeniui nešti, 
gyvuliams girdyti, lempų prie 
vežimų, o ypačiai sunku gauti 
žibalo.
Kitaip atrodo Rytprūsių šiau

rėj. Kur javai liūliavo, dabar 
tyrai ištisai iki Sovietų lenkų

Dievo rykštė
j

l»ndonas. — Raudonasis 
dekanas, prisiplepėjęs prieš a 
merikiečius. kurie neva varlo- 
ją bakterinį karą Korėjoje ir 
Kinijoje, sukėlė ištisą audrą 
Londone. Konservatoriai par
lamento nariai pareikalavo jį 
atleisti iš pareigų. Bet Chur- 
chillis paaiškino, kad imantis 
represijų tik padidinsi jo pliau
škalų reikšmę. O vyriausiasis 
prokuroras pareiškė. jog 
trūksta įrodymų, kad galima 
būtų jį kaltinti valstybės išda
vimu ir iš vietos atleisti. Spau
da jį visaip išgarbino: “juokin
gas dekanas" (Observer), "vie
nas iš labiausiai palaimintųjų 
Azijos keleivių, kurie tiki, nuo 
Marco Polo laikų“ (Manches- 
ter Guardian). “Arba tamsta e- 
si piktas melagis arba sukvai- 
lėjęs senis" — šaukė jam vie
nas jo konfratras. O baltas se
nis su raudonais veideliais 
klausosi ir šypsosi patenkintas, 
kad niekados tu \ nebuvo iš
garsėjęs. kaip dabar. 

dus. kaip Aiškutė, Ragnytė, 
Dangerutis. Uolkertis ir t.t.

“Taip kalendorių apkarpius, 
aišku, liks vardų mažiau, negu 
inėtuose dienų. Dėl to sielotis 
nereikia. Užtenka, kad vardai 
bus Istoriški, lietuviški, gražūs 
ir taisyklingi. Jų pasirinkimas 
dar liks didelis.

“Skirstant vardus į dienas, 
reikia taip pat prisilaikyti tam 
tikros tvarkos.

“Krikščioniškuose varduose 
įprasta laikytis jų mirties da
tos. Taigi, ir mūsų Vytautas 
nuosekliau būtų švęsti ne sau
sio 5 dieną, kaip dabar įpras
ta. liet spalio 27. jo mirties 
dieną.

“Legendarinius ir literatūri
nius vardus tiktų labiau pras- 
klaidvti tuose mėnesiuose, ka
da mokyklose būna mokslo 
metai. Jaunimas juk labai mėg
sta. kad juos vardinėse prisi
mintų ne tik namiškiai, bet ir 
jų draugai.

“Kai vieną kartą bus suda
rytas geras lietuviškų vardų 
kalendorius, jį lengvai paseks 
kiti. Laikui bėgant, su kalbi
ninkų. istorikų bei literatų pri
tarimu. vardų sąrašas galės 
būti papildytas. Tik darykime 
pradžią.” 

demarkacijos linijos. Ten tiktai 
ištisa karinė stovykla. Trau
kiniai nuolat eina su amunicija 
ir maistu Karaliaučiaus link. 
Karaliaučius įtvirtinimų cent
ras. Civiliams jame gyventi 
uždrausta. Pagal lenkų Sovie
tų demarkacijos sieną stovi 
šviečiamosios raketos, paruoš
tos šauti, ir labai apginkluotos 
sargybos su sibiriškais šuni
mis.

Karinis sustiprinimas plečia
mas. ūkinis gyvenimas visai su
griautas. Maistas pristatomas 
iš Rusijos.

tas dekanas
Canterbury arkivyskupas Fi- 

sheris. anglikonų bažnyičos 
galva, parlamento debatuose 
dekaną išvadino Dievo rykšte 
bažnyčiai ir valstybei. Di
džiausia žala — kalbėjo Fishe- 
rls — kad daugelis mano, .jog 
Canterbury dekanas yra tas 
pats kaip ir Canterbury arki
vyskupas. Rytuose ypačiai visi 
tiki, kad dekanas kalba visų 
Anglijos tikinčiųjų vardu.

PLINTA VAIKŲ PARA
LYŽIUS

>Va.*hingtonas. — Sveikatos 
reikalų įstaiga paskelbė, jog 
praėjusios savaitės laikotarpy 
krašte užregistruota 1392 nau
ji susirgimai vaikų paralyžiu
mi. Viso nuo balandžio 5 d. 
susirgimų šia liga įregistruota 
5406. kai tuo tarpu praėjusiais 
metais tame laikotarpy buvo 
užregistruota 3351 susirgimas. 
Taigi per minimą laikotarpį su
sirgimų skaičius yra labai pa- 
didėjęs.

DEMOKRATŲ PROGRAMA
Chieago. — Demokratų par

tijos konventas priėmė progra
minę platformą, kurios bus lai
komasi ateinančių prezidento 
rinkimų kampanijos metu ir 
kurią demokratai žada vykdyti, 
laimėję rinkimus. Programa 
buvo priimta be debatų net 
pilietinių teisių klausimu, nors 
tuo reikalu buvo laukta smar
kių diskusijų.

Pilietinių teisių klausimu de
mokratų programa žada fede- 
ralinius įstatymus, kurie paša
lintų bet kokį negrų ir kitų 
rasių diskriminavimą rinkimų 
ar darbo srity ir laiduotų pil
ną asmens apsaugą. Šis for
mulavimas atitinka daugia.u 
šiauriečių pažiūras ir siekia to
liau, kaip respublikonų prog
rama, kuri numato, kad šiuos 
klausimus turėtų spręst paski
ros valstybės, o federalinė ad
ministracija turinti apsiriboti 
tik “papildomomis priemonė
mis.”

Taip pat demokratai pasisa
kė ir už pagerinimą kongreso 
darbų tvarkos taisyklių, kad 
būtų apsunkinti įvairus truk
dymai, pavyzdžiui, tyčia sako
mos ilgos kalbos, kurios jau 
privertė ne vieną pasiūlymą a- 
tidėti.

Užsienių politikos klausimu 
programa pasisako už Trumą- 
no politikos kursą, kuris siekia 
išlaikyti taiką, bendradarbiau
jant su draugiškomis tautomis. 
Respublikonai, apskritai imant, 
pasisakė už tokią pačią užsie
nio politiką, pabrėždami tik 
daugiau “pačių JAV savus in
teresus.”

Gynybos srity numatomas 
visų trijų ginklo rūšių stiprini
mas. Respublikonai pasisakė už 
tą patį, tik prikišo demokra
tams, kad jie reikiamu mas
tu šio uždavinio neatlikę.

Biznio srity demokratai ma
no, jog biznieriai ligi šiol ne
buvo perdaug varžomi, kaip 
jiems prikišo respublikonai, 
tvirtindami, kad demokratai 
nori užgniaužti ūkinę laisvę į- 
vairiais įsikišimais, kontrolė
mis ir bausmėmis. Mažesniems 
biznieriams jie net žada ypa
tingą paramą. Darbininkams 
jie žada atšaukti Taft-Hartley 
įstatymą, kurį respublikonai 
pasiryžę tik pagerinti. Žemės 
ūkio politikoj demokratai pasi
lieka už žemės ūkio gaminių 
kainų išlaikymui paramą ir sė
jos kontrolę, ką respublikonai 
smarkiai pasmerkė kaip ūkinės 
laisvės varžymą.

Didelio triukšmo kėlusiais ko
rupcijos ir komunizmo klausi
mais demokratai tvirtina, kad 
šiuos reikalus jie rūpestingai 
sekė ir nusikaltėlius traukė at
sakomybėn.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA 
GAUTI ŠIŲ KNYGŲ:

LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bolševizmo metai. 440 p. 
J. Grišmanauskas. — TOLIMIEJI KVADRATAI

(Šių dienų Lietuvos vaizdas pabėgusio žvejo 
pasakojime) 200 p. — — —

LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS. 60-1 p. — 
A. Maceina,

53.00

<

$2.00 
$4.50 

DIDYSIS INKVIZITORIUS. Il-a laida.
220 p. _ _ _ _ 52.00

” JOBO DRAMA, 240 p. — — $2.00
A. Baronas. — ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI, 240 p. $2.00
Dr. Pr. Gaidamavičius. — IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS,

280 p. _____ 
Vytė Nemunėlis, — PIETŲ VĖJELIS — —

” MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS
Dr. J. Prunskis. PRIE VILTIES KRYŽIAUS
Msgr. P. Juras. —PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO 

PABAIGA — — —
NAUJAS TESTAMENTAS (kietais viršeliais) 
KRISTAUS SEKIMAS (kietais viršeliais) 
LEKCIJOS ir EVANGELIJOS (kietais apdarais)
Vysk. P. Bučys,—Švenč. P. MARIJOS APREIŠKIMAI 

LIURDE, 500 p. (kietais viršeliais) — $1.00
Kun. M. Vembrė. — MARIJA KALBA PASAULIUI,

264 p. _ _ _ _ 52.00
Daveau. — ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽETIS, 178 p. 0.50 
N. Vian, — ŠV. ANTANAS PADUVIETIS (A. Vai

čiulaičio vertimas), 145 p. — — 51.00
H. Mačiulytė - Daugirdienė, — TAUPIOJI VIRĖJA.

155 p. — — — —
Eric VVilliams, — MEDINIS ARKLYS. 200 p.

$2.00
$2.00

“DARBININKAS”
680 Bushwick Avenue Brooklyn 21, N. Y.
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Mokesčius demokratai žada 
sumažinti, kai tik sąlygos leis. 
Taip pat pasisako už vyriausy
bės paramą mokyklų statybai. 
Respublikonai šį reikalą numa-

Kongreso atstovas John W. 
McCormick iš Bostono demok- 
rtu susirinkime Čikagoje refe
ravo partijos rinkimine progra
ma.

to palikti paskirų valstybių ir 
savivaldybių žinioj. Sveikatos 
srity demokratai siekia tokios 
sistemos, kad ir nepasiturintieji 
piliečiai gautų tinkamą medi
cinos patarnavimą. Respubliko
nai yra prieš priverstinį svei
katos draudimą.

Kaip ir respublikonai, žada 
demokratai imtis priemonių iš
plėsti krašte esančių gamtos 
turtų išnaudojimą. Tačiau res
publikonai nori tai palikti dau
giau privačiai iniciatyvai, o de
mokratai pasisako už aktingą 
vyriausybės šiuose darbuose 
dalyvavimą, “kad tauta būtų 
apsaugota nuo monopolistų.” 
Taip pat demokratai ir toliau 
pasisako už atlyginimų ir kai
nų kontrolę, kad tuo būdu bū
tų apsaugotas kraštas nuo in
fliacijos. Respublikoną^ šią 
kontrolę laiko žalinga.

STIPRĖJA PARTIZANŲ 
VEIKLA

Pressburgas. — Paskutiniuo 
ju laiku vėl smarkiai pagyvėjo 
partitzanų veikla Lenkijoj ir 
Slovakijoj. Slovakijoj įvairiose 
vietovėse partizanai pasirodė 
kiomis jėgomis, kad vietos ko
munistai pasijuto priversti 
kreiptis apsaugos ir pagalbos į 
Pragą. Panašūs reiškiniai pra
nešami ir iš Lenkijos, kur par
tizanai paskutiniu laiku likvi
davę daug komunistų pareigū
nų ir slaptosios policijos agen
tų. Jie pasirodę net Varšuvos 
priemiesty Nowy Swiat.
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
•ytl straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimu turini 
ir kalbą redakcija neatsako.

PASIKALBĖJIMAS SU KOMUNISTAIS
ŠVEDŲ žurnalas See klausinėjo komunistus ar jiem prijau

čiančius, kokį jiem įspūdį padarė švedų lėktuvų dingimas ir so
vietinių šnipų byla Švedijoje.

Komunistas darbininkas atsakė netikįs ofiicaliu švedi os vy
riausybės pranešimu dėl lėktuvo užpuolimo. Priešingai: jis tikįs, 
kad švedų lėktuvas norėjęs iššnipinėti Sovietų manevrus Baltijo
je. O dėl šnipinėjimo — tai kas čia tokio: ir kitos valstybės šnipi- 
nėjnačios. Ir toliau pažodžiui dėstė komunistų laikraščio mintis.

Populiari rašytoja Moa Martinsson randa “absoliučiai neįti
kimą”. kad vyriausioji Sovietų aviacijos vadovybė būtų atsakinga 
už lėktuvų dingimą.

Georg Branting, sūnus “didžiojo” Brantingo. sukūrusio Šve
dijoj socialdemokratų partiją, atsakė miglotai, atsižvelgdamas, 
kad jis parlamento narys ir dar socialdemokratas: “Jeigu remda
masis tuo, kas įvyko, netikėtum Sovietų taikingais norais, tai 
reiktų laikyti rusus turint agresinių tikslų. Kai dėl manęs, tai aš 
netikiu, kad jie tokių tikslų turėtų.”

Iš visų apklaustųjų tik vienai rašytojai Marikai Stiernstedt 
lėktuvų nelaimė padarė įspūdžio. Nors ji irgi nematanti čia So
vietų provokacinių tikslų, bet ji Sovietų-Švedų Draugijai jau... 
neįmokėjusi nario mokesčio. Bet dėl to kalti ne tik lėktuvai. Jau 
anksčiau ji pradėjusi “atvirsti”, manydama, kad “negalima nie
kados būti tokiam kvailam, kad patikėtum rusų učttikrinimais”. 
Bet ji tik viena tokia iš apklaustųjų.

Taigi nei šnipų byloj pasirodęs Sovietų 
pasikėsinimas prieš Švedijos nepriklausomybe, nei' 
lėktuvų nušovimas, nei panašūs faktai komunistam akių neatvė- 
rė ir jų “neatverte”. Ar tai tik Švedijoj? Prancūzai, italai nema
žiau faktų apie bolševikus girdėjo, o ar komunistų skaičius su
mažėjo? Anaiptol. O lietuviai komunistai Amerikoje ar metė ko
munistavę ? Irgi ne.

Publicistas Uxkull dėl to klausia: kaip tad išgydyti komunis
tą? Faktai jo nepataiso. Kai faktai priešinasi jo įstikinimam, tai 
juo blogiau faktam — jų nepripažįsta. Jis siūlo švelnų vaistą — 
nuolatinių asmeniniu bendravimu su komunistu sudaryti atmos
ferą. kuri jį sušildytų ir padarytų prieinamą faktam. Panašiai da
ro raudonojo Paryžiaus apaštalai-kunigai kaip eiliinai darbinin
kai savo gyvenimu patraukia apkomunistėjusius darbininkus ir 
parengia juos Evangelijos grūdui.

Daug tikresnis ir radikalesnis vaistas — kai patys komunis
tai gauna pagyventi sovietiniu režimu. Tokių jau buvo daug. 
Tie pasimokė ir išgijo. Visa nelaimė, kad Jonas negali pas’mokyti 
už Petrą. Ir švedų komunistų neišgydys ne tik jų išduotų Balti
jos vyrų likimas, bet ir saviškių brolių apšaudymas Baltijoje.

Radikaliausias ir tikriausias vaistas — nutraukti laidus, ku
riais ateina nuodai ir melas komunistiniam įsitikinimam stiprin
ti. Kai nebus narkotizuojami iš šalies, savaime ims silpti jų įsiti
kinimai, viltys ir agresyvumas. Bet tai tegalės būti tada, jei nuo
dų gamykla ir jų uolus pristatinėtojas bei pilstytojas Maskva bus 
išvalyta ir išdezinfekuota.

Prancūzų maršalas Juin kal
boje dėl Verduno kautynių 
sukakties iškėlė tų kautynių 
didvyrio maršalo Petaino nuo
pelnus. Spaudoje dėl to kilo 
triukšmas, o socialistas Daniel 
Mayer atėjo į parlamentą su 
interpeliacija: kaip aktyvios 
tarnybos karininkas gali gar
binti žmogų, kuris buvo pas
merktas už susidėjimą su vals
tybės priešu Hitleriu. Nebuvo 
maršalo Juino kalba sužavėtas 
nė krašto gynimo ministeris 
Plevenas.

Tai vienas iš epizodų, kuris 
rodo, kaip jautrus yra prancū
zų visuomenėje netolimos pra
eities reikalas. Įsipina aistros, 
ir kyla tarpusavio kova, kurio
je visuomenė susipainioja: 
ar smerkti koliaborantus be jo
kio pasigailėjimo, ar būti jiems 
gailestingiems ir matyli juose 
tiek pat kilnaus patriotizmo, 
tik kitaip supratus to patrio
tizmo diktuojamus uždavinius; 
ar garbinti rezistenciją I taip, 
kaip ji buvo pagarbinta La- 
clerco divizijoms .įžygiavus į 
Paryžių, o dar labiau de Lat- 
tre de Tassigny armijai per
žengus Reiną, ar rasti ir re- 
zistencijo'e smerktinų krimina
lų.

ligi šių metų pavasario nu
sistatymas prieš vadinamus 
koliaborantus jau buvo beap- 
rimstąs. Maršalo Petaino liki
mas sukėlė simpatijos ir pa
tiems rezistencijos vadams. Ta 
simpatija mėgino prisidengti ir 
save pateisinti tikrieji kolia- 
borantai nusikaltėliai. Ir prie
šingai: — kai nuo 1947 m. ko
munistai perėjo į opoziciją tau
tinei politikai; kai 1949 m. ko
munistų vadas Torez metė šūkį 
nekariauti prieš bolševikus, jei
gu jie užimtų Prancūziją, sim
patijos susvyravo ir rezistenci
jai. Juk komunistai, kurie da
bar virsta išdavikais, rezisten
cijoje buvo vienas iš .judriau
sių elementų. Visuomenėje vis 
drąsiau imta įžiūrėti tarp re
zistentų ne tik komunistų, bet 
prisimetus ir daug kriminalinio 
elemento, kuris žudė, teroriza
vo gyventojus iš keršto ar 
dėl asmeninės naudos.

Apkaltitnimas rezisencijai

Charles Maurras. “Action 
Francaise” kūrėjas ir laidoto-

jas, 1944 nuteistas už koliauo- 
raciją iki gyvos galvos, dėl am
žiaus, 84 metų, buvo prezidento 
pasigailėtas. Išėjęs į laisvę jis 
parašė per savaitraštį laišką 
prezidentui Aurioliui. Laiške 
apkaltino rezistenciją nužu
džius 150.000 nekaltų žmonių 
ir reikalauja už tai Mentono, 
dabar parlamento nario, anuo 
metu reizstencinės vyriausybės 
teisingumo ministerio, galvą 
atiduoti giljotinai.

Tuo pačiu metu rašytojas 
Jean Paulhan. pats buvęs ak
tyvus rezistencijoje, paskelbė 
“Laišką į Rezistencijos Vado
vus”. kuriame jis sakos sudegi
nęs visus tuos rezistencijos die
vus. kuriems jis anksčiau mel
dęsis. Jis baisisi dabar, kad re
zistencija “vadavusi” kraštą 
tautiečių žudynėmis ir kitais 
prievartos aktais: nuo jų nu- 
kentė'ę nieku nekaltų gyvento
jų 400.000.

Mestą rezistencijai pirštinę 
pakėlė parlamentas

Interpeliacijoje Pierre Henri 
Teitgen ėmėsi už ją kovoti. Jis 
kovotojas kvalifikuotas. Rezis
tentu jis pasidarė ne ranram tai
kos meto fotelyje, ir ne tada, 
kai visa rezistencija jau reiš
kiasi tik saloninėmis kalbomis. 
Kaip karininkas jis buvo pate
kęs vokiečiams į nelaisvę. Pa
bėgo ir Paryžiuje organizavo

pogrindi Vėl buvo suimtas. Ir 
vėl pabėgo. De Gaulle vyriau
sybėje jis buvo teisingumo mini
steris (po Menthono), taikęs 
amnestijas kuo plačiausiu būdu 
vadinamiems koliaborantams. 
Jis nesipriešino nė tam, kad 
amnestija būtų pritaikyta “kur
stytojui” Maurras. Taigi jis ir 
galėjo moraliai kalbėti rezis
tencijos vardu. Maurras laišką 
jis pavadino “koliaboi-antų re
abilitavimo manifestu”, jį at
metė ir iškėlė rezistencijos 
nuopelnus. Parlamentas priė
mė jo apgynimą rezistencijai 
su ovacijomis.

Kalboje Teitgenas reikalavo, 
kad vyriausybė paskelbtų 
tikrus duomenis apie rezisten
cijos “valymo” eigoje paliestus 

asmenis.
Teisingumo ministeris Marti- 

naud-Deplat nedelsė paskelbti, 
kad rezistentų teismai be jo
kio teisinio pagrindo nuteisė 
9673 asmenis. Legaliai sudaryti 
teismai ir legaliai iškeltose by
lose nuteisė 2853 mirtimi. Bet 
iš jų įvykdyta titk 767. Apie 
4500 mirties bausmės buvo 
paskelbtos asmenims. kurių 
tuo metu Prancūzijoje nebuvo. 
38.266 gavo kalėjimo bausmes. 
Iki gyvos galvos 2700, pilieti
nės teisės atimtos 22.000. Bylų 
viso buvo 153.000.

1950 m. tos rūšie^nusikalti-

V&šingtonan, prezidento pakviesti, atvyko plieno darbininku 
unijos primininkas Philip Murray (kairėje) ir plieno bendrovės 
pirmininkas Kenjamin l'airless ir susitarė baigt streiką.

Viceprezidentas Alben Barkley (dešinėje) džiaugiau demokratj 
atstovui James Roosevelt. mirusio prezidento sūnui kad ja u dau
giau nereikės eiti viešu pareigu. Jis atsisakė kandidatuoti i prezi
dentus.

mams buvo paskelbta šiokia 
tokia amnestija, visais būdais 
priešinantis prieš ją komunis
tams ir socialistams. 22.000 at
imtos pilietinės teisės grąžin
tos. 1950 m. gale kalėjimuose 
tebuvo už koliaboraciją nu
teistų tik 4500. 1952 m pava
sarį tik 2400.

Įdomus šiemet buvo tos rū
šies nusikaltėliui apeliacinis 
teismas. Tariamasis ar tikrasis 
koilaborantas buvo už akių nu
teistas mirtimi. Jis gyveno Is
panijos vienuolyne. Jis, vienuo
lis. pats kreipėsi į teismą Pa
ryžiuje, pasižadėdamas stoti ir 
prašydamas jo bylą iš naujo 
persvarstyti. Karštos buvo die
nos teisme, kur aiškėjo .jo ben
dradarbiavimas su hitlerine

valdžia, bet aiškėjo taip pat, 
kad jis dėjosi su Hitleriu tam. 
kad Prancūzijoje nusigalėtų 
bolševizmas ir kad prancū
zams individualiai jis yra tik 
gelbėjęs. Ir teisiamasis ir teis
mas buvo patenkinti, kad teis
mas rado galima vienuolį ištei
sinti.

Tie faktai rodo, kad žaizdos, 
jei jos nėra draskomos, prade
da apgvti, bet ne ta prasme, 
kad koliaboracionizmas būtų 
pateisintas ir rezistencija pas
merkta. bet tik ta, kuria Teit- 
geno parlamente buvo pasaky
ta:

“Tas faktas, kad rezistencija 
buvo, leidžia mums dabar būti 
kilniadvasiams ir atleisti.”

Duclos užrašėliai
Paryžius. — Prancūzų laik

raštis “Figaro” paskelbė ko
munistų sek. Duclos asmeni
nius užrašus, kuriuos iš jo pa
ėmė policija gegužės 28 d. Už
rašuose trumpai sužymėti par
tijos artimiausi uždaviniai; 
tarp jų— kurstyti mases prieš 
amunicijos gamvbę, prieš karo 
tarnybos prailginimą iki 21 
mėn., sustiprinti akciją prieš 
karą Vietname, prieš karą Ko
rėjoje. sustiprinti tautinį paši 
priešinimą Prancūzų vyriausy
bei jos valdomose kolonijose, 
demaskuoti de gaullistus ir 11. 
Aiškiai viskas prieš vyriausy-,- 
bes politiką.

Dingo šiomis dienomis Mau- 
rice Torez. buvusio komparti
jos sekretoriaus, kuris dabar 
gydosi Rusijoje, sūnus, jau 27 
metų vyras, aktyviai dalyva
vęs gegužės 28 d. riaaušėse. 
Spėjama, kad jis paliego pas tė
vą ir tėvelį j Maskvą.

Dūdos užrašuose sakoma, 
kad Torezo sveikata stiprėjan
ti. O greičiausia jis ten laiko
mas tol, kol jis bus reikalingas 
sukilimui Prancūzijoje. Ti.o 
metu jis būtų atvežtas ir pa
darytas prancūzišku Paleckiu.

“Humanite” redaktorius jau 
taip pat laisvas.

MEILUŽIAI
Aš gyvenau pamary. Mėgda

vau nueiti prie jūros ir žiūrėti, 
kaip laivai atplaukia ar tolyn 
nuplūduriuoja. Bet labiausia 
mėgdavo būti prie marių tada, 
kai jų didingumo netemdė joks 
žmogiškas šešėlis. GrOžėdavaus 
tada saulės žaismu bangose, 
regėdavau, kaip jos spinduliai 
skverbdavos į žalsvus vandenis 
ir kaip jie rausvai nutvieksdavo 
dugno maurus.

Vieną tokį rytmetį pirmą 
kartą sutikau tą seną žmogų. 
Jis artėjo prie mano suolelio 
kaip tik tuo metu, kai aš bu
vau pakilęs eiti. Tai buvo žmo
gus stambaus augmens ir dai
lios išvaizdos. Jo galvos laiky
sena ir suskliaustos lūpos aiš
kiai jį skyrė iš kitų. Jis kiek 
svyravo eidamas vingiuotu ta
ku ir ramstydamasis lazda, 
tartum jo stambūs pečiai būtų 
pasidarę per sunkūs belinks- 
tantiems sąnariams, kurie jį 
dar laikė. Besėsdamas ant suo
lelio jis palenkė galvą, kaip tai 
daro seni žmonės ir senu pa
pratimu. *Aš negalėjau susilai
kyti nespoksojęs į jį vogčiomis. 
Jis man atrodė toks retas pali-

CONĄN DOYLE

kuonis, mažių mažiausiai iš pu
sės šimto metų, su žema ir su
siraičiusiais kraštais skrybėlė, 
satino kaklaryšiu su sagtimi, o 
labiausiai man krito į akį savo 
plokščiu, gerai skustu ir raukš
lėtu veidu... Kai jis kiek atga
vo kvapą, iš kišenės išsiėmė 
laišką, užsidėjo akinius su ra
giniais rėmais ir labai atidžiai 
ėmė jį skaityti.... Aš nesusival
džiau nežvilgterėjęs: laiškas 
buvo rašytas moteriškos ran
kos. Pabaigęs jis dar kartą jį 
ištisai perskaitė. Jo lūpų kam
pučiai tada nudribo, o akys be 
jokio tikslo klaidžiojo po jūros 
įlanką. Jis atrodė toks vienišas, 
tas senas žmogus, kokio aš dar 
nebuvau savo gyvenime suti
kęs.

Kitą rytmetį ,tą pačią valan
dą, jis vėl pasirodė iš užuo
lankos ir priartėjo prie suole
lio. kurį aš buvau papratęs lai
kyti savu. Sėsdamas šalimai 
manęs, jis taip pat pasilenkė, 
kaip ir aną kartą. Tačiau į jo
kias kalbas nesileido. Per tas 
dvidešimts keturias valandas 
buvo žymiai pasikeitęs, ir kaip 
tik blogojon pusėn. Jo veidas 

man rodėsi daug liūdnesnis ir 
dar labiau susiraukšlėjęs. Jo 
skaistūs skruostai buvo aptemę 
per tą vieną dieną, galva nete
kusi savo išdidžios laikysenos^ 
kuria jis mane pirmąją dieną 
labiausiai patraukė. Jis vėl tu
rėjo laišką, tą patį ar kitą, bet 
aiškiai rašytą moters. Aš pa
likau jį stebėdamasis ir pats 
savęs klausdamas, kas jis ga
lėtų būti ir kodėl viena vasaros 
diena jį taip žymiai pakeitė? 
Aš buvau juo taip susidomė
jęs, kad kitą rytą išėjau ; pa
marį tik tam, kad jį vėl sutik
čiau. Ir tikrai, tą pačią valandą 
pamačiau jį kopiant į kalnelį, 
bet vos vos bekrutant ir su nu
leista galva. Aš net sudrebėjau, 
išvydęs jį dar labiau priblokš
tą.

“Man labai gaila, bet vasaros 
oras jum ne į sveikatą, pone”, 
— pabandžiau jį užkalbinti.

Jis buvo taip prislėgtas, kad 
man nieko neatsakė. Ir kaip jis 
buvo susilpęs ir susenęs; ma
žiausiai dešimčia metų senes
nis. negu tą dieną, kai aš jį 
pirmą kartą sutikau. Man pa
sidarė net graudu, kaip tas se
nas žmogus mano akyse nykte 
nyko. Jo drebančiuose pirštuo
se buvo ir tas amžinas laiškas. 
Jis vėl jį praskleidė. Kas buvo 
ta moteris, kurios rašyti žo

džiai jį taip jaudino? Gal duk
tė, o gal dukraitė, kuri jam 
turėjo būti namų šviesuliu, o 
dabar...

Kitą dieną jau nebesitikėjau 
jo pamatyti. Maniau, jis tik
riausiai bus savo silpnumo su
rakintas namuose arba net 
parblokštas į lovą. Ir kaip aš 
didžiai nustebau, kai artėda
mas prie suolelio, pamačiau jį 
ten jau besėdintį. Aš vos bepa- 
žinau, kad tai būta to paties 
žmogaus. Skrybėlė su raitytais 
kraštais buvo ta pati ir tie pa
tys blizgantieji raginiai akiniai, 
bet kur buvo jo sudribęs, iš
blyškęs ir užuojautos maldau
jąs veidas. Jis buvo gražutėliai 
nusiskutęs, tvirtai sudėjęs lū
pas. šviesaus žvilgio ir taip tie
siai ir išdidžiai laikė galvą ant 
savo pečių, jog ji man rodės 
kaip ant uolos tupįs erelis. Lie
muo jo buvo tiesus, kaip išsi
tempusio kariškio. Rankoje jis 
suko lazdelę ir ja žarstė prie 
kojų akmenukus, taip vikriai ir 
gyvai, kaip nebuvo galima ir 
tikėtis. Gerai nulyginto juodo 
apsiausto atlape jam švytėjo 
auksinė gėlė, o iš kišenaitės 
kyšojo šilkinė daili nosinaitė. 
Negalėjai palaikyti jo kuo kitu, 
kaip vyresniu sūnumi tos su
kumpusios žmogystos, kuri čia 
ateidavo paskutines tris die
nas.

“Labas rytas, pone, labas ry
tas”, šuktelėjo jis man.

“Labas rytas”, atsakiau, 
“kaip gražiai šiandien švyti į- 
lanka!”

“Taip. pone. Bet ji atrodė 
dar gražiau, prieš patekant 
saulei”.

“Ką aš girdžiu! Tai jūs čia 
buvote dar prieš aušrą?”

“Aš sėdau čia dar tada, kai 
prieblandoje vos tesimatė ta
kutis.”

“Tai jūs labai anksti kelia
tės?”

“Nevisada. j>one. šia proga”, 
ir jis durstelėjo mane aštriu 
žvilgsniu, tarytum bandyda
mas. ar esu vertas jo pasitikė
jimo. “Reikalas yra toks, kad 
mano žmona šį rytą vėl grįžta 
namo.”

Mano veido išraiška, matyti, 
aiškiai prašėsi paaiškinimo. 
Mano žvilgterėjimas, galimas 
daiktas, teikė jam pasitikėji
mo. Jis prislinko prie manęs ar
čiau.

“Ar tamsta esi vedęs” — už
klausė.

“Ne, nesu.”
“O, tada jūs negalėsite su

prasti. Mano žmona ir aš esa
me susituokę jau prieš penkias
dešimts metų ir per visą tą lai
ką nebuvo dienos, iš viso nebu
vo tokio atvejo, kad būtume 
išsiskyrę, kaip va dabar .”

“O dabar ilgai jau nesima- 
tėte?”, paklausiau.

“Taip, pone. Jau ketvirta 
štai diena. Ji turėjo vykti į 
Škotiją. Pareiga vertė, supran
tate, o daktaras man neleido 
drauge keliauti. Manote, aš bū
čiau jo klausęs, bet mano žmo
na daktaro nuomonę palaikė. 
Ačiū Dievui, kad viskas jau 
praeina ir ji čia gali būti kiek
vieną akimirką.”

“Čia?”
“Taip, čionai. Tie žmonės, 

su kuriais mes gyvename, — 
kaip čia jums pasakius. —nėra 
labai simpatiški ir mums ten 
truputį stinga^ nuošalumos. 
Štai dėl ko sutarėme čionai su
sitikti. Aš tikrai nežinau, ku
riuo traukiniu ji parvvksta. 1x4 
jei ir anksčiausiu, tai mane jau 
rastų belaukiantį.”

“Vadinasi, aš turiu pasiša
linti?,...”

“Ne. ne. Jūs galite pasilikti. 
— pertraukė jis mane. — Aš 
prašau, kad jūs paliktumėt. Ar 
jūsų nevarginu savo šeimyniš
ka šneka?”

“Ne, priešingai.”
“Kad jūs žinotumėte, kaip 

buvo man slopu per tas dienas! 
Galimas daiktas, jums tai ro
dosi juokinga, kad toks senas 
žmogus...”

“O ne, mane tai žavi”.
“Bet tai ne man čia pagyra 

— jai. Kiekvienas vyriškis šia
me pasaulyje jaustųsi ne ki
taip. jei jis turėtų laimūs vesti 
tokią moterį, kaip mano žmo
na. Rasi, jūs manote, kad .ji y- 
ra tokia sena, kaip aš. kurį čia 
matote ir iš kurio girdėjote. jog 
mes seniai seniai drauge gyve
name”’

Jis iš visos širdies nusijuokė. 
Akys jo sužvilgo tarsi žaisda- 
mos mintimis.

“Jūs žinote, ji yra viena iš 
tų moterų, kurios širdis yra 
pritvinkusi jaunystos ir tai at
sispindi josios veide. Man ji yra 
išlikusi tokia pat nuo tos die
nos. kada pirmą kartą mano 
ranką paėmė į savąją. Dabar, 
gal būt. ji kiek per dikta. 1x4 
anuomet, jei ir turėjo kokią 
mergaitės silpnybę, tai vien tą. 
.jog buvo per lieknos išvaizdos. 
Ji net buvo kiek aukštesnė už 
mane — tada valdininkė, o jos 
tėvas buvo mano darbdavys. O. 
tada buvo tikras romanas, aš 
jus užtikrinu. 1x4 vis dėlto aš 
ją laimėjau. Ligi šiol negaliu 
pamiršti josios grakštumo ir 
tuo atsistebėti. Kai pamanau, 
kad per visą mano gyvenimą 
šalimai eina ta maloni, miela 
mergaitė ir kad aš galėjau..”

Jos žodžiai staiga nutrūko. 
Aš pažvelgiau į jį nustebęs: jis 
drebėjo visais savo sąnariais ta-

Nukelta į 4 psl.
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POLITIKA AMŽINAM MIESTE
Pasikalbėjimas su Dr. J. Vaišnora

Kiek ir kuria linkme reiškiasi 
Vatikanas Lietuvos atžvilgiu?

Popiežiaus, kaip visų tikin
čiųjų Tėvo, palankumas kata
likiškai ir kenčiančiai Lietuvai, 
ne nuo šiandien žinomas. Jis 
savo palankumą ir užuojautą 
yra pareiškęs kiekviena proga, 
kada tik susitikdavo su oficia
liais ar privačiais Lietuvos 
žmonėmis.' Lietuviai gal galėjo 
pasigesti Vatikano diplomatijos 
aiškaus pasisakymo Lietuvos 
atžvilgiu. Tačiau neužmirški
me. kad Vatikano politika yra 
labai apdairi ir atsargi. Einant 
Bažnyčios persekiojimui, kiek
vienas Vatikano žodis gali tik 
labiau apsunkinti kenčiančių 
tautų būklę. Dėl 
to Vatikanas turi būti 
santūrus. Bet iš kitos pusės pa
laikymas ir pripažinimas Lie
tuvos Pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto yra aiškus Vatikano nu
sistatymas Lietuvos klausimu. 
Reikia pažymėti, kad pereitų 
metų bėgyje "Osservatore Ro
mano' 'tilpo visa eilė straipsnių 
apie Lietuvą. Netrūko ir žinių 
mūsų reikalais, paimtų iš rim
tų užsienio žinių agentūrų. Po
piežiaus duotas 'Tylinčios Baž
nyčios” vardas komunistų oku
puotiems kraštams, duoda pro
gos nuolat suminėti kitų tautų 
tarpe ir Lietuvą.

Kokios nuotaikos Romoje?

Žymesnis paskutinių dienų į- 
vykis — tai savivaldybių rin
kimai. kurie išryškino itahj 
tautos nuotaikas ir parodė, j 
kur tauta linksta. Bendrai i- 
mant. komunistai daugelyje 
vietų pralaimėjo ir neteko apie 
240 vietovėse vadovaujamų 
vietų. Pietų Italija nusisuko 
nuo komunistų ir krik, de
mokratų. o savo balsus atida
vė neofašistams. susiblokavu
siems su monarchistais. Jau 
prieš rinkimus buvo matyti, 
kad rungiasi trys pagrindiniai 
blokai: krik, demokratai, ko
munistai ir neofašistai. Taip 
krik, demokratai susilaukė sti-

Meilužiai
Atkelta iš 3 psl.

me stambiame kūne. Jo rankos 
graibėsi už suolelio atramos, o 
kojos siūbavo ir kapstėsi žemė
je. Aš tai mačiau. Jis stengėsi 
pakilti, bet buvo taip susijaudi
nęs. jog negalėjo atsiplėšti nuo 
suolelio. Aš jau buvau betie
siąs ranką jam padėti, bet man
dagumas mane privertė susilai
kyti ir savo žvilgsnį nugręžti 
j jūrą. Jis tuo metu pakilo ir 
takeliu nuskubėjo į pakalnę.

Prie mūsų artėjo moteris. Ji 
jau buvo visai arti, už kokių 
trijų dešimtų žingsnių, kai jis 
ją pamatė. Aš nežinau, ar ji 
kada buvo tokia, kaip jis nu
pasakojo. ar tiktai jo idealas, 
kurį jis nešiojęsis savo minty
je. Moteris. į kurią aš dabar 
žiūrėjau, buvo gana dikta ir 
be formos, raudonu, visai jau 
pražvdėjusiu veidu. Ir tai buvo 
miela mergaitė, kupina jaunys
tes! Mano širdis apsiniaukė, 
pagalvojus, kad ir ta moteris 
mažai galėjo juo žavėtis ir ji 
nebuvo jau taip verta jo mei
lės...

Ji artėjo takeliu savo kres
nu žingsniu, o jis svirduliavo 
prie jos. Žiūrėdamas vogčiomis, 
kaip jiedu susitiko, aš pama
čiau, kaip jis iškėtė abi rankas, 
o ji. varžydamosi viešo glamo
nė ji mosi, pagriebė tiktai už 
vienos jo rankos ir stipriai ją 
suspaudė. Kai ji tai darė, aš 
mačiau jos žvilgsnius ir lio
viausi stebėjęsis tuo senu žmo
gumi. Duok Dieve, kad kuri 
nors moteris taip žiūrėtų į ma
nąsias akis, kai yra jai lenkia
mas! ir spaudžiamos rankos.

Iš anglų k. vertė L. Kn. 

praus priešo iš dešinės. Rinki
minė kova buvo intensyvi, su i- 
tališku temperementu ir savo
tiškomis priemonėmis. kurių 
nevartojama kituose kraštuose. 
Krik, demokratai, jausdami 
pavojų, susiblokavo su soc. 
demokratais, respublikonais ir 
liberalais. Tik tokiame bloke 
galėjo atlaikyti vieną svar
biausių postų — Romą.

Pažymėtinas faktas — tai 
gausus gyventojų dalyvavimas 
— kai kur net iki 95 —rin
kimuose. Tas rodo italų pilieti
nį susipratimą ir domėjimąsi 
krašto reikalais. Pažymėtina, 
ir tai. kad komuinstai balsams 
gaudyti nesivaržė su priemonė
mis. Buvo vietų, kur jie savo 
politinius priešus likvidavo 
peiliu arba kulka, o gyvento
jams apgauti savo partijos rin
kiminiams ženklams panaudojo 
net Jėzaus širdies paveikslą.

Kaip ten yra su žemės 
reforma?

Reikia pasakyti, kad šiandie 
Italijoje yra labai ryškus skir
tumas tarp turčių ir proletarų. 
Salia milijonierių pramoninin
kų ir stambių žemvaldžių yra

ZIMANAS KILNOJA MOKYTOJUS
J. DIRŽYS

švietimo ministru
■ vyriausybėje buvo 
Antanas Venclova, 
daug nosį kišo G. 

tuometinis “Tiesos"

Liaudies 
paleckinčje 
paskirtas 
tačiau ten 
Zimanas, i 
redaktorius . ir Niunka iš i. 
Komunistų Partijos ir NKVD. 
Tik G. Zimano “patarimu” A. 
Venclova paskelbė, .jog visi mo
kytojai turi paduoti prašymus 
persikelti į kitas mok’ !" ;s. 
Šiuo sumanymu tiek Zimanas, 
tiek LKP Centro Komitetas 
siekė dviejų pagrindiniu tiks
lų: 

kalbėjęs vieną

a) panaikinti jų ryšius su 
vietos žmonėmis ir tuo panai
kinti “kontrrevoliuciją" ir

b) padaryti juos nežinomais 
naujoje vietoje ir todėl leng
viau įjungiamais kalbėti už 
komunistų partiją bei jos sie
kimus. Nemažą reikšme skyrė 
Zimanas ir Niunka dar vie
nam. ekonominiam, veiksniui 
— visi mokytojai turėjo iš vie
nos gyvenimo vietovės j kitą 
persikelti savais pinigais. Šiuo 
žygiu buvo siekiama “nubuo
žinti" mokytoją ir pripaž'nti. 
jog yra nauja valdžia, galimi jį 
kilnoti ir visiškai atleisti.

— Tegu žino gerai mokyto
jas. kad jis pilnai nuo partijos 
ir mūsų priklauso. Mes duoda
me jam duoną, tai ir paklusnus 
turi būti
kartą posėdžio metu G. Zima
nas, kai A. Venclova bandęs 
ginti mokytojus ir nenorėjęs jų 
taip beprasmiškai kilnoti, ypač 
pradžios mokyklos mokytojų, 
kurių buvo daugiausia ir kurie 
gavo mažiausius atlyginimus. 
Bet čia G. Zimanas trumpai 
pareiškęs, kad jis to suki Ino ji- 
no norįs ir reikalaująs. O jei
gu jis norįs, tai tik Lietuvos 
naudai ir Stalino reikalui. Tuo 
metu jis A. Venclovai ir pa
grasinęs. jei šis G. Zimano su
manymo nevykdysiąs, atsidur
siąs pas liaudies priešus. Ir A. 
Venclova šiam Zimano reikala
vimui paklusęs, tačiau, kada 
reikėjo vykdyti, atsirado nepa
prastos kliūtys. Sunkiausia se
kės A. Venclovui sukilnoti 
gimnazijų mokytojus, nes šie 
buvo dažniausia vedę žmonės ir 
abiems naujoje vietoje surasti 
darbas nebuvo taip lengva To
dėl ir daugelis mokytojų teko

daugybė skurdžių. Valdantie
siems nėra lengva laviruoti 
tarp šių dviejų kraštutinumų 
ir derinti skirtingus interesus. 
Be to. per 1948 m. rinkimus 
krik, demokratai nėra gavę ab
soliutinės daugumos parlamen
te ir senate. Norėdami apginti 
Italiją nuo komunizmo, krik, 
demokratai buvo priversti su
daryti koaliciją su soc. demo
kratais. respublikonais ir libe
ralais. Už šių partijų paramą 
vyriausybei reikia daryti tam 
tikrų nuolaidų. Prieš rinki
mus žadėtos reformos dėl to 
sunkiai duodasi vykdomos. Vi
si šaukia, kad valdžios apara
tas yra perdaug išpūstas, kad 
bent pusė valsytbės tarnauto
jų būtų galima lengvai atleisti, 
bet kur tada dėti inteligentus 
bedarbius, kurių 
trūksta.

Žemės reforma 
ra efektyvi. Jei 
paliekama 700 ha neliečiama 
norma, jei reforma neliečia tų. 
kurie, kad ir didelius plotus tu
rėdami. visą plotą apdirba, tai 
kas lieka padalinti bežemiams? 
Nedirbti nenaudingi plotai, 
padalinti į mažus sklypus, ne

ir taip ne-

taip pat nė- 
savininkams

moky- 
ir ten.
Kokio 

ir kiek

palikti vietoje, o nukiloti tik 
partijos įsakytuosius.

Pradžios mokyklų mokytojai 
sukiloti buvo jau vienas nie
kas. Jie visi vienodai galima 
buvo nukelti į vieną ar kitą 
valsčių bei apskritį. Pirmiau
sia vietomis buvo aprūpinti vi
si Zimano pristatytieji 
tojai. Jie buvo paskirt; 
kur partija reikalavo, 
jie išsimoklinimo buvo 
pedagoginiam darbui tiko. — 
niekas neklausė, nes partija y- 
ra neklystanti, o juo labiau 
pats Zimanas. Todėl visai eilei 
Kaune lietuvių pradžios mo
kyklų buvo paskirti nauji mo
kytojai net nelietuviai ir peda
goginio darbo niekados nedir
bę. Juos visus paskyrė pagal 
Zimano patiektus sąrašus.

Kitų visų mokytojų prašy
mus atrinko tik apskričiais ir 
visai atskirai buvo sudėti tik 
kai kurių mokytojų, aprūpinti 
vietinių partijų pažymėjimais, 
arba, kaip tuo metu švietimo 
Ministerijoje tylomis juokda
vosi. — šuns pasus. Su “šuns 
pasu” prašymus perskaitė pats 
A. Venclova ir paskyrė, kur jie 
patys nori. Visus kitus kilnojo 
labai paprastai. Paima A. Ven
clova vieno prašymą pvz. iš 
Telšių apskr. ir jam rašo Ma
žeikių apskr. kokią pradžios 
mokyklą, o mažeikiškio kurio 
nors prašymą paėmęs, tuojau 
pat nuskiria j Telšių apylinkes. 
Šeimų tuo metu A. Venclova 
nebuvo linkęs skaldyti, tačiau 
po kelių dienų pasirodė, kad to 
nebuvo išvengta. Teko išskir
tąsias šeimas sukiloti . o susi
dariusias spragas naujai užlo
pyti. Visą mokytojų sukilojimą 
daugiausia atliko pats A. Venc
lova, dirbdamas per naktis ir 
dienas, nes tai pavesti depar
tamentų direktoriams bijojo. 
Zimanas buvo įpareigojęs jį 
asmeniškai atlikti ir neleido to 
darbo pavesti kam nors kitam, 
šio sukilnojimo metu buvo la
bai mažai teatleista mokytojų 
iš pareigų, nes jų labai trūko. 
Tuo metu buvo paskirti į nau
jas mokyklas ir visa eilė senes
nio amžiaus mokytojų, kurie 
prašėsi atleidžiami. Visas šis 
didelis sukilnosimas buvo atlik
tas tikra bolševikine skuba— 
per vieną savaitę, kai tuo tar- 

vilioja italo darbininko, nes 
į gautą sklypą reikia įdėti daug 
darbo ir nemaža pinigo. Žemės 
reforma nepaliečia ir tų žem
valdžių, kurie nuo amžių yra 
padalinę žemę nuomininkams- 
pusininkams.

Savaime suprantama, kad 
esant tokiai būklei, atsiranda 
pačioje partijoje balsų, reika
laujančių eiti prie radikalesnių 
reformų. Ypačiai aktyvi jau
nesniųjų. energingesniųjų gru
pė. vad. “vespistai” (“Vespa” 
— mažas motociklas). Šių me
tų pavasaryje net 83 parlamen
to atstovai įteikė De Gasperiui 
memorandumą, siūlydami į va
dovaujamas vietas skirti jau
nesnius pajėgesnius asmenis. 
Tik rinkimų akivaizdoje DeGa- 
speriui pavyko išlaikyti parti
jos vieningumą.

Kai kas bando spėlioti, kad 
sekančių metų parlamento rin
kimuose laimėsianti radikaliųjų 
grupė, išeidama į rinkimus su 
atskira programa. Mat. dabar
tine De Gasperio politika yra 
nepatenkinantų. šiaip jau De 
Gasperio autoritetas yra dide
lis. Jo vedama užsienio politika 
yra visų užginama ir vertina
ma. jo kova su komunizmu yra 
bekompromisinė.

(tai galima paklausti, kokie Jū
sų planai ir tikslai Amerikoje?

I'su Marijonų Vienuolijos 
vadovybės narys. Būnant cent- 

pu Šv. Ministerija pranešimus 
rašė daugiau nei dvi savaites...

Pasibaigus mokytojų sukil- 
nojimams, Zimanas buvo šiek 
tiek patenkintas, tačiau labai 
trumpai. Jis paskiau kas sa
vaitę užsukdavo į gviet. Komi
sariatą vis su naujais ir nau
jais reikalavimais. Daugiausia 
reika.lavo priimti naujus mo
kytojus. kuriuos surado jis 
arba partija tinkamais liaudį 
šviesti, arba reikalaudamas kai 
kuriuos visiškai atleisti.
KARTAIS IR TAIP ATLEIS 

DAVO MOKYTOJUS...

1941 m vasario mėn. antro
je pusėje užsukau pas A. Ven
clovą į Švietimo Liaudies Ko
misariatą. Besikalbant, pas A. 
Venclovą atėjo Petras Miku- 
taitis su kelių lapų raštu ir 
pradėjo skaityti visą “išmin
tį.” Linkuvos kompartija 
skundė vieną lituanistą moky
toją, kuris į klasę atsinešęs 
vieną “Židinio” komplektą ir 
dar vienam mokiniui davęs pa
skaityti gabaliuką apie J. Bi
liūną... O tai buvęs J. Ambra
zevičiaus straipsnis, kuris iš
niekinąs mūsų didįjį liaudies 
rašytoją ir tikrą komunistą... 
Tas mokytojas padaręs dar ki
tą taip pat "nusikaltimą”, šią 
atžagareivišką ir fašistišką kny
gą palikęs mokiniams pavarty
ti visai pertraukai... Rašto ga
las buvo užbaigtas iškilmingu 
bolševikiniu pamokslu švieti
mo liaudies komisarui ir reika
lavimu tą mokytoją atleisti bei 
perduoti “liaudies teismui”. 
Paskutinės eilutės baigėsi drg. 
ir “išmintingojo” mokytojo 
Stalino pašlovinimu. Vietoje 
parašo buvo pakrevrizota kaž
kas panašaus j tris kryžiukus ir 
apačioje mašinėle prirašyta 
pavardė.

Visą raštą beskaitant, tiek 
A. Venclova, tiek P. Mikutaitis 
leipo juokais, nes tokio stiliaus 
“šedevrų" nė " nesą” beplūs- 
dama liaudies priešus nepasiek
davo. P. Mikutaitis keliais žo
džiais apibūdino ir patį rašy
toją, neįstengusį dėl tinginystės 
nė pradžios mokyklos baigti, 
bet užtai pragarsėjusį girtuok
liavimu ir muštynėmis...

Tačiau perskaitę raštą abu 
ir nejuokais susirūpino. Buvo 

re dažnai tenka susidurti su 
problemomis, liečiančiomis a- 
menkoniškąsias provincijas. 
Norėjau tad asmeniškai pa
žinti šių provincijų žmones ir 
darbus. O Amerikos marijonai 
(dvi provincijos) sudaro dabar 
centrinę poziciją marijonų gy
venime, kada trys provincijos 
pasiliko anapus geležinės už
dangos. kada Tolimųjų Rytų 
misijos yra visiškai, sunaikin
tos.

Antra, kaip jau minėjau, 
man rūpėjo atsirasti šalia PL- 
SS Tarybos Pirmijos, kuri po 
naujų rinkimų man bus mažai 
pažįstama. Taigi užmegsti tam
presnius ryšius su skautų va
dais, susipažinti su jų veikla at
skirose vietovėse, pasitarti su 
bendradarbiais dėl sekminges- 
nio skautų religinio ugdymo— 
štai problemos, kurios man rū
pi ir kurios sudaro mano čia 
buvimo planą.

Amerikos Jungt. Valstybėse 
esu pirmą kartą, todėl jaučiu, 
kad reikės laiko, kol apsiprasiu 
naujose aplinkybėse ir galėsiu 
prieiti prie savo tiesioginių už
davinių. Mane įdomauja ir nau
jų ateivių įsikūrimas, ir senųjų 
Amerikos lietuvių giliai išvary
ta vaga bestovint lietuvybės 
sargyboje. Mėgstu stebėti gy
venimą tikrovėje, todėl ir čia 
bus man nauja, naudinga pa
moka. O mokytis juk niekad 
nėra vėlu — baigė besišypso
damas mūsų pokalbininkas.

tai kompartijos raštas, taigi, 
labai svarbus anuo metu ir į 
krepšį nemestinas. Ir A. Venc
lova. pripažindamas, jog čia 
mokytojas visiškai nenusikal
to. o jis buvo A. Venclovos ge
ras pažįstamas ir, rodos, net 
draugas, vistik liepė ji P. Mi- 
kutaičiui. t. y. Vidurinių Mo
kyklų Departamento direkto
riui. atleisti .nes to reikalauja 
kompartija. Čia A. Venclova 
dar priminė ir kitą, dar visai 
neseną įvykį, kai jie abu (su 
Mikutaičiu) pabandė tokio 
skundžiamo mokytojo neatleis
ti. tai po kelių dienų jis (A. 
Venclova) buvo iššauktas į 
Kauną pasiaiškinti G. Zima
nui. Niunkai ir kt. Jis bijojo ir 
dabar, kad tas nepasikartotų, 
t. y. kad to paties rašto nuo
rašas nebūtų pasiųstas į Kau
ną komunistų partijos centrui 
ir NKVD. Tačiau, berašant P. 
Mikutaičiui rezoliuciją, A. 
Venclova susigriebė ir sulaikė. 
Jis palauksiąs, kol nebūsiąs 
gautas pakartotinas raštas ar

Atima motinoms naujagimius

Naujoje Vilnioje ir Trakuose 
įrengtos darbo stovyklos, į ku
rias surenka iš kitų stovyklų 
ir atgabena naujai suimtas 
nescias moteris. Ten jos laiko
mas ligi gimdymo. Kūdikiui gi
mus, motina po keturių savai
čių perkeliama į paprastą sto
vyklą, o kūdikis paimamas 
“valstybės nuosavybėn.”

Negali baigti statomų 
namų

Vilniuje stovi nebaigti statyti 
įvairūs namai dėl medžiagų sto
kos. Mūrininkai daugeliu atve
jų išmūrija dalį sienų ir dar
bas sustoja, nes trūksta beto
navimo darbams cemento, ar
matūroms geležies, keraminių 
blokų ir kitų statybai būtinų 
medžiagų. Taip pat darbininkai 
trūksta darbo įrankių.
Apsileidęs ‘Lietžemūktfekimas‘

Sovietai yra pramanę viso
kiais keistais vardais įstaigų. 
Viena tokių yra “Lietžemūktie- 
kimas”, kuris paprasta kalba 
turėtų reikšti “Lietuvos žemės

LIETUVIAI PASAULYJE
ARGENTINA

T.

Išnakta Tautos Fondo 
atstovybė

Po kelių posėdžių ir pasitari
mų birželio 22 d. Buenos Aires 
susirinkusių atstovų posėdyje, 
kuris įvyko J. čikšto namuose, 
buvo išrinkta Tautos Fondo 
Atstovybė .pirm. Jonas Čikš- 
tas, sekr. Daumantas Namikas, 
ižd. Pilypas Vaitkevičius, na
riai — P. Sakalauskas, K. Nor
kus, P. Kuraitis ir V. Sruoga. 
Tautos Fondas yra nepriklau
somas vienetas, kurio ulclas 
rūpintis lėšomis Argcatr.as 
lietuvių tarpe kovai už Lietu
ves išlrisvirimą. Jis platins 
Lietuvio Pr.sus ir ženklelius, 
kai? lietuviškumo ženklus. Iki 
šiol tuo rrka’u rūpinosi AR- 
LB Centro Valdyi>a, o dalx»r 
visus tą reikalą liečiančius do
kumentus perdavė naujajai 
F. Atstovybės valdybai.

Įdainuos į plokšteles

Buenos Aires Šv. Cecilijos 
choras ruošiasi greitu laiku pa
daryti naujų plokštelių, įdai
nuojant lietuviškų dainų ir 
giesmių, kurias jau yra paruo
šę. Choro vadovybė gauna 
daug prašymų iš įvairių lietu
vių kolonijų, kad jiems prisių
stų savo plokštelių. Padaryda
mi dar kelias plokšteles, galės 
geriau patarnauti lietuviškam 
reikalui.

Atvyko iš Australijos
Dr. Jonas Kunca birželio 18 

d. iš Australijos atvyko į Ar
gentiną pas savo seserį ir bro
lį. Sesuo čia gyvena jau virš 
20 metų, o brolis Stasys Kunca 
su šeima yra atvykę prieš pus
ketvirtų metų. Dr. Kunca tikisi 
gauti iš Sveikatos Ministerijos 
paskyrimą gydytojo vietai.

BELGIJA

Lankėsi Balfo pirmininkas
Grįždamas iš Barcelonos Eu

charistinio kongreso kan. dr. J. 

kokia žinia iš partijos centro, 
nes pats skundas esąs per daug 
kvailas ir nerimtas... Bet ilgai 
žinios neteko laukti. Netrukus 
telefonu komunistų partijos 
centro komitetas iš Kauno 
(Preikšas) pasiteiravo ar jau 
toks ir toks mokytojas atleis
tas. A. Venclova trumpai atsa
kė, kad šiandien jį atleido, 
nors vargu ar buvusi pakanka
ma priežastis. Preikšas padė
kojo, nes tą reikalą čia Kaune 
jau “tvarkąs” Zimanas. P. 
Mikutaitis baigė tuojau rašyti 
rezoliuciją ir nunešė mašinin
kei atleidimo raštuką... Pats 
mokytojas, jei gerai prisimenu, 
buvo netrukus suimtas, nes jo 
reikalus iš peties jau “tvarkė” 
drg. Zimanas. (Galas).

PAVERGTOJE LIETUVOJE
ūkio tiekimas”, ši sunkiai išta
riamo vardo įstaiga turi parei
gos aprūpinti kolchozus įvairių 
inventoriumi — vežimais, plū
gais, akėčiomis ir kita kuo. Ta
čiau pačioje komunistinėje 
spaudoje? nusiskundžiama, jog 
tasai “Lietžemūktiekimas” tie
kia kolchozams visai ne tai, ko 
tie prašo. Vietoj porinių veži
mų pristatomi vienkinkiai, vie
toj dvivagių plūgų vienvagiai ir 
t.t.

Nežino, iš kur gauti to metalo 
laužo

Salia įvairių techniškų žalia
vų rinkimo, kuris nuolat vyk
domas, renkant kaulus, skudu
rus, seną popierių ir panašias 
atlaikas, paskutiniu laiku in
tensyviai vykdomas Lietuvoje 
metalo laužo rinkimas. Nusta
tytos net normos, kiek privalo 
kolchozininkai ir mokyklų vai
dai surinkti. Ir tos normos to
kios didelės, kad jokiu būdu ne
galima tiek metalo laužo su
rinkti. Vengdami gresiančios 
bausmės, kai kurie gyventojai 
atiduoda net dar jiems naudin- 

Končius aplankė Belgiją. Vizi
tas buvo privatus, todėl nebuvo 
galima didesniam lietuvių skai
čiui susirinkti. Svečias aplanke 
Liežą — Tilleur, kur yra išlikęs 
ligi šiol didesnis lietuvių skai
čius. Įėjęs pro vartus į dulkiną 
ir spygliuotomis vielomis ap
tvertą kasyklos kiemą, tiek te
ištarė: “Tai taip čia lietuviai 
gyvena?...” Liūdnoku žvilgsniu 
žiūrėjo vargingai sutūpusius 
žemus barakus, apie kuriuos 
bėgiojo įvairių tautybių murzi
ni vaikai, 
garbingą
visi apylinkės lietuviai į Žiulpų 
butą. Svečias nuoširdžiai su 
visais pasikalbėjo emigracijos, 
labdaros ir politiniais klausi
mais.

Primicijos

Liepos 20 d. Malino katedro
je iššventintas kunigu Juozas 
Lukošiūnas. Kunigo šventinius 
sutrikę Belgijos kardinolas Van 
Roey. Naujas lietuvis kunigas 
primicijas atnašaus Liege (se
selių benediktinių vienuolyne) 
rugpiūčio 3

Sužinoję atvykus 
svetį, susirinko

VOKIETIJA
Sielovados reikalai

Tėvas Beraatoais, lydimas 
kun. Butkaus, lankėsi liepos 
14-15 d. Vokietijos Krašto Val
dyboje, aptardamas su ja dau
gelį bendruomenės klausimų. 
Iš Hannoverio Tėvas Bernato
nis išvyko lankyti 2em. Sakso
nijos lietuvių ir aplankys Diep- 
holzą. Wehnen, Varei ir Osna- 
brueck.

Lankėsi pas ministernis
Kan. J. B. Končius, kartu su 

J. E. Vysk. Brizgiu, aplankė 
Wuertembergo krašto ministe- 
rius vidaus ir pabėgėlių reika
lams, supažindindami juos su 
Balfo veikla praeityje, kai pa
vyko iš Vokietijos iškeldinti a 
pie 45.000 lietuvių. Buvo pra
šyta likusius Vokietijoje lietu
vius koncentruoti vienoje vie
tovėje ar provincijoje. Pasi
kalbėjime ir vėliau įteiktame 
memorandume ministerių dė
mesys atkreiptas į galimybę 
Diepholzo gimnaziją įkurdinti 
IRO pastatuose prie Ludwigs- 
burgo.

Balfo rašinių konkursas
Balfo įgaliotinio Vokietijoje 

įstaiga savo laiku paskelbė 
konkursą geriausiems straips
niams, pavaizduojantiems trem
tinių gyvenimą Vokietijoje, 
Balfo reikšmę šelpiant ir glo
bojant lietuvių bendruomenę 
praeityje ir ateityje bei iš viso 
Amerikos lietuvių paramą savo 
tautiečiams. Balfo įgaliotinio 
įstaigai buvo atsiųsta nemažai 
straipsnių. Jury komisija pas
kyrė keturias premijas: Stasiui 
Tyškui, J. Jakužaičiui, Dr. L. 
Stelmokui ir Friedai Maurat.

iinra konkursas

gus metalinius puodus ir kitus 
indus, kad tik sudarytų skirtą 
laužo normą.
“Naujas Sovietų “išradimas’’

Komunistai prasimano įvai
riausių keistenybių. Viena pa
skutiniųjų tokių keistenybių tai 
Vilniuje iš Antakalnio kalėjimo 
padarymas kažkokio “baudžia
mojo kombinato”. Ką tas pa
vadinimas turi iš tikro reikšti, 
nėra visai aišku. Tačiau aišku, 
jog tai tebėra bolševikinis ka
lėjimas kaip ir buvęs, kurio ka
liniai varinėjami prie darbų 
mieste ir kelių statybos. Yra 
duomenų, jog komunistai yra 
sugalvoję naują dalyką — kad 
kalėjimai patys save išlaikytų, 
nepridedant jokių sumų iš val
dinių lėšų. Reiškia, kaliniai tu
rės dirbti ir kalėjimas išsilai
kyti iš to, ką jie Uždirbs. O 
jei uždirbt neturės progos ar 
jėgos, tai turės mirti badu. 
Atrodo, jog. ir Antakalnio kalė
jimas paverstas tokiu savo jė
gomis išsilaikyti privalančiu 
kalėjimu, kuris pavadintas j- 
mantriu kombinato vardu.
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KORTO PRIEDAS
DU SUGRĮŽĘ RAŠYTOJAI

MACEINOS INKVIZITORIUS VOKIŠKAI
Nepriklausomoje Lietuvoje 

kūrėm ir savo kultūrą platinom 
savo tautinėse sienose. Maža 
buvo progų ją iškelti į užsie
nius, ir parodyti kitaip kalban
čiam pasauliui, ką pajėgiam 
duoti.

Daina, tapyba turėjo vieną 
kitą laimingesnę progą, nes jų 
kalba yra tarptautinė, ir jų pa-

rodymas lengviau suorganizuo
jamas. Blogiau buvo literatūrai 
ir mokslui. Vertimų nepasisekė 
suorganizuoti. Tegalėjo pasiro
dyti viena kita svetimų univer
sitetų. kur lietuviai studijavo, 
disertacija.

Antra vertus, kas kita yra 
išversti ir patiems išleisti, o kas 
kita svetimosioms leidykloms 
išleisti. Pačių išleista knyga 
vertinama kaip propaganda. Ji 
tepasiekia labai ribotą skaity
tojų rinką — tuos, kuriems ji 
pasiunčiama. Kas kita, kada 
knyga išleidlžama leidyklos to 
krašto, kuriame knyga platina
ma. Leidykla tada imasi atsa
komybės už knygos likimą. Ji 
pristato knygą jau lygioje ei
lėje su to krašto kitomis kny
gomis. Knyga gauna to krašto 
knygų “pilietybės teises.”

Veržliau pradėjom brautis i 
svetimą kultūrinę rinką tik 
tremtyje. Tremties metu sve
timos leidyklos išleido kelias 
lietuvių informacines knygeles. 
Beletristika pirmąjį žingsnį pa
darė 1951 m. Toks laimingas

literatūros pradininkas buvo
J. Jankus

su “Velnio bala.” Knygelę per
nai gražiai išleido vokiečių lei
dykla. Vokiškoji spauda sutiko 
palankiai ir pripažino tinkama 
jaunimo bibliotekai. Tai nedi
delis indėlis, bet vis dėlto pra
džia. Bent vieno rašytojo lietu
vio vardas įneštas. Už tai dėko
ti tektų V. Gailiui, kuris vertė, 
ir ypačiai Alexandrui Baldui, 
vokiečių rašytojui, kuris ke
liais atvejais yra išvertęs ir 
paskelbęs vokiečių periodikoje 
lietuvių poetų eilėraščių, o šiuo 
atveju, puikiai suliteratūrino 
“Velnio balos” vertimą ir sura
do leidėją.

Antanas Maceina yra pradi
ninkas lietuvio mokslininko 

knygai
išeiti į vokiškai kalbantį pa

saulį.
Šiais metais vokiečių laidyk- 

la Heidelberge F. H. 
K e e r 1 e išleido prof. Dr. 
A. Maceinos knygą “Der 
Grossinųuisitor”. Knyga didelė, 
išleista skoningai, su visu vo
kiškos spaudos rūpestingumu 
ir sąžiningumu.

Tai jau plataus masto veika
las. Jis lietuviams skaitytojams 
pažįstamas, nes pirma .jo re
dakcija buvo išleista lietuviškai 
ir susilaukė didelio dėmesio. 
Prie Maceinos veikalo pridėtas 
dar prof. V. Šilkarskio priedas, 
apie “mesianizmą ir apokalip- 
tiką” Dostojevskio bei Solovjo
vo raštuose.

Autoriai — Maceina ir Šil
karskis — yra nuėję skirtin
gais keliais. Maceina žiūri į vi
są problemą filosofo žvilgsniu. 
Šilkarskis nagrinėja teologiniu 
istoriniu atžvilgiu. Maceina 
leidžiasi i problemos gilumą: 
su dideliu įsijautimu, kartais 
tiesiog su poetine intuicija su
vokia naujus sprendimus ir 
idėjas, netikėtas nelauktas idė
jas: bet kai autorius jas iške
lia. skaitytojui tarsi nukrinta 
nuo akių uždanga, ir jis nus
temba: juk taip ir yra. kaip aš 
to nepastebėjau anksčiau: Dos
tojevskio legenda Maceinos į- 
žvalgiame ir įtikinančiame nu
švietime virsta giliaprasmiu da
bartinio žmogaus minties gyve
nimu. Šilkarskis eina į plotį—

apglėbdamas svetimų autorių ir 
jų veikalų marias ir referuoda
mas jų pažiūras.

Prof. A. Maceinos, kuris tarp 
mūsų gyvųjų mintyto^ų yra 
aukščiausiai iškilęs, veikalo iš
leidimą tenka priimti su pasi
tenkinimu, kaip ženklą, kad 
pradėta vykdyti mums taip 
svarbus kultūros uždavinys — 
išeiti į pasaulį su lietuviškomis 
idėjomis ir veikalais ir virsti 
europinės minties auginimo, 
brandinimo talkininkais, kūrė
jais.

Tikim, kad tai nebus vienin
telis Maceinos veikalas tam už
daviniui vykdyti. Populiarusis 
vokiečių žurnalas “Stimmen 
der Zeit” paskelbė didelę iš
trauką naujo Maceinos veikalą, 
kurį yra
Herderio leidykla.

Reikia laukti, kad netrukus 
prasiverš lietuviai mokslininkai 
su savo veikalais ir Naujojo 
Pasaulio rinkoje. J. B.

paėmus susipažinti

Mirė liepos 17 d. belgų rašy
tojas Charles Piisnier. Mirties 
proga rašoma apie jo romanus, 
kuriuose jis buvo kovotojas už 
socialines idėjas ir pažangą, gi
lus sielos nagrinėtojas ir švel
nus spalvingas vaizduotojas. 
Prisimenama taip pat, kad jis 
yra iš tos europinių rašytojų 
eilės, kuriems priklauso “mo
derniųjų konvertitų” vardas — 
atitrūkėlių nuo komunizmo ir 
bolševizmo.

Gimė Piisnier 1894, į kom
partiją įstojo 1920 ir dar 1927 
romane “Faux passeports” jis 
karingas komunistas. Tais pat 
metais jis lankėsi Sovietų Są
jungoje. Grįžo nusivylęs. Pra
dėjo kelią atgal. Perėjusį į o- 
poziciją stalinizmui ir komuniz
mui 1928Antverpene komunistų 
kongresas išmetė. Piisnier dar 
žengė toliau — perėjo į katali
kybę. kurią liudija jo knygos 
"Sacre”, “Avė Genetrix” ir kt.

•
Danų rašytojas Martin An- 

dersen - Nexo pereitą rudenį 
pardavė savo vilą Kopenhagoje 
ir pareiškė, kad jis išvyksta į 
palaimintą šalį, kurioje jis ga
lės gyventi pagal savo įsitikini
mus. “Mane džiugina, kada 
kiekvieną kartą atvykdamas

matau gyvenimą vis po truputį 
pasistūmėjus pirmyn”, kalbėjo 
jis apie Sovietų šalį.

Sovietuose kalbėjo jis vai
kam apie gyvenimą “Danijos y 
kiauliatvarty” ir apie šviesų J 
gyvenimą “palaimintoj šaly”; J 
kalbėjo jiems apie danų vaikus, J 
kurie esą nelaisvi, kapitalizmo J 
savivalės prislėgti. I

Nepraėjo nė metai. Ander- I 
sen-Nexo draugai, ne partiniai į 
draugai, jau susirūpino atpirkti i 
jo vilą. Jie sutiko rašytoją ty- I 
lų. nuo proletarinio rojaus pa
vargusį. Vaikus, kuriems jis 
meilės reiškė, jis matė tame 
laimingame krašte jau veide
lius prispaudusius prie šautuvo 
buožės. Ir jis grįžo tylėdamas. 
Jis ir dabaę tyli. Ir jis nebepa
sakys tiems vaikams, kad juos 
klaidino..

•
Jeigu kas džiaugias tokiais 

Silones, Koestleriais, Gideals, 
Piisnier, Andersen - Nexais — 
tais visais atvirtėliais, tai jie 
patys neturi teisės džiaugtis, 
nes juos turi sunkinti didžiulė 
našta atsakomybės už tai, kad 
jie yra tuos mažutėlius suve
džioję ir papiktinę. Suvedžioji
mas nebaigtas, nes jį tęsia jų 
raštai.

MALDOS

ADOM LS LESTAS

(Iš “Lietuviu poezijos antologijos )

Kuo sužavėsiu ten sargą nakties?

Mano ankstybai aušrelei užgesus. 
Ką nusinešiu į glėbį nakties? 
Kuo ten apšviesiu nežinomą kelią? 
Kuo sužavėsiu aš sargą nakties? 
Vien tik svajonių minčių pumpurėliais 
Tylųjį sargą papirkti maniau; 
Degančia širdžia nežinomą kelią 
Aiškiai apšviesti ketint ketinau. 
Bet... susipainioj gyvenimo nytys: 
Minčiai ir širdžiai — mirtis., nejauku! 
Sunku žavėti... Ir kaip dabar šviesti? 
Gaila svajonių, jaunystės gėlių... 
Jeigu kariaujant aušrelė užgestų.
Ką nusinešiu į glėbį nakties?
Kuo ten apšviesiu nežinomą kelią?

Bibliotekininke paraudonėjo

daro atranką, 
yra labai daug

Baltiškas rašytojas
Rašytojui novelistui H^rner 

Bergergruen, kuris gyvena da
bar Ziuriche ir kurio balsą daž
nai girdi klausytojai iš radio
fono. šiemet sukako 60 metų.

“Die Weltwoche”, ta proga 
rašydamas apie Bergergruen, 
pažymi, kad .jis baltiško kilimo. 
Jo protėviai buvo persikėlę j 
ten iš Švedijos. Pats rašytojas 
gimęs ir augęs Rygoje. Moks
lus ėjęs jau Vokietijoje ir vo
kiečių kariuomenėje tarnavęs.

Karas su sovietais jam buvo 
vėl proga Pabaltijį iš naujo lan
kyti. Nurodoma, kad jo novelių 
melancholija esąs baltiškasis 
atspindys. O ir jis pats pasisa
kęs, kad iš ten kilusi ir jo mei
lė teisingumui, kuri priveda jį 
kartais prie tokio punkto, iš 
kurio jau nebematyt tvarkos 
pasaulio sąrangoje. Šveicarijo
je Bergergruen populiarus, jo 
knygos verčiamos į anglų, 
prancūzų, olandų, italų kalbas. 
Bergergruen yra katalikas.

STASK) BŪDAVO

Tuoj užsakykite ką tik 
išėjusią iš spaudos

SKAMBA
■  L .

/Apysaką

VARPAI

Galite įsigyti "LIETUVIU DIENU” leidykloje. 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif., taip pat pas L. D. platin
tojus, spaudos kioskuose ir

“DARBININKO” ADMINISTRAC IJOJE
680 Bushwick Avenue Brooklyn 21, N. Y.

KAI NO SENAMIESTIS 
(“W klišė >

M. V. DOBI 2INSKIS

Kiekviename Amerikos mie
ste yra viešosios bibliotekos. 
Visų išleidžiamų knygų jos ap
imti negali: 
Tam reikalui
pasitarnavusi Miss Helen E. 
Haines, gyvenanti Kalifornijoj 
(Pasadena). Jau bus 50 metų, 
kai tiktai knygas skaito ir jas 
bibliotekoms rekomenduoja. 
Nuo 1935 metų tos jos reko
mendacijos išleidžiamos atski
romis knygomis. Neseniai C<>- 
lumbia University Press išlei 
do naują laidą to rekomenda
cinio jos veikalo “Livir.g vvitri 
Books”. Tai bibliotekininkų 
biblija. Ja vadovaujasi daugiau 
kaip 10,000 viešų 
mokyklų knygynų 
seminarų.

Oliver Calson 
“Freeman”) rašo,
lygino naująją laidą su seno
mis ir rado nepaprasta skirtu
mą: baisų Amerikai skiitumą. 
Miss Helen E. Haines yra pasi
dariusi bolševikiškos literatū
ros apaštale. Ji rekomenduoja 
beveik visą komunistinę ar pro-

komunistinę literatūrą, kokia 
tik buvo JAV išleista per pas
taruosius metus. Prideda ir sa
vo giriamąsias rekomendacijas, 
pasisako prieš “knygų perse
kiojimą”. Tuo tarpu nereko
menduoja nei vienos knygos, 
parašytos apie tikrąją padėtį 
Sovietų Rusijoje ir anie jos pa
grobtus kraštus; pavyzdžiui 
Kravčenkos, Kosenkinos ar ki
tų.

LITERATŪRINIS GYVENIMAS VOKIETIJOJE
Jaunoji Vakarų Vokietijos 

karta šiandien neberanda pat
rauklumo politikoje, kaip tai 
buvo nacistiniais laikais. Ji vis 
labiau ima domėtis dvasiniais 
dalykais. Tai rodo ir tas fak
tas, kad labai didelis jaunimo 
skaičius studijuoja .nepraktiš
kus mokslus universitetuose.

Nuo karo pabaigos iki šių 
dienų jaunoji karta davė V. 
Vokietijai apie dvidešimt pen- 
kius rašytojus. Savo kūrybai 
medžiagą jie ima daugiausia iš 
netolimos praeities. Vieni jų 
vaizduoja buvusią politinę prie
spaudą, kiti gi, nusivylę ma
terialiniu pasauliu, išgyvenę 
baisią savo tautos katastrofą, 
nusikreipia į amžinuosius daly
kus. Tačiau tiek vieniems, tiek 
kitiems išeinamasis 
taškas yra netolima 
praeitis.

Viena žymiausių
grupės kūrybinių pajėgų yra 
Elisabeth Mnggasser. Jos į- 
našą į vokiečių literatūrą su
daro nepaprasto grožio eilės, 
novelės ir du romanai, kurių 
vardai yra: “Das unci loeschli- 
cho Siegel” ir “Die Maerkische 
Argonautenfahii”. Abu šie ro 
manai pilni mitologinių, reli
ginių ir istorinių vaizdų bei a- 
liūzijtj. Jie dvelkia aukštesnio 
pasaulio ilgesiu bei misticizmu. 
Vieni kritikai .jos knygas aštriai 
peikė, o kiti nepaprastai gyrė. 
Tačiau abeji pripažino jai ta-

Nemažai domimasi ir pran
cūzų literatūra, ypač Sartru ir 
jo egzistencialistiniu rateliu. 
Dažnas vokiečių teatras vaidi
na Anouiih, Camus ir Cocteau 
veikalus.
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Miss Helen E. Mainos nebu
vo niekada paminėta, kad pri
klausytų kokiai komunistinei 
erganizaiejai ir duotų savo var
dą “taikos peticijos” raštui. Ar
ba tai nuslėpta sąmoningai 
arba ji yra pasimetusi knygo
se ir jau nebesusivaiko. kur 
yra tiesa, kaip nevienas “kny
ginis mokslininkas”. įsikinkęs į 
raudonąjį vežimą. Šiuo atveju 
yra tai bloga, kad prie Stalino 
bričkelės ji kabina Amerikos 
viešąsias bibliotekas ir jauni 
mo galvas. Dideli jos nuopelnai 
praeityje yra paverčiami tikru 
nieku.

Kišenines knvgos

kūrvbos
tragiška

ant t osios

lentą. Ji nieko bendra neturi su 
senesnės kartos rašytojais. Ji 
unikumas vokiečių literatūro
je.

Antra žymi literatūrine as
menybė V. Vokietijoje — tai 
poetas Rodol Hagelstange. Jo 
vardas skamba visoj V. 'Vokie
tijoje dėl jo sonetų rinkinio 
“Venezianisches Credo”. Be šio 
dalyko jis yra parašęs dar ke
lius eilių rinkinėlius, 
vienas jų neprilygsta 
tiems sonetams.

Iš nacistinių laikų 
poetai pateisino viltis:
Jnenger ir Gottfried Benu. Vo
kiečių jaunimas plačiai 
skaito ir .jais žavisi.

Didelis susidomėjimas
kietijoje reiškiasi ir užsieniniais 
rašytojais, .vpač Amerikos. 
Toks T. \Volfe ir N: Mailer ga
na plačiai skaitomi, o Heming- 
vvav įtaka atsekama daugelio 
vokiečių rašytojų veikaluose. 
Anglija neturi Vokieti joje kiek 
didesnio pasisekimo, nors pas
kutiniu metu daug anglų kny
gų vokiečiai ir yra išsivertę. 
Vienintelis anglas, kurio įtaka 
Vokietijoje jaučiama, tai T. S. 
Eliot. Apie šį anglų poetą. No
belio premijos laureatą, Vokie
tijoj pasirodė namaža knygų, 
kurios interpretuoja jo kūrybą. 
Eliotinės “mokyklos” centrinė 
figūra Vokietijoje yra žymus 
jioetas ir esajistas H. E. Holth- 
usen.

žodžiu, šių dienų vokiečių 
intelektualinis gyvenimas labai 
judrus ir jam apibūdinti čia 
tinka Schillerio pasakymas: 
“Und neues Leben blueht aus 
den Ruinen.”

J. Tin.

ŽODELIS DAILININKAMS

Šiemet minime 20 m. nuo 
Maironio mirties. Ją labiau at
žymint. noris paskatinti mūsų 
dailininkus, kad jie imtųsi 
Maironio tematikos. Iš jo gy
venimo teturime vos kelis por
tretus. Neiliustruoti nei .jo vei
kalai. Jei dailininkus kūrvbon 
paskatina gamta, ar kokios ab
strakčios idėjos.argi nepaskatin
iu ji.i Maironio tematika. Kaip 
piešdamas peizažus jis negal
voja, ar paveikslą parduos, 
taip ir čia reiktų eiti tuo pačiu 
keliu. Pirmiausia reikia sukurti 
kūrinių Maironio temomis, o 
vėliau tikrai atsiras ir mecena
tai, kurie mieliau pirks šitokį 
paveikslą nei gamtovaizdį. Be 
to, tokie paveikslai pateks ir į 
mūsų literatūros bei kultūros 
istoriją.

Visą laiką knygų leidėjai 
galvojo, kaip knygą kuo plačiau 
paskleisti masėse. Pirmiausia 
tokios knygos turi būti pigiai 
parduodamos, išleistos kuo pa
prasčiausiai ir kuo patogiau
siai. Taip susikūrė vadinamas 
kišeninis formatas. Šios knygos 
nepasižymi gražiu išleidimu, 
gražiu laužymu, įvairiais šrif
tais, neturi gero popieriaus. 
Dažnai į nedidelę knygelę 
smulkiom raidėm yra suvaryta 
didžiulis originalo tomas. I 
rinką išmetant šimtus tūkstan
čių egzempliorių, šios kišeninės 
knygos pasidarė pigios. Taip 
Amerikoje už 25 centus galima 
gauti gerų romanų, kurie nese
niai buvo “bestseleriai” ir ku
rie kaštavo po keletą dolerių. 
Rasime ir klasikų laidas, filo
sofijos, istorijos ir kitokio 
mokslo veikalus, išleistus tokiu 
būdu. Taip knyga pasklido pla
čiose masėse ,o leidyklos uždir
bo nemažus pinigus.

Vokietijoje 1950 metais įsi
kūrė tokių kišeninių knygų lei
dykla ir pasivadino “Rororo” 
vardu. Po dviejų metų darlio ji 
išleido 54 knygas. Jų parduotas 
tiražas siekia 3 milijonus eg
zempliorių. Tai įgalina laidvklą 
augti ir leisti naujus veikalus. 
Dabar ji suprojektavo pasaulio 
klasikų seriją, po jos — kelio
nės ir nuotvkai užima pirmą ją 
vietą.

DIDŽIO ZMOGAI S MAŽA 
ISTORIJA

Karaliaučiaus garsusis filoso
fas Kantas savo paskaitose 
kalbėdavo lėtai ir akis laiky
davo įsmeigtas į vieną kurį taš
ką. Vieną semestrą jo akys į 
smeigtos buvo į studento, ne
visai tvarkingo, švarką, kuria
me trūko vienos sagos. Studen
tui darės tiesiog nesmagu, kad

profesorius taip į jį žiūri. Pra
dėjo pats į save dairytis ir at
siminė. kad jam vienos sagos 
trūksta. Suprato profesoriaus 
priekaištaujantį žvilgsnį dėl 
netvarkingumo. Studentas susi
tvarkė ir sagą įsisiuvo. Kitą 
dieną profesorius skaitė išsi
blaškęs. ir jam nesusivesdavo 
minčių galai su galais. Po pa
skaitos jis pamojo į save stu
dentą. “Šiam semestrui — at
virai pasisakė jis studentui, — 
aš pasirinkau stebėjimo tašku 
tamstos švarko vietą be sagos. 
Aš prie to pripratau. Dabar į- 
siūta saga man kliudo susi 
kaupti. Būk tamsta malonus ją 
vėl išpjauti.”

NEGERAI PAKABINO

Ko bolševikai pasigedo “lie
tuviškam” Literatūros muzie
juje, apie tai patys paras* ru
siškam laikrašty (Sov. Litva). 
Ten barama: “ant vienos sce
nos iškabintas V. Kudirka, V. 
Kapsukas ir J. Biliūnas. O ži
nia. kad Kudirka buvo buržu
azinis rašytojas, V. Kapsukas 
— vienas kompartijos kūrėjų 
Lietuvoje. Muziejaus direkto
rius Vosylius pasiaiškino maža 
muziejaus patalpa. Bet tai—tik 
išsisukinėjimas. Muziejaus dar
bininkai nerado daugiau vieto> 
Kapsukui, kukliai pavaizdavo 
Janonį, Cvirką. Nerį, bet bur
žuaziniam veikėjui ir rašytojui 
J. Basanavičiui paskyrė vieną 
trečdalį muziejaus. Tik pa.sku 
tiniu laiku Basanavičiaus kam
barį uždarė “dėl eksponatų 
pertvarkymo." Reikalinga per-' 
tvarkyti muziejų pagal mark
sizmo - leninizmo teoriją.” 
lesniuose numeriuose buvo 
įdėtas pranešimas, kad dir 
sylius “prisipažino kalkis" 
muziejus “pertvarkytas iš 
grindų.”
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IŠTIKIMYBE BAŽNYČIAI
MEILE TĖVYNEI

Lietuvių R K. Kunigų Vie
nybės seimas šiais metais įvy
ko gražios gamtos prieglobsty
je — Tėvų Pranciškonų vienuo
lyne. Kennebunk Port. Me. lie
pos 22-23 d. J seimų suvažiavo 
apie 40 atstovų iš artimų ir to
limų provincijų aktualiųjų lie
tuviškosios pastoracijos klausi
mų. nagrinėti gyvenamojo meto 
iškeltų problemų ir tinkamai 
į jas atsiliepti religinio - tauti
nio darbo baruose.

Suvažiavimas pradėtas pa
maldomis. kurias laikė vysk. 
V. Brizgys. Seimą atidarė Cen
tro v-bos pirm. prel. J. Balko
nas. į darbo prezidiumą pak
viesdamas kun. K. Vasį. tėv. 
J. Kubilių. S. J., o sekretoria- 
tan — tėvą Saplį. MIC. ir kun. 
J. Petrėną. Į rezoliucijų komisi
ją išrinkti prel. Pr. Juras, tėv. 
Just. Vaškys. OFM. ir tėv. dr. 
J. Vaišnora. MIC.

Seimo atstovus sveikino ir 
suvažiavimo darbams geros 
sėkmės linkėjo vysk. V. Briz
gys. perduodamas kartu nuo
širdžius sveikinimus ir Kauno 
arkiv. metropolito Juozapo 
Skvirecko, vysk. V. Padolskio. 
Vliko pirm. prel. M. Krupavi
čiaus. Namų šeimininkas 
Pranciškonų provinciolas Just. 
Vaškys. OFM. pasidžiaugė su
važiavimui numatyta gražia 
programa ir linkėjo gražaus 
pasisekimo. Raštu seimą pas
veikino kun. prof. St. Yla. per
duodamas linkėjimus Nekalto
Prasidėijmo Seserų Kongrega
cijos vadovybės.
Vaišnora. MIC

tėv. dr. J.
— Marijonų

generolo vardu ir kaip vyr. 
Lietuvos Skautų Sąjungos dva
sios vadas, tėv. J. Kubilius. S.
J. — Tėvų Jėzuitų vardu, tėv.
V. Atkočius. MIC — Marijonų 
provincijos vardu. L. šimutis. 
Šv. Kaziimero seserys, kan. A. 
Steponavičius ir kt.

Rūpestis jaunimu
Pirmąją suvažiavimo dieną 

darbotvarkėje svarbią vietą 
užėmė vysk. V. Brizgio paskai
ta — "Lietuvių jaunimo orga
nizacijos JAV". Ekscelencija 
rūpestingo ganytojo akimi per
žvelgė bendrąją JAV lietuvių 
religinio gyvenimo būklę, vė
liau gyvenimiškomis ir prak
tiškomis mintimis išryškino lie
tuviškojo jaunimo, čia gimusio 
ir iš tremties atvažiavusio, nuo
taikas. atsiliepiančias jaunimo

Lietuvių K. K. Kunigu Vieny
bės Seimui praėjus

gyvenme. Jaunimo organizaci
jos pašauktos jaunimui padėti 
ir formuoti jo dvasinį pasaulį. 
Čia didelis vaidmuo tenka Vy
čiams. Ateitininkams ir Skau
tams.

Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos. kurių metu kalbėto
jai papildė ir vietinio gyveni
mo pavyzdžiais paryškino jau
nimo organizacijų veiklą įvai
riose vietovėse.

Popietiniame posėdyje Cent
ro V-bos pirm. prel. J. Balkū- 
nas padarė išsamų pranešimą 
apie praėjusių metų veiklą, pa
sireiškusią įvairiose lietuviško
jo gyvenimo šakose.

Primosios seimo dienos dar
bai baigti šventąja Valanda, 
kurią įspūdingai pravedė ir 
pritaikytą žodi pasakė tėv. dr. 
J. Vaišnora. MIC.

Lietuviškųjų parapijų 
uždaviniai

Antrosios suvažiavimo die
nos — liepos 23 d. darbuose pa
grindinę vietą užėmė kun. prof. 
St. Ylos paskaita "Lietuviška 
parapija JAV." Paskaitininkas 
panagrinėjo autinių parapijų 
paskirtį apskritai ir atskleidė 
jų svarbiuosius uždavinius: pa
dėti vienos tautybės tikintie
siems išsaugoti ir plėtoti savus 
religinius papročius, socialinio, 
kultūrinio ir tautinio gyvenmo 
brangenybes. Tokie uždaviniai

REZOLIUCIJOS
1. Amerikos lietuvių katali

kų katalikiška ir lietuviška at
eitis pareis nuo to. kiek bus 
organizuotas ir katalikų dokt
rinoje įsąmonintas Amerikos 
lietuvių jaunimas.

ALR.K Kunigų Vienybės su
važiavimas. reikšdamas pagar
bą visiems kunigams, kurie iki 
šiol kūrė katalikų lietuvių or
ganizacijas ir joms garbingai 
vadovavo, šia proga kreipiasi į 
visus Amerikos lietuvius kuni
gus. juos prašo ir ragina ypač 
remti Amerikos lietuvių jauni
mo organizacijas ir uoliai pa
naudoti visas galimybes, ku
rias teikia Bažnyčia, mokv kl r. 

tenka atlikti ir lietuviškajai 
kasdieniniame ir ideologiniame 
parapijai JAV. Naujos gyveni
mo sąlygos, naujųjų ateivių 
troškimai r siekimai reikalauja 
praplėsti pastoracinę lietuviš
kųjų parapijų veiklą. įjungiant 
į šį darbą individualią, šaliapa- 
rapijinę ir tarpparapijinę dar
buotę. Be to. pagyvinti pasto
raciją lietuvių ūkininkų tarpe, 
kurie gyvena išsiblaškę ir daž
nai nutolę nuo parapijų centrų. 
Tokiam darbui ypač plati dir
va lietuviškoms vienuolijoms, 
turinčioms daugiau galimybių 
ir sąlygų šiarn^ apaštaliniam 
pašaukimui. Diskusijose įdomių 
minčių ir papildymų įnešė 
vysk. V. Brizgys. prel. J. Bal- 
kūnas. tėv. J. Kubilius. S.J.. 
tėv. Just. Vaškys. OFM. kun. 
A. Vasys ir k.

Prel. Pr. Juras kruopščiai pa
ruoštu pranešimu palietė lietu
viškosios spaudos padėtį JAV 
ir ieškojo būdų jai stiprinti, 
ugdyti ir tobulinti.

Kun. Vienybės suvažiavimas, 
dvi dienas svarstęs aktualiuo
sius lietuviškojo religinio-tau- 
tinio gyvenimo klausimus, pri
ėmė eilę reikšmingų rezoliucijų 
ir nutiesė gaires ateinančių 
metų darbams.

Suvažiavimo darbai baigti 
palaiminimu Švč. Sakramentu, 
kurį jaukioje Tėvų Pranciško
nų koplyčioje suteikė vysk. V. 
Brizgys ir dangaus palaimai 
pavedė bendrąjį ryžtą — ištiki
mybę Bažnyčiai, meilę Tėvy
nei. J. P.

spauda ir pačių organizacijų 
veikla, sustiprinti jaunimo ka
talikiškos doktrinos pažinimą 
ir padėti jiems išsiauklėti vei
kėjų. per kuriuos tos organiza
cijos būtų pagalbininkės Baž
nyčios misijoje ir lietuvių tau
tinės kultūros palaikytojos.

2. Kad jaunieji kunigai uo
liau įsitrauktų į lietuviškojo 
jaunimo organizacijų veiklą ir 
ją planingai pravestų. Kunigų 
Vienybės suvažiavimas ragina 
K V. Provincijas rengti jaunų
jų lietuvių kunigų suvažiavi
mus. kuriuose kunigai pasito
bulintų jaunimo vadovavimo 
darbe.

3. K. V. suvažiavimas, kons
tatuodamas, kad nemaža dalis 
lietuvių kaatalikų jaunimo yra 
susispietusi į Pasaulio Lietuvių 
Skautų Sąjungą, ragina gero, 
dvasininkus remti šios Sąjun
gos padalinius savo parapijose, 
jungiant juos prie parapijų ir 
imantis Dvasios Vadovų parei
gų.

4. Religinio gyvenimo ugdy
mui didelės reikšmės turi baž
nytinės brolijos, ypatingai Tre
čiasis šv. Pranciškaus Ordinas, 
todėl visos bažnytinės brolijos 
yra stiprintinos įtraukiant lie
tuviškąjį jaunimą. Rokelokci- 
jų vedėjai yra prašomi reko
lekcijų metu bent vieną konfp- 
renciją pasakyti apie brolijas ir 
paraginti jaunimą jom priklau
syti.

5. Katalikų dvasiniam gyve
nimui sustiprinti ir pagyvinti 
turi didelės reikšmės uždaros 
rekolekcijos. Parapijų kunigai 
yra prašomi skatinti katalikiš
kąjį jaunimą dalyvauti uždaro
se rekolekcijose.

6. K. V. suvažiavimas, nuo
dugniai išdiskutavęs lietuviškos 
katalikiškos spaudos padėtį 
JAV. konstatavo, kad katalikų 
spaudos padėtis JAV nėra pa
kankamai stipri. Lietuviai ku
nigai. įvertindami spaudos 
reikšmę katalikiškai ir tautiš
kai sąmonei išlaikyti bei stip
rinti. nutarė:

a. Kreipti daugiau dėmesio į 
lietuviškos katalikiškos spau
dos reklamą bažnyčiose.

b. Rūpintis išleisti daugiau 
religinės literatūros ir ją uoliai 
platinti.

c. Aktyviai įsijungti ir suda
ryti sąlygas katalikiškos spau
dos platinimui tikinčiųjų tar
pe.

d. Atkreipti redaktorių dė
mesį į tai. kad kat. laikraščiai 
bei žurnalai visuomet išlaikytų 
ryškią kat. ideologinę liniją, 
ypatingai recenzuodami ar re
klamuodami naujus leidinius.

7. K. V. suvažiavimas giliai 
įvertina lietuvių vienuolijų, 
kaip vyrų, taip ir moterų Ame
rikoje religinę, tautinę bei kul
tūrinę veiklą ir kviečia kata
likišką lietuvių visuomenę 
remti lietuvių vienuolijas ir jų 
veiklą.

8. K. V. suvažiavimas prašo 
Amerikos lietuvių katal. vi
suomenę remti šv. Kazimiero 
Kolegiją Romoje, o lietuviai 
kunigai Klebonai prašomi kur
ti parapijose šv. Kazimiero Ko
legijos rėmėjų skyrius.

9. K. V. suvaižavimas prašo 
visų lietuvių kunigų nuoširdaus

(nukelta į 8 psl.)

• Asta Sadauskaitė, 4 su pu
se metų, duktė Dr. J. Sadaus 
ko, gyv. Decatur, III., vietos 
muzikos konkurse laimėjo pir
mąją vietą iš 40. Ji groja akor
deonu. Dovanų gavo naują a- 
kordeoną 100 dol. vertės. Jos 
tėveliai yra atvykę iš tremties. 
Vietos amerikiečių visuomenė 
plačiai nukalbėjo apie gabiąją 
lietuvaitę. Be Sadauskų šei
mos. Decatur miestelv e dau-• * •* 
giau lietuvių nėra.

• Dr. V. Kvaraciejus, Bos
tono universiteto profesorius. 
Turkijos valdžios pakviestas, iš
vyksta į Istanbulą. kaip peda
gogikos ir psichologijos specia
listas. Jis yra čia gimęs lietu
vis. Jo tėvai gyvena Brocktone. 
kur taip pat vienas jo brolis 
yra medicinos daktaru.

• Tėv. J. Venckus, S. J., rug
pjūčio mėnesį vyksta į 
Brockton. Mass.. kur ves reko
lekcijas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselėms.

• Juozas Bancevičius, dzū
kas. pagarsėjęs lietuvis ristikas 
Čikagoje, mirė liepos 16 d. vė
žio liga.

• Marija Žemaitienė iš Milk 
burn. N. J. ir rašytoja Kotry
na Graudušienė su vaikais iš
vyko atostogų į St. Butkaus 
vasarvietę prie Atlano — Long 
Branch. N. J. Marija ir Juozas 
Žemaičiai yra jautrūs kenčian
čiai tėvynei ir jos tremtiniams.

• Skautų Sąjungos rinkimai 
šiuo metu vyksta koresponden- 
ciniu būdu. Renkami Skautų 
S-gos Garbės Teismas. Kontro
lės Komisija ir keturi nariai 
Sąjungos Tarybon. Skautų va
dovai gausiai dalyvauja rinki
muose. tačiau dėl pasikeitusių 
adresų dalis kvietimų grįžo at
gal. Rinkimų komisija kviečia 
visus, turinčius teisę šiuose rin
kimuose dalyvauti, neatidėlio
jant registruotis šiuo adresu: 
Mr. A. Agliskas. 4314 So. 
Lake Park Avė.. Chicago 15.
III.

Muz. Alf. Mikulskis ir O. Mi
kulskienė, Čiurlionio ansamb
lio vadovai, tuoj po ansamblio 
sezono pabaigtuvių iškilmių iš
vyko atostogų į Pr. Lapienės 
vasarivetę. Biletus užfundijo 
ansamblis.

iįTARP AMERIKOS LIETUVIŲ
Persitvarko radijo valandėlė

Trečiuosius metus veikianti 
lietuvių radijo valandėlė yra 
vadovaujama J. Nasvyčio, B. 
Augino ir P. Šukio. Ji laikosi 
objektyviai lietuviškos linijos, 
todėl yra lietuvių visuomenės 
mėgstama. Tačiau ji pradeda 
susidurti su finansiniais sunku
mais, nes tomis lėšomis, kurias 
surenka už reklamas bei skel
bimus, neišsiverčia. Jos neteki
mas būtų aiški žala Clevelando 
lietuvių kultūriniam gyveni
mui.

Ryšium su tuo valandėlės 
vadovai liepos 16 d. sukvietė 
jų parinktų asmenų pasitarimą 
padėčiai apsvarstyti. Jie pasiū
lė tolimesniam valandėlės vei
kimui padėti visuomeninį pa

Clevelando lituanistinė* vysk. M. Valančiaus mokyklos mokyto
jai. užsidirba sau duona New York Centrai geležinkeliu kompanijoj: 
A. Tamulionis — mokyklos vedėjas. St. Barzdukas — lietuviu kalbos 
mokytojas ir S. I^niauskas — geografijos mokytojas.

grindą — steigti tam tikrą ra
dijo valandėlės klubą. Daugu
mas šiai minčiai pritarė, ir bu
vo sudaryta komisija, į kurią, 
be visų trijų valandėlės vadovų, 
įėjo dar J. Stempužis ir V. Ro- 
cevičius ir kurios uždavinys bus 
radijo valandėlę pertvarkyti.

Vyčiai veikia
Lietuvos Vyčių 25 kuopa lie

pos 8 d. salėje turėjo susirinki
mą. kuriam pirmininkavo , M. 
Trainauskaitė. J. Sadauskas 
pranešė, kad kuopa rudeniop 
statys 2 veiksmų operetę “Ap
kalbas ir meilę”. Ohio - Michi- 
gano vyčių seimely dalyvavę 
V. Žitkiūtė ir A. Palšis pra
nešė apie seimelio darbus. I 
susirinkimą atvykę vyčiai sve
čiai A. Pleveckas ir G. Gailius 

(abu iš Bostono) pasakė kal

bas (pirmasis kalbėjo lietuviš- 
,kai. nors dalis narių pageidavo 
kalbėti angliškai).

Vytei M. Samsonaitei. ište
kėjusiai už čiurlioniečio A. 
Liutkaus. J. Sadauskas kuopos 
vardu įteikė paveikslą, vaiz
duojantį į Jeruzalę bežiūrintt; 
Kristų, ir palinkėjo gražaus šei
minio gyvenimo.

Pc susirinkimo dalyviai bu
vo pavaišinti užkandžiais, ku
riais pasirūpino V. Žitkiūtė. M. 
Trainauskaitė ir A. Balnius.

Lietuvių Tremtinių Draugi* 
jos piknikas - gegužinė liepos 
20 d. naujosios parapijos sode 
buvo gausus. Be tremtinių, bu
vo matyti daug ir senosios emi
gracijos lietuvių. Gražu, kad

vieni pas kitus lankosi.
Tremtiniai yra pasižadėję 

įrengti nauj. parapijos baigia
mai statyti bažnyčiai vitražą 
(langą su spalvotų stiklų pa
veikslais). tad šios gegužinės 
pelnas šia mtikslui ir buvo ski
riamas.

Gegužinės metu buvo galima 
apžiūrėti ir pačią bažnyčią, kur 
paaiškinimų mielai teik“ ins 
statytojai klebonas kun. J. An
gelaitis. arch. St. Rudokas, 
dail. Varnelis ir kt.

Jaunimo Rūtos teatras liepos 
20 d. lankėsi Chicagoje ir Mar
gučio piknike suvaidino M. 
Venclausko 5 veiksmų pasaką 
‘Burtininko pinklėse”. Kelionė 
specialiu autobusu pavyko ge
rai. Vaidinimą įvertins Chica
gos žiūrovai. A. V.
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Šiemet visi važiuoja į vėsti miškingąjį Maine! Visi vasaros keliai veda tiktai į Keiinelnink Port, Maine!

Rugpiiičio - August 10 d
ruošia

LIETUVIŲ DIENĄ « PIKNIKĄ
II vai. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS 
IR PAMOKSLAS
Atnašaus J. E. VYSK. V. BRIZGYS

ŠV. ANTANO KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS 
Apeigas atliks Jo Ekscelencija Port lando Vvskupas 

MOST REV. DANIEL J. FEENEY. I). I).
3

Vi • -11 NEW BRITAIN LIETUVlį PARAPIJOS CHORAS IR >> f V’ Vf ••*••• t t. • VfMenine programą ispildvs: tautinių šokių grupe, vadovaujant I rot. >. Harijosim ii K. ?Mepona;tytei-.Marijosienei

Po programos ŠOKIAI

TĖVAI PRANCIŠKONAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA ATSILANKYTI SAVO GERADARIUS, RĖMĖJUS IR VISUS AMERIKOS LIETUVIUS!

I r



1952 m. liepos 29 d., nr. OlttBlNlNhZž

Į REĄL ESTATE Į

VIŠČIUKŲ FARMA, N. Y.
Tarp Liberty ir Monticello. Pilnai 

įrengti, žibalu <oil> apšildomi 3 pa
statai su modernišku gyvenamu na
mu iš 41 v kambarių, 140 pėdu iš
gręžtas šaittinio šulinys, elektrinis 
gręžtas šaltinio šulinys, plotas žemės 
farmos reikalams.

Rašyti arba telefonu kreiptis j
P R I M A C K .

-17 I8th ’Ave.. Brooklyn. N. Y
DE 9-5151 — BE 6-1700

Liberty 439 M2

1 1■ -r:i: y./
1-2-3-t R4M).M APTS.
228 Beark. I »2nd St. 

BELLE HARBOR. L. I.
Ali conveniences. near EVERYTHING

Call Belleharbor 5-2I65VV

THE BELLE HARBOR
218 Beach 129th St.. 

R<x kaway Beach, N. Y.
Room and Board. Week or Season.
Tel. NE 4-7836. Ask for M r. Thomas

10 - F AM. $14.5(NI
IMM. POSS. 3 APTS.
144 EAST Ž7th ST.

10 5 Rms. apts — baths. steam heat. 
NEWLY decorated. Ideal set-up for 

furnished Rooming House. 
can be appreciated if seen.
on premises 10 AM—3 PM.

Call FI 8-5735

I

1357 Bushvvick Ave^ Brooklyn 7, N. Y.

I

1

Rcally
Ovvner

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų teL GLenmore 3-4445 561 EAST BROADMAY 

South Boston, .Maso.
D. A. Zaletskas, F. E. Zalet»ka» 

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-4815

SOuth Boeton 8-2404

Priėmimo valandoa:
Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 

išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-282$

Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p. 
Šeštadieniais 10—12 ryto ir ausitama

DR. VACLOVAS PAPR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bostone ir apylinkėse
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. BROADVVAY 
South Boston, Maca.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 
. NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

Tel. SOuth Boston 8-2590
AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

VAITKUS
FVNERAI. HOME

197 VVEBSTER A VĖL 
Cambridge, Mass.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE
AIexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų.

Suomijoje olimpiniuose žaidimuose amerikietis Henry H. I.as- 
kan (dešinėje) buvo diskvalifikuotas. Jis dalyvavo 10.000 metrų 
eitynėse ir a|>silenkė su taisyklėmis, čia jj verkianti guodžia 
treneris Brutus Haniilton (kairėje).

| FOR SALE

IEŠKOMI

Blažytė, Julija, gyvenusi 
Pelyšelių k., Troškūnų v., Pa
nevėžio ap.

Bražinskas, Jurgis 
černauskas, Marei jonas, iš 

Baryšių k., ir žmona Mocku
tė. Barbora, iš Dausiškių k., 
Lygumų v., abu Šiaulių ap.

Glavinskaitė, iš Radysciaus 
Merkinės v., Alytaus ap.

Hein, gimusi M'eber, Augu
stė, iš Penkinų k.. Viilkaviškio 
ap.. ir vyras Hein, Adolfas, iš 
Gulbiniškių k.. Marijampolės 
ap.

Mertinaitis, Mikas
Mockutė-černauskienė, Bar- 

l)ora. iš Dausiškių k.. Lygumų 
v. .ir vyras Černauskas. Marci
jonas, iš Barysių k., abu Šiau
lių a p.

oškartaitės, iš Meiželių k., 
Švėkšnos v.. Tauragės ap.

Šimitas, Izidorius, iš Šilų k., 
Šilalės v., Tauragės ap .

Sireuicz, Jozef ir Maciau, 
gyvenę Ogden, Iowa.e

Consulate General of
Lithuania

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

UPSTATE BROKER OFFERS 
FOR SALE

DAIRY A POII.TRY FARMS
Tourists Komes, Cabin Courts, Road 
Stands. Gas Stations. Restaurants- 
Bars-Hotels. large and small, Nevv 
Car Ageneies, Low Tax Retirenient 
Country Homes and Cottages. Many 
others.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. I).
AKIU, AUSU, NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 30 East 601 h Street. New York City, penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-8677 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane. Bay Shore, L. I.. Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Island 

Railroad iki Bay Store arba automobiliu Southern Statė Parkuay. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

SPECIAL
19 year old established. eleetrical 
Store, contraetor loeated in lively 
village on Main Route wishes to re- 
tire. Real set-up. income from ren
tai $130 per nionth. plūs ovvners 
store, totai price $15.500. For de- 
tails call Hempstead 2-2412. Note 
for convenience at our Branch of
fice 250 Fulton Avė.. Hempstead. 
N. Y. Every Sun. & Mon. To show 
photos and descriptions.

BAGNARDI REALTY
210 Main St. Oneonta. N. Y

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. FOrest 8212

S.Ankudas (Ankudavičiiis) M. D
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

910 W. Lonibard Street, Baltimorė 23. Maryland

Priėmimo valandos: 10 12 ir 7- '.) p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimą.

I
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Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

DYKAI DYKAI

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

- Slightly used. famous makos. - 
3 Some custoni made—up to $100. Z
- Priced from $12.75 u p. L<>< Is - 
Z SANDERN. 1541 Ist Avė. — Z 
; N. Y. C. (betų. 80-81) Re 1-5043 2 
" \VHITE DRESS SHIRT FREE Z
- VVITH THIS AD.

JOIIN DERUHA, M. D
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

i

PRANAS MAITKI S
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena Ir naktį.
Nauja m<xierniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to 

pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 4-6434

j k -

A. ANDKII’šKEVK ll S 
LA IKRODIN INK AS 

čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

nerv
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.
ALENANDER’S CO. 

414 Mest Broaduay, 
South Boston 27, Mass.

5> ,

f

Lithuanian į 
Fu mitu re Co. J

MOVERS- >
SO 8-4618 <

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movert

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS

Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siusk šj garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis. ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKEVS PRODUCTS
P. O. Box 664 

Newark L N. J.

i

Dėmesio Automohiliy Savininkams!
LIETI VTAI SPECIALISTAI ATIDARĖ GARAŽU

Taisome sudaužytus automobilius, ištiesiame sulaužytas ir 
sužalotas dalis. Perdažome naujai, poliruojame.

M. and Z. Collision Works
Bodies & Fenders straightened. Complete auto painiing, 

Duco refinishing
1506 — 16 MYRTLE AVĖ. 

Bet. Gatės Avė. & Linden Avė.
BROOKLYN 27, N. Y.

PARDUODAMI NAMAI
PIGCS, GERI. GEROJE VIETOJE

Tel. EVergreen 7-4335

J. MALDUTIS
Z. ŽALIAUSKAS 
Telef. EV. 6-6438

PARDUODAMAS NAMAS 50x1 (M)
Pilnai įrengtas ir tinkamas įvairiems parengimams. 
Lygiai taip pat privataus pobūdžio -subuvimams ir 
t.t. Namas trijų aukštų.

iii

RIDGEAVOOD ■- 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Apžiūrėjimas ir'kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEM YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

S

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 

V* apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OTL BURNFR and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

Help IVanted Malė Help Wanted Malė

Wm. Kincheloc. Tel. EVergreen 1-2 i 12
193-95-97 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

• >

LVASTOM AS
REALTY and INSURANCE

3225 Fulton St. Brooklyn, N. Y’.
Tel. AP. 7-2790

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

I\TERXATIOV\L
HARVESTER CO.

MOTOK TR! CK ENGINEERING DIVISION

NEEDS AT ONCE

CIIVSSIS RODY

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EI)WARD 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.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATzVS 
M - 03 WAREHAM PU 

JAMAICA, N. Y.
TeL JAmaica 3-7722

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Rcdford Avenue, 
Brooklyn, N. Y. I

ENGINELAYOI TMEN
LONG RANGE RODY

EX( ELLENT OPPORTVNITY

UOKKING CONDITIONS IN A NEW MODEKN
A»-( ONDITIONED ENGINEERING DEPARTMENT

ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS 

ISESTAdieniaIS
5 sd"

Wevd
I $SOk 107- 5 M

JACKJSTUKAS
DIDI K TOPJIIS 

1764 WHITE ST. 
H|LLSIDE,N.J 

VYAVERLY ■ 
■ 6 3525 | I_±J

Tel. EV 4-9672 ' Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALĖ IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir Lt

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brookljn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y? •
Tel. Virginia 7-1896

Į

IVRITE OR CALL

EMPI.OYMENT OFFICE

IVTERAATION \l.
HARVESTER CO

l’ONTIAC ST. and BEI TEK Rl>.
ET. WAYNE, INDIANA

/
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AT n wo:gtį 
NAUJIENOS. ■ ■■

500 m. sukaktis
nuo Jono Gutenbergo pirmojo 
spaudinio — Katalikų Biblijos 
i-leidinio bus minima šį rude
nį. skiirant tam reikalui visą 
savaitę nuo rugsėjo 28 iki spa
lio 5 d. Tai bus kartu ir kata- 

spaudos savaite. Or- 
ganizacijos tuo reikalu yra su
dariusios jungtini kemitcta. 
kuri> pasirūpins, kad tos savai
tės minėjimai vyktų po visą A- 
meriką.

••Darbininko” redakcijos 
nariai kum V. Dabušis ir Pau
li us Jurkus, paatostogavę gra
žioje Tėvų Pranciškonų vasar
vietėje. Kennebunk Port. Me.t. 
išvyko į Kanadą.

Algirdas Kanauka,
Citadelle Millitary Akademi

joje. S. Carolina. besimokąs, 
sugrįžo atostogų pas savo tėvus 
į Brooklyną. kur taipgi atosto
gauja ir jo sesuo Aldona. Be 
nington College studentė.

•Jau 99 žurnalistai,
gyvenantieji įvairiose pasau

lio šalyse. įsiregistravo Liet. 
Žurnalistų Sąjungos Reorgani
zacinėje Komisijoje. Daugiau
sia įsiregistravo iš JAV. jų 
tarpe 18 iš Nevv Yorko ir 13 
iš Čikagos. Jau buvo skelbta, 
kad registracijos laikas baigia
si birželio mėn.. bet komisija 
praneša, kad pavėlavusieji dar 
gali registruotis. Laiškus siųsti 
komisijai šiuo adresu: Liet. 
Žurn. S-gos Reorganizacinei 
Komisijai. 680 Bushvvick Avė.. 
Brooklyn. N. Y.

Dr. Alg. White,
kuris šiuo metu Nevv Yorko 
Post Graduate ligoninė’e spe- 
lizuojasi širdies ligų srityje, iš 
eilės gavo trečią Nevv Yorko 
valstybės stipendiją tobulintis 
medicinoje. Jis yra Marės ir 
Prano Vaitukaičių, gvv. Phil- 
mont. N. Y. sūnus.

Rožė Mainelytė.
dainininkė, šiemet atostogauja 
The Trapp Family Music 
Camp. Stovve. Vermont valsty
bėje. Tenai, kaip ji “Darbinin
kui" rašo, atostogauja įvairių

tautų menininkų. Beveik kas
dien vyksta įvairūs koncertai.

Tamošius Vaitukaitis,
sulaukęs 73 metų amžiaus, 

po sunkios vidurių operacijos, 
birželio 28 d. numirė, didelia
me nuliūdime palikdamas žmo
ną Marę, sūnų Alfonsą. Ford- 
ham Universiteto profesorių, 
dukterį Aldoną Žemaitienę, tris 
anūkus ir brolį Praną, taipgi 
marčią Eleną (buv. Stankevi
čiūtę) ir žentą Vincą Žemaitį. 
Velionis palaidotas šv. Jono ka
ilinėse. Buvo gimęs Lietuvoje. 
Vilkaviško apskr.. šilsuodžio 
kaime. J šį kraštą buvo atvy
kę 1900 m. Visą laiką gyveno 
Brooklyne ir dirbo pas siuvė
jus.

Albinas Valentinas,
žurnalistas ir žinomas felje

tonų rašytojas, pereitą savait
gali. grįždamas Čikagon įk> 1,- 
50 mylių kelionės po Ameriką, 
su savo bičiuliais lankėsi 
“Darbininko" redakcijoje. Kar
tu buvo E. Žukauskas. L. Nor
kevičius ir A. Budreikis su 
dukrele Judita.

Žl’RNALlSTAl COLIAI 
REGISTRUOJASI

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Reorganiazcinėje Komisi
joje jau įsiregistravo 1(M) žur
nalistų: JAV — 66. Australi
joj — 6, Argentinoj — 6. Bra
zilijoj — 5. Kolumbijoj — 3, 
Urugvajuj—2. Kanadoj — 6, 
Anglijoj — 1. Prancūzijoj —1 
ir Vokietijoj — 4. Komisija 
peržiūrėjo atsiųstus pareški- 
mus ir įsiregistravusiems iš
siuntinės anketą, kuria bus 
atsiklausta narių nuomonės dėl 
Sąjungos vadovybės vietos, o 
paskui imsis pravesti korespon- 
denciniu būdu rinkimus.

Kadangi ligi paskelbto laiko 
ne visi žurnalistai spėjo įsii-e- 
gistruoti. nutarta priimti pa
reiškimus ii- vėliau atsiuntusių. 
Tačiau pasivėlavę įsiregistruoti 
gali nebegaut progos dalyvauti 
Sąjungos organų rinkimuose. 
Todėl pageidau ama, kad no
rintieji Sąjungoje dalyvauti pa
skubėtų įsiregistruoti.

Reikalingas vargonininkas

Tuojau reikalingas vargoni
ninkas vidutinio didumo para
pijai. Dėl sąlygų kreiptis j 
“Darbininko” administraciją.

DARBININKO RĖMĖJAI
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k u n i u u Suvažiavimo< »•

rezoliucijos
Atkelta iš 6 pusi 

bendradarbiavimo sudarant vi
so pasaulio lietuvių kunigų E- 
lenchų.

10. K.,V- suvažiavimas įparei
goja K. V. Centro Valdybą su
rasti atskirose vietovėse kuni
gus. kurie imtųsi iniciatyvos 
suorganizuoti K. V. Provincijas 
ten. kur jų nėra ir kur yra 
bent 5 lietuviaai kunigai.

Taip pat Centro Valdybai 
pavedama išdirbti K. V. Pro
vincijų veiklos planą.

11. Suvažiavimas apsvarstęs 
kai kurių lietuvių kunigų sun
kią materialinę padėtį, nutarė 
įkurti Kunigų Šalpos Fondą, 
kurio lėšomis būtų šelpiami 
materialinės pagalbos reikalin
gi lietuviai kunigai. Centro 
Valdybai pavedama paruošti 
Kunigų šalpos Fondo statutą.

12. Suvažiavimas, konstata
vęs didelį lietuvių dvasininkų 
sunaikinimą Lietuvoje, nuošir
džiai prašo parapijų klebonus 
ir kunigus ugdyti pašaukimus, 
tiek įkunigus. tiek į vienuolinį 
gyvenimą.

13. K V suvažiavimas kvie
čia kunigus uoliau prisidėti 
prie ALRK Susivienijimo veik
los. ją suintensyvinti ir įtrauk
ti daugiau jaunimo į susivieni
jimo narių tarpą.

14. K. V. suvažiavimas, pri
tardama- Liet. Bendruomenės

organizavimui JAV, ragina ku
nigus ir visą katalikišką visuo
menę aktyviai įsijungti į Liet. 
Bendruomenės organizacinį 
darbą.

Suvažiavimas kreipia LOKo 
dėmesį į tai. kad organizuojant 
Liet. Bendruomenę nebūtų pa
žeisti religiniai, moraliniai ir 
disciplinariniai aKtalkų Baž- 
nyčos principai.

15. Suvažiavimas skatina lie
tuviškas šeimas siųsti savo sū
nus į Marianapolio Kolegiją, gi 
parapijų vadovai kviečiami ma
terialiai paremti Kolegiją, su
darant moksleiviams stipendi
jas bei pravedant studentų fon
dui rinkliavas bažnyčiose. Taip 
pat prašoma lietuvių parapijose 
organizuoti ir stiprinti Marija- 
napolio rėmėjų skyrius.

16. Suvažiavimas įpareigoja 
Centro Valdybą sudaryti iš 
kompetentingų asmenų komisi
jas paruošti lietuvių kalba ka
tekizmą. giesminėlį ir mišiolėlį, 
surasti jiems leidėjus ir religi
nės literatrūos premijos mece
natus.

17. Suvaižavimas išreiškė gi
lią padėką kun. prof. St. Ylai 
už gražų redagavimą kunigų 
žurnalo “Lux Christi”. Gi ku
nigai prašomi “Lux Christi” 
užsiprenumeruoti, jame bend
radarbiauti ir jį remti.

EI TA! sK< TJiYJE. kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras ne- 
pa; rasta. stekas Jūs čia rasit*- tikrą poilsi ir džiaugsmą.

Erdvūs su v;sa> patogumais kambariai, labai skanūs ir įvairūs 
v. pagar: :nt savo ūkio produktų: pieno, kiaušinių, daržovių,
vaisių etc.
Kas m-’gsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong. Badminton, 
Television.

Butauskų ūkis 5 minutės nuo Torrington. Conn miestelio.
Čia priimami vasarotojai: liepos ir rugpjūčio mėnesiais.
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai po pietų.
KAINA prieinama ir pigi:: asmeniui 30 dol. už savaite
Iki mai< r.a - pasimatymo Bl’TAUSKŲ CYJE, kurio adresas:

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

Te]ef Torrington 9655

Po S8: Miss K. Pertininkai- 
tė. Omaha, Nebr.

Po S5: V. Botyrus. Brooklyn: 
Mrs. A. Mikalojunas. Bingham- 
ton: Mrs. J. Dailidėnas. Cam- 
bridge.

Po $4.50: S. Švedas. Brook
lyn.

Po $4: K. Norvilą. Brooklyn; 
S. Ramanauskas. Linden: J. 
Chepulis. Middle Village: B. 
Mochėnas. Hartford: V. Skla- 
daitis. Waterbury: Mrs. P. De- 
nnis. Manchester.

Po $3: W. Gružauskas, 
Brccklyn: Mrs. E. Vilimas, Pa- 
terson: Mrs. J. Verseckas, Wa- 
terbury: A. Žvirblis, Chicago.

Po S2.50: Mrs. J. Burneika, 
Bristo!; L. A. Valkavičius, 
Hudson.

Po S2: C. L. Pavelanskas, J. 
Simokaitis. F. Sprindvs. K. La- 
kickas. J. Juodis, A. Padvels- 
kis. V. A. Stasiūnas. Mrs. S. 
Strolia. F. Milas. P. Ivaškevi
čius. Mrs. U. Brokas. Mrs. A. 
Sudentis. J. Medzinkevičius, S. 
Andrulis. C. Mikuckis. Mrs. M. 
Herbert. Mrs. T. Mazonas. Th. 
Pazolis. K. Kybartas. Mrs. L. 
Burienė. Mrs. M Stelmok. Mrs. 
E. Vyžienė. Mrs. H. V. Kulben, 
J. Kondratavičius. Z. Gudaitis, 
Mrs. A. Limont. B. Gedeika, 
Mrs. K. Lanienė. G. Strogis, 
Mrs. E. Švabienė. M. Tomasic- 
kas. G. Galinis. T. Engmanas. 
J .Tiškus. Brooklyn: Z. Kun- 
gys, K. Graudušis. Nevvark: 
Mrs. O. Kakštienė. A. Budent, 
Miss A. Cvirkaitė. Elizabeth: 
Miss K. Arnastauskaitė. A. 
Mitchell. Bayonne: V. Kiukys,
J. Stukas. Mrs. A. šikšnius, 
Hillside: K. Klimas, A. Liudvi- 
naitis. Linden: Mrs. U. Stan
kus. W. Orange; Mrs. O. Li- 
dzienė. S. Orange; Mrs. A. 
Lenkauskas, N. Arlington; Mrs 
V. Jasevičienė. Arlington: V. 
Sruoginis. Jersey Citty; Mrs. J. 
šeštokas, L. I. Citv: W. Aglan. 
Phillipsburg: C. Bakšys. Fair- 
vievv; J. Kaunas. Hackensack: 
A. Verbvla. Mrs. Balčiūnas. 
T. šlapšvs. Richmond Hill; 
Mrs. E. Kanaponienė. Mrs. A. 
Simonienė. Mrs. K. Didžiulis.
K. Kazilas. Amsterdam: S. 
Pundzevičius. J. Valaitis. Great 
Neck: Mrs. E. Galchys. Mrs. A. 
Rožanskis, L. I. City: St. Raš
tikis, Syracu.se: J. Genis. Ja- 
maica: F. Puskunigis, College 
Point: J. Uksas. White Plains: 
Mrs. J. Jesaitis, Woodside; E. 
Gailius, Westburv: J Kybar
tas. West Hempstead: A. Kie- 
corius. Nevv York; K. Vaice
kauskas. J. Tnčiura, M. Bruo- 
žis, M. čepulionis. P. Kuzmic
kas, Miss O. Antanavičiūtė, 
Mrs. M. Kurelaitis. Worcester: 
J. Korkutis, D. Cibas, J. Užda-

Prof. Pr. Galinis 
naudodamasis vasaros atosto
gomis. yra išvykęs į Čikagą pa 
■žįstamų aplankyti.

A. Pleveckas ir G. Gailius, 
veiklūs vyčiai, buvo nuvykę į 
Clevelandą ir ten dalyvavo O- 
hio - Michagano apskričių vy
čių seimelyje. Abu pasakė pa
triotiškas kalbas. A. Pleveckas 
gražiai kalbėjo lietuviškai.

Lapenas atsiskyrė
“Lithuanian Melody” radijo 

programos pranešėjas, Povilas 
Lapenas, buvęs tose pareigose 
nuo pat jos įsisteigimo, pasi
traukė. Išsiuntinėtuose laiškuo
se pranešama, kad greitai bus 
pradėta nauja radijo progra
ma. “Melody” valandos naujuo
ju pranešėju dabar yra J. Lo- 
la .

Gydytoja Jadvyga Radze
vičiūtė - Maziliauskienė, kuri 
dirba Barnett Memorial Hospi- 
tal, Patei-son, N. J., praleido 
namie keletą savaičių atostogų. 
Čia jos vyras, chemijos inžinie
rius Stasys Maziliauskas, dirba 
vienoje įmonėje ( VValtham, 
Mass.)

vinis, Mrs. A. Antanėlis, Mis. 
V. Trinka, J. Sutkus. J. Bakū- 
nas. So. Bostotn; Mrs. G. Sau
kus, P. Danyla. Mrs. S. Sto
nys. Mrs. E. Lolis. J Lavvce- 
vviez. Brockton: Mrs. T. Blažio- 
nienė, Lovvell, Mass., J. Pau- 
lusky. Norvvood: Mrs. D. Kacė- 
nas. Lynn: Mrs. K. Kucborska. 
Bridsevvater: W. Jarasitis.
Charlestovvn: J. Baltren. Athol: 
Mrs. A. Kopivodienė. Camb- 
ridge: Mrs. M. Grigas. Stough- 
ton: B. Jatarunis. Lavvrence; 
Miss O. Markiūtė. K. Bijunai- 
tis. L. Ginkievvicz. V. Peczuke- 
viezus, Mrs. M. Mikolaitis, 
Phila.: I. Lukšys. Mrs. A. Sta- 
navich. Mrs. I. Bumblienė, M. 
J. Grinavičius, Pittsburgh: 
Mrs. Navickas. Mrs. A. Roma- 
nauskas. F. Ališauskas, Mrs. I. 
Gulbin. Scranton: Mrs. V. Le- 
vitsky. G. Varanvage. Pittston: 
F. Ropis. Shenandoah: F. šark- 
nas. Nevv Kensington: Mrs. D. 
Lisauskas. Hugheston: A. Ado
maitis. Portersville: S. Vitkus. 
Easton: Mrs. O. Vaitekūnas, 
Marš: J. Shuman. Duųuesne: 
Mrs. R. Paznauskas. Plymouth: 
Mrs. M. Mayovvskv. Dixonville;

Po SI: S. Reinys. M. Putinas. 
Mrs. Salomončikienė. L. Vir
bickas. M. Žakevičius, V. Myli
mas. F. švvilpa. S. Kligys, 
Brooklyn; A. Strazdas. Linden: 

Po 50 c.: Mrs S. Shukis. Mrs.
A. Zubkus. Brooklyn.

Dėkingi.
T.T. PRANCIŠKONAI

A. f A.
MIRK

Antanas Antanaitis, 105-16
101 st Road. Ozone Park. liepos 
11 d.

Vincas Saldukaitis, gyvenęs
390 S. 4th St., Brooklvn. liepos 
9 d.

Charles Kraučiūnas, gyv.
1246 Hancock St., Brooklyne, 
liepos 19 d.

Juozas Yasiūnas, gyv. 577 
Crescent St . Brooklyne. liepos 
22 d

Laidojo St. Aromiski:.

Steponas ir Valentina Minkai 
vieną savaitę atostogaus Maine.

Andrius Taurazas,
Šv. Vincento (airių) parapi

joje ėjęs zakristijono pareigas, 
iš jų pasitraukė. P. Taurazas, 
nors čia gimęs, bet Lietuvoje 
yra lankęs mokyklą.

Antanina Mockienė, 
žmona žinomo visuomenininko 
Stasio Mockaus, po sėkmingos 
operacijos iš ligoninės grįžo 
namo.

Jonas Tuinila, 
žinomas namų pardavimo a- 
gentas ir visuomenininkas, sa
vo raštinę perkėlė į naujas pa
talpa — 395 Broadvvay, šalia 
Lietuvos Konsulato.

Broniui Pivariūnui
Mass. General ligoninė.je pada
ryta sunki akies operacija.

Adv. K. Kalinauskas 
išsikėlė gyventi j Dorchester, 
Mass.. tačiau šio žymaus advo
kato ir žinomo lietuvių veikėjo 
raštinė tebėra senoje vietoje— 
dr. P. Jakimavičiaus namuose.

Žiogo viduriuose rado seną 
laikrašt jir monetą

Bostono garsios istorinės sa
lės (Faneuil Hali) bokštą puo
šia žiogo pavidalo vėjo rodyk
lė. šiomis dienomis tas “'žio
gas” buvo nuimtas atnaujinti. 
"Viduriuose", aklinai uždaryto
je plieno tūtelėje rasta puikiai 
išsilaikęs laikraštis "Boston 
Herald” (1889 m. kovo 2 6d.). 
Taipgi rasta tais pačiais me
tais išleistos monetos nuo SI i- 
ki 1 cento. Jų tarpe ir 3 centų 
moneta, kuri jau seniai yra iš
ėjusi iš apyvartos. Žiogą at
naujinus. viskas vėl bus atgal 
sudėta ir tūtelė bus užliedinta 
1952 metų laidos centu. Ši is
torinė salė yra Bostono turga
vietėje (Market District). Joje 
nekartą ir lietuviai rinkosi į 
masinius mitingus. Paskiausias, 
rodos. įvyko 1938 m. Lenkijos 
“garsiojo" ultimatumo Lietu
vai dienomis.

CITIZENS FEDERAL SAVINCS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HAbSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.
EARN ANi) SAVE

AB Accounts Insnred Federallv »p to 810,009

2'/2%
Cl RRENT D1VIDEND RATE PER ANNI’M

CITIZENS EEDERAL SAV IMiS ANO EOAN ASSOCIATION IJept. LI>
151? Ha!ste«1 St.. Chieapo Height*. Illinoin

Etodose

Name Address ..................

City Statė

1952 m. liepos 29 d., nr. 55

Čikagoje prieš sale. kurioje posėdžiai o demokratai, buvo oe- 
šiojaini plakatai, reikalaujant Aliaska ir Havajų salas priimti į JAX 
pilnateisiais nariais. Atvaizde matome Aliaskos d<-l:-guc>Jos atstove 
Mrs Essie Dale, teikiančia šen. -lohn Sparkman simlM..iška Aliaskcs 
dovana — stirnos statulėle, o kita “stirna” maudymo.! kostiume 
laiko plakata ir vaizduoja Havajų salų karšt).

Gubernatorius P. A. Dever 
demokratų nacionalinėje kon

vencijoje sakė pagrindinę kalbą 
ir buvo laikinu pirmininku. 
Nors ir užkimęs, gubernatorius 
sėkmingai vadovavo konferen
cijai.

Mayor Hines 
demokratų konvencijoje akty
viai rėmė šen. Kefauver kan
didatūrą, tuo tarpu kai dau
gumas kitų delegatų rėmė ki
tus kandidatus.

Iš Mass. buvo nuvažiavę dvi
gubai daugiau delegatų, negu 
reikia, ir todėl visi turėjo tik 
po pusę balso.

Žmonės tikrai ašarojo
Metropolitan teatre debiuta

vo Johnie Rav. žinomas verkš
lenąs dainininkas (crooner). 
Vienos jo programos metu, kai 
teatre buvo apie 4000 žmonių, 
kažkas išsprogdino ašarinę 
bombą. Tuomet žmonės tikrai 
turėjo ašaroti ir net sprukti 
lauk.

Vėl kalinių maištas 
buvo Bostono priemiesty Char
lestovvn esančiame kalėjime. 
Apie 40 kalinių buvo pagrobę 
du sargybiniu ir užsibarikada
vę. Tačiau administracija pri
vertė pasiduoti. Prie maišto 
likvidavimo daug prisidėjo ka
lėjimo katalikų kapelionas.

Teis. J. Vembrė 
paaiškina, kad žinia dėl jo dar
bo "Ryte” nėra tiksli. Jis šiuo 
metu dėl ligos negalįs dirbti

fabrike ir kai tik pasveiksiąs, 
grįšiąs į cukraus fabi 'ką.

Danutė Rudžiūnaitė, 
gyvenanti su tėvais So. Bosto
ne, prisiųstame redakcijai laiš
ke prašoma pranešti savo ad
resą Z. Rudziauskaitei, 6917 
Marasin St., Ville Emarol, 
Montreal, Ontario, Canada.

BI TAS VELTI I
Vieneriems metams nemokamai 

išnuomojamas butas iš kambario ir 
virtuvės su visais reikalingais bal
dais < forničiais» ir virimui pečiumi. 
Dėl sąlygų teirautis nuo 5—7 vai. 
vak. 592 E. 6th 3-čias aukštas. So. 
Eoston. Mass.’Tei. SO 8-2814.

LDS CENTRO VALDYBA

Pirmininkas — Prel. P. tfuraa, 94 
Bradford St., I.awrence, Mass. Tel. 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norvvood, 
Mass., ir

Pranas Razvadatiskas. 5 G St., So. 
Eoston. Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St.. Norv.ood. Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius. 32 VVilder St.. Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 8-0729VV

”dininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Bu ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Ne'l P. Meškūnas, R. 
Jakutis.

Visi laiškai I.DS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI21O vardu, 50 Cot 
tage St , Norvood, Mass. Tel. Nor 
wood 7-1 149. Pinigines perlaidos - 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

Lietuvių Kadi jo Draugijos
P K 0 G R A M 0 S

J. P. GINKI S, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWUL 1600 kc—5000 vv.

GY Viro J A PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinias, parengimai: koncertai 

šokiai ir 1.1. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai*

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergneen 4-9293

J. P. GINKI S AD. JEZAVITAS J. VALAKAS
Direktorius Muzikos Dr. Pranešimų Dir.

Gėrėkitės UŽSITARNALTL I žDALBIU K S t-mrm
Pasidėkit savo pinigus ten. kur nuolat atneš jums didesni uždarbį — 
saugiai. Pradėkit taupymo sąskaita pas mus gaukit geresni negu 

bendra uždarbi... be darbo ar rūpesčio. Pradėkit šiandien.

FAIRFIELDS \yiNGSc‘< LOAN ASS'N
1601 N. MIIAVAl KEE AVĖ , CHICAGO, ILL.

EVerglatle 
FairfieM Savings aml Loan Ass'n.
1601 N. Milwaukee Avė. Dept. L
Chicago. Illinois

Siunčiame čeki ar money orderi

4-3360

Sutaupos Apdraustos iki
$10.000

už $ pradėti taupymo sąskaita
mano vardu
Vardas
Adresas
Miestas Valst.

Dividendai prasideda nuo 1- 
mos dienos mėnesio, jei pini
gui gaunami pirm 10-tą.

TACPVKIT PAŠTĮ

Syracu.se

