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Sovietai rūpinasi 
ginklais, o ne 

sviestu
Maskva. — Specialistai, su

sipažinę su naujuoju Sovietų 
ūkio penkmečio planu, prieina 
išvados, kad Sovietų vadovai 
turi prieš akis pirmoj eilėj ka
ro reikalus ir yra įsitikinę, jog 
karas būsiąs. Nors šiaip kal
bama, jog būsią dedama pas
tangų padidinti civilinių reik
menų gamybą, tačiau pačiam 
penkmečio plane pirma vieta 
skiriama sunkiajai pramonei ir 
ginklų gamybai. Naujame So
vietų ūkio penkmečio plane 
tikslai nusistatyti labai dideli. 
Jame numatoma geležies meti
nę gamybą ligi 1956 m. padi
dinti ligi 34 milijonų tonų, plie
no 44,5 mil. ton., anglies 374 
mil. ton., naftos — 70 mil. to
nų. įvairių pramonės mašinų 
gamyba 1955 m. turinti pasiekti 
dvigubai tiek, kaip buvo pa
siekusi 1950 m. Jei Sovietams 
jų užsimotas planas pavyktų, 
1956 m. jie galėtų būti dvigu
bai kariškai tvirtesni, kaip bu
vo 1939.

BRITAI VĖL BANDYS TARTIS 
SU IRANU

Londonas. — Spaudos žinio
mis, anglai esą pasiryžę arti
mu laiku vėl bandyti susitarti 
su Iranu naftos klausimu. Ta
čiau ko! kais Amerikos tuo 
klausimu pasiūlymo jie nepri
ima. Achesonas anglams pasiū
lęs, kad jie padarytų naftos 
klausimu Iranui nuolaidų ir su
teiktų jam ligi dešimties mili
jonų dolerių paramą, kad Ira
no vyriausybė galėtų neprileis
ti ligi komunistinio perversmo. 
Tačiau anglai nelaiko komuni
stų pavojų Iranui tokiu dide
liu, kaip amerikiečiai, kurie 
padėtį laiko kritiška.

Anglai taip pat nepriima ir 
prieš mėnesį Mossadegh pasiū-

MOSSADEGH ATLEIDINfiJA 
GENEROLUS

Teheranas. — Irano vyriau
sybė atleido j atsargą 15 gene
rolų, tarp kurių ir Teherano 
karinį gubernatorių, kurio da
liniai liepos 21 d. šaudė į de
monstrantus. Oficialiai skelbia
ma, jog generolai iš tarnybos 
atleidžiami dėl to, kad pasiekė 
įstatymo nustatytą amžiaus ri
bą. Tačiau manoma, jog lemia
mos reikšmės turi tai, jog Mo
ssadegh nori iš armijos paša
linti sau nepalankius asmenis. 
Jam artima spauda rašo, jog 
Mossadegh norįs pravesti ar
mijos valymą. Taip pat teigia
ma, kad grupė karininkų ruo
šusi karinį perversmą. Tačiau 
ši žinia oficialiai nepatvirtina
ma.

KAZOKAI REKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBfiS

Muenchenas. — Pirminin
kaujant generolui Makajevui, 
kuris yra vyriausias jų atama
nas, čia posėdžiavo kazokų 
vykdomoji taryba tremtyje. 
Tarybos pirmininkas Glaskovas 
padarė pranešimą apie dabar
tinę padėtį kazokų tėvynėje, 
tremtyje esančių kazokų orga
nizaciją ir apie pažangą kovoj 
už Kazakijos išlaisvinimą iš 
Sovietų. Plačiai buvo apsvars
tyta ir bendradarbiavimo su ki
tomis Sovietų pavergtomis tau
tomis klausimai. Kazokai sie
kia visiškai nepriklausomos sa
vo valstybės.

Sovietai vėl siūlo tartis 
dėl Vokietijos

Maskva. — Sovietų užs. 
reik. min. Višinskis įteikė JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos pasiun
tiniams Maskvoje to paties tu
rinio notas, kuriose siūlo vė
liausiai spalių mėn. sušaukti 
keturių didžiųjų valstybių kon
ferenciją taikos sutarčiai su 
Vokietija sudaryti.

Toje konferencijoje dar tu
rėtų būti aptarta bendros Vo
kietijos vyriausybės sudary
mas, visuotinių rinkimų klau
simas ir atitraukimas iš Vokie
tijos okupacinių pajėgų. Dėl 
Vakarų valstybių pasiūlytos 
komisijos, kuri turėtų ištirti, ar 
įmanomi visoje Voiketijoje 
laisvi rinkimai, Sovietai sutin
ka derėtis, tačiau tik tuomet, 
kai bus aptarta taikos sutarties 
ir bendros Vokietijos vyriausy
bės sudarymo klausimai.

Apskritai ši nota pakartoja 
tuos pačius pasiūlymus, ku
riuos Sovietai buvo iškėlę savo 

lytų sąlygų. Tuo atveju Irano 
ministeris pirmininkas pasiūlė 
derėtis dėl atlyginimo anglams 
už nusavintas įmones, bet kar
tu pareikalavo, kad Iranui 
anglų bendrovė išmokėtų 140 
milijonų dolerių už anksčiau 
paimtą naftą. Jo nuomone, Ira- 
nui dar tiek iš anglų bendrovės 
už naftos premijas priklausą.

Soviety protestą 
atmete

Berylnas. — JAV. Anglija ir 
Prancūzija įteikė Sovietams 
atsakymą dėl jų karinio virši
ninko Vokietijoje protesto, 
kad tariamai Vakarų okupaci
niai kraštai trukdą atvejų Vo
kietijos dalių tarpusavm.-s pre
kybinius santykius. JAV aukš
tasis komisaras savo atsakyme 
pažymėjo, kad už susiaurėju
sią tarp abiejų Vokietijos dalių 
prekybą kaltė tenka Sovietams, 
kurie nuolat daro įvairius susi
siekimo trukdymus. Pastarųjų 
šešių mėnesių būvy Sovietai 
yra ėmęsi įvairių griežtų prie
monių susisiekimui tarp abiejų 
Vokietijos dalių sutrukdyti ir 
net sumažino perėjimo per sie
ną punktų skaičių.

Savo protesto notoj Sovietų 
atstovas buvo ypatingai atkrei
pęs dėmesį į plieno iš vakari
nės Vokietijos dalies į rytinę 
išvežimo suvaržymus ir reika
lavo, kad būtų panaikinti vadi
nami juodieji sąrašai nelegaliai 
su rytine zona prekiaujančių 
firmų.

MARINŲ ŠARVUS ĮVES IR
ARMIJAI

VVashingtonas. — Armijos 
pareigūnai paskelbė, jog armija 
užsakė 25,000 marinų korpo su 
pasisekimu išbandytų šarvų. A- 
bi ginklų rūšys Korėjos fronte 
išbandė skirtingų tipų šarvus, 
kurie gina nuo sužeidimų mi
nosvaidžių sviedinių skeveldro
mis. rankinėmis granatomis ir 
kitais mažesnės jėgos šoviniais. 
Kad dabar armija užsako ma
rinų išbandytus šarvus, aiš
kinama tuo. kad .jau nuo 1951 
m. jie gaminami masiškai. Ta
čiau ji numato ir toliau tęsti 
bandymus su šarvais, paga
mintais iš nylono. 

kovo 10 d. notoje ir kuriuos 
Vakarų valstybės atmetė.

Dėl naujosios Sovietų notos 
Vakarų valstybių politiniuose 
siuogsniuose pareiškiama, jog 
beveik tikra, jog Vakarų vals
tybės joje iškeltus pasiūlymus 
atmes, nors konferencijai Vo
kietijos klausimu durų užtrenk
ti nesiruošia. Vakarų politikai 
pabrėžia, jog keturių okupaci
nių kraštų pasitarimai turi 
prasidėti praktiniais žygiais 
Vokietijai sujungti, o ne propa
gandiniu mūšiu, kuriuo Sovie
tai nori sutrukdyti Vakarų gy
nybos plano vykdymą. Gi iš 
visos Sovietų notos susidaroma 
įspūdis, jog jie kaip tik tą kon
ferenciją ruošiasi išnaudoti sa
vo propagandai, siekdami vo
kiečiams parodyti, kad jie turi 
pasirinkti tarp Vokietijos su
jungimo ir prisidėjimo prie Va
karų gynybos sistemos. Jie jau 
anksčiau yra iškėlę reikalavi
mą. kad Vokietijai būtų už
drausta įeiti į bet kokią sąjun
gą, nukreiptą prieš kurį nors

KALIFORNIJOJ VftL 
DREBA ŽEME

Bakersfield, Cal.— Vos prieš 
mėnesį laiko nukentėjęs nuo 
žemės drebėjimo. Bakersf.eld 
vėl buvo sukrėstas naujo po
žeminio smūgio. Nemaža namų 
sužaloti, o eilė ir visai sugriu
vo. Iš po griuvėsių jau ištrauk
ta keli lavonai, o po kitais yra 
taip pat užgriuvusių žmonių. 
Daugelis buvo sužeisti krintan
čių plytų.

Nuo žemės drebėjimo nukentėjusioms šimtams Bakersfield. ( a f., 
gyventoju Raudonasis Kryžius teikia pagalba, aprūpindamas pirmoj 
eilėj maistu moteris ir vaikus. Apaėioje matome viena nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusi butą. Žemės drebėjimo pailaryti Bakersfield 
nuostoliai vertinami V’O.OOO.OOO. Du žmonės ligi šiol rasti užmušti ir 
52 buvo sužeisti.

su ja praėjusiame kare kovo
jusį kraštą. Taip pat manoma, 
jog pradėjus tokioj plotmėj su 
jais derėtis ir derybų laikui su
laikant Vokietijos apginklavi
mą. Sovietai panaudos tą pačią 
taktiką, kaip Korėjoj ir Aust
rijos taikos sutarties derybose, 
diskusijas tęsdami keletą metų. 
Tuo būdu jokio sprendimo pa
siekti nebūtų galima, o Vaka
rų Vokietijos įjungimas į Va
karų gynybą būtų visam tam 
laikui sutrukdytas.

VOKIEČIŲ LAKCNUS AP
MOKYS UŽSIENY

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos pareigūnai pareiškė, jog 
planuojamai Europos armijai 
numatyti vokiečių lakūnai bus 
apmokomi JAV ir Anglijoje. 
Ten jie bus supažindinti su pa
čiais moderniausiais sprausmi- 
niais kovos lėktuvais. Taip pat 
JAV ir Anglija apmokys ir ki
tų ginklo rūšie vokiečių kari
ninkus. supažir Gindamos su 
naujausiais ginklais. Tačiau 
vokiečiai savo kareivius ir ka
rininkus rekrutuos tik po to. 
kai parlamentas ratifikuos su 
Vakarų vaistyk- nis Vokietijos 
sudarytą suiart?.

E
Kairas. — Policijos įstaigos 

pareiškė, jog yra suimta 42 
asmenys, kurie kaltinami varę 
komunistinę propagandą. Da-

GIRTAS SUIMINeJA KOMUNISTUS

8 mėn. amžiaus Gary Barbato labai patenkintas stebisi Chicagos Amerikos legiono posto ,\r. X>j 
manevrais Xew Yorko Centrai parke.

TIRINČIUS VAIKŲ LIGI 
ATEINANČIOS VASAROS 

NEŠAUKSIĄ
New Yorkas. — Naujokui 

šaukimo direktorius L. B. Her- 
shey pareiškė, jog nenumato
ma ligi ateinančios vasaros 
šaukti karinėn tarnybon turin
čius vaikų. Tačiau, direktoriaus 
nuomone, nuo ateinančios va
saros reikės arba šaukti ir tu
rinčius vaikų vyrus, arba su- 
mauJnti karines pajėgas.

bar tiriama turimi duomenys, 
ar jie turi būti laikomi .nusi
kaltusiais ir atiduoti teismui. 
Vienuolika iš jų buvo suimti 
vieno komunistų susirinkimo 
metu. Tarp jų ir prancūzų ko
munistų žurnalistas bei rašyto
jas R. Vailland. Pagal Egipto 
įstatymus, užsienietis už komu
nistinės propagandos varymą 
gali būti baudžiamas kalėjimu. 
Kiti buvo pagauti beplatiną 
komunistines proklamacijas. 
Vienas suimtas, kai grįžo iš I- 
rano, kur jis įėjo į santykius 
su Irano komunistine Tudeh 
partija ir kartu parsigabeno ko
munistinės literatūros. Polici 
jos pareigūnai pareiškė, jog 
anksčiau komunistinė literatū
ra į Egiptą daugiausia buvo ga
benama iš Prancūzijos. bet pas
kutiniu metu ji pradėta gabenti 
iš Irano.

PRASIDĖJO AMERIKOS 
LEGIONO KONVENTAS

New Yorkas. — čia prasi
dėjo Amerikos Legiono kon
ventas. kuris tęsis nuo pirma
dienio ligi ketvirtadienio. Daly
vių numatyta apie 30.000. Ta 
pačia proga atvyksta į Nevv 
Yorką apie 100.000 legionierių 
šeimų narių ir kitų su jais ry
šį turinčių asmenų. Kalbės į le
gionierius gen. D. D. Eisenho- 
\veris ir gub. Stevensonas.

ANT PLAUSTO PLAUKIA 
PER ATLANTĄ

Casablanca. — Nekreipda
mas dėmesio į prityrusių žvejų 
įspėjimus, prancūzų gydytojas 
A. Bomba r d ledosi mažu plau
stu kelionę per Atlantą. .Jis 
nori plaukti pirmiausia į Kana
rų salas, o iš ten likis: pasiek
ti Amerikos kvantus. Jis ne 
ma su sav'm maisto i’- nori j- 

rodyti. jog sudužusių laivų ke
leiviai gali išlikti gyvi, maitin 
damiesi tuo. ką gali jūroj pa
gauti.

TEBENAIKINAMAS
UŽNUGARIS

PRIESf

Seulas. — Jungt. Tautų oro 
pajėgos tebetęsia priešo užnu
gario naikinimą, nors paskuti
niu laiku pablogėjęs oras ir 
trukdo veiksmus. Paskutiniu 
metu buvo pulta prie pat Jalu 
upes esanti Supung geležinke
lio stotis, priešo kariuomenės 
ir medžiagų telkiniai prie'Pycr.- 
gyango ir įvairūs Kariniai taiki- 
niia į šiaurę nuo Wonsano. Taip 
pat padaryta didelių nuostolių 
priešo oro pajėgoms. Rugpiū
čio mėn. jau sunaikinta 26 
priešo lėktuvai ir 29 sužaloti. 
Dėl to priešo lakūnai pasidarė 
daug atsargesni ir nerodo puo
limo dvasios. Per tą laiką ne
tekta kovose tik vieno savo 
lėktuvo. Oro pa jėgu karininkai 
pažymi, jog vienu bombardavi
mu iš oro sunku galutinai ; ii' 
ša sugniuždyti. tačiau jam pa
daroma tiek žalos, kad ilgai to-
kilis nuostolius pakelti taip pat 
bus sunku.

SlCHlSTOS ŽINIOJ
• Ryšium su nauja Sovietų nota, kurioje <iūloma sušaukti 

konferenciją Vokietijos sujungimo klaus’mu. Vakarų Vokietijos 
pareigūnai pareiškia, jog Bonuos vyriausydx* yra prieš Vokietijos 
apginklavimo atidėjimą.

• Naujasis Irano kariuomenės štabo viršininkas gen. Bah ir- 
mast pareiškė, jog amerikiečių karinės misijos Iranui naudingos. 
Tačiau kartu pridūrė, jog dalykas turi ir politinę pusę, kurią jau 
sprendžia politikai. Kraštutiniai Irano nacionalistai yra iškėlę rei
kalavimą. kad JAV savo karines misijas iš Irano atšauktų.

• Jugoslavijos spauda praneša, jog Albanijoj prasidėję nėra 
mumai. Tarp kariuomenės ir sukilėlių įvykę eilė susirėmimų, ku
rių metiubuvo iš abiejų pusių sužeistų ir nukautų.

• Jungt. Tautų komisi ja, kuriai pavesta ištirti karo belaisviu 
klausimą, pradeda darbą. Ji ieškos būdų išaiškinti, kas atsitiko 
su šimtais tūkstančių Sovietuose dingusiu įvairių tautų karo be
laisvių.

• Berlyne pasibaigė 75-oji Vokietijos Katalikų Diena, kurioj 
dalyvavo iš abiejų Vokietijos dalių apie 200.000 asmenų. Sovie
tai stengėsi savo zonos katalikams sudaryti kliūčių į kongresą it 
vykti, sulaikydami specialių traukinių judėjimą ir neduodami 
ekskursinių papiginimų. Tačiau didžioji dalyvių pusė susirinko iš 
sovietinės zonos.

• Izraelio armijos atstovai pareiškė, jog Transjordanijoj e- 
santieji Arabu Legiono daliniai paskutinėmis dienomis pakar’o’i- 
nai buvo peržengę karo paliaubų derybose nustatytą sieną. įvy
kę eilė susišaudymų, tačiau Izraelio karių nė vienas nebuvę nu
kautas ar sužeistas.

• Garsiojo rusų rašytojo L. Tolstojaus anūkė Marki To:<t-v 
perėjo į katalikų tikėjimą. Ji buvo iša”klėta provos’avų tikėjime.

• Sovietinės okupacinės pajėgos Rytų Vokietijai įsakė pri
statyti joms 350,000 tonų maisto produktų. Padidė us Sovietų 
karių skaičiui Vokietijoje, padidintas ir įvairių produktų reika
lavimas 10-13G.

/

Sausumos fronte paskutinė
mis dienomis įvyko tik mažes
nio masto kovų ir žvalgybinių 
daliniui susirėmimų.

MASKVOS GRASINIMAS 
DANIJAI

Maskva. — Sovietų laikra.t 
čiai, iš karto net trys—“Prav- 
da”, Tzvestija”, “Literaturnaja 
Gazeta” — ėmė grasinti da
nams ir Danijos vyriausybei, 
kam ji leidžia savo žemėje lai
kytis svetimai kariuomenei. Da 
nijos vyriausybė "ruošia savo 
teritoriją amerikonų okupaci
jai." Amerikiečių kariuomen s 
buvimas Danijoje — sako "Li
terai urnaja Gazeta" — aiškiai 
nukreiptas prieš Sovietų Sąjun
gą. Danijos vyriausybė pavo
jingai žaidžia danų tautos a t ei 
timi. Pažangūs ir garbingi da
nai (turi galvoje komunistus) 
veda ryžtingą kovą prieš tau
tinio išdavimo politką."
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T U RAGĖS MITAS“ MĖTOJ ROZENBERGO MITO
Imtą na*. — Rytu Vokietijos 

spauda kelia triukšmą dėl mok
slo atsilikimo. Esą visuomenės 
gyvenimas Rytų Vokietijoj jau 
toli pralenkęs mokslą, k:::-s vis 
dar negalįs persiorientuoti ir 
atsistoti ant naujų pagrindų. 
Pirmoj eilėj istorija. S.>vie’: i 
žino, kad vokiečiui istorija yra 
a:;.’'.:: ir savo patriotinius nu
siteik mu< jis mėgsta stiprinti 
istoriniais argumentais. Tad ir 
naujiems sovietiniams sieki 
mams — kovai dėl Vokietijos 
sujungimo ir susiartinimo su 
Rusija — atitempia šitą sun
kiąją patranką — istoriją. Tam 
reikalui įsteigtas Berlyne "Vo
kietijos istorijos muziejus". 
Rengiamas istorijos institutas 
ir istorijos žurnalas.

šituo keliu Sovietai kreipė ir 
Lietuvos mokslą, kai tik įkėlė 
koją į Lietuvą. Jų paskatinti 
kai kurie mūsų istorikai laik
raščiuose .r žurnaluose pradėjo 
rašyti, kaip reikia naujai su
prasti ir aiškinti Lietuvos pra
eitį. kas iš mūsų rašytojų vei
kalų ir idėjų įtraukti ; "litera
tūrinį palikimą."

Su!x)lševikinti istorikai Lie- 
tuv ' : r eiti aistrini 1 lyg 
visa gera Lietuvai ėjo tik iš ru
sų ir vis g iš Vokietijos 
bei Vatikano. Kai Vokietijos 
istorija dar tik reikalauja per
dirbti. tai įdomu, kuria linkme 
bolševikai norės nualškir.ti Vo
kietijos praeitį.

Kiek švies >s luoda j i SĖD 
( Erinei'*: artei) ' vrelįkas 
Fritz Lange. kuris *pa ūdoje 
pradėjo prop: gan lą už "Taura
gės mito", kalt) s;( .• ; - y
Z.Z " v fin išj
Jis vokiečių dėmesį į
Na: oleno gn si ją pi ieš ry u 
Tilžės sutartis. inv .zij;; į Prū
sus ir R įsi. ą ėgim s iš Rusi
jos, Rus j -- ir ūsij ■- bendras 
susi- irimas žygiui prieš Napo
leoną (čia iškeliamas ir Tat 
g?- vardas!i ir rusų įžygiavi- 
mas j Berlyną.

Napoleono sistemą, sukurtą 
Tilžės taikos sutartimi 1807.

stvi.ivo p urnos
Žydų laikrašti- "Hamodia” 

pasakoja, kad vienas Sovietų
- atstovas JTX > pas

kuti! ės - n t tu Paryžiųįe 
privačiam pasikaioė.jime prasi

' n 
pie Stalino g . tb
mą. Jo pasakojimu. Staliną* 
turi tokia* pajamas;

1. Jo ati- k . \—
įiausybės pirmininko 5'hm» rb. 
mėn..

2 Jo atlyginimas kaip parti
jos s kret < jaus taij p •: 5000.

3. Pajamos už parduotu- o 
veikai:*: kasmet parduodama 
po nii. • _z. vidutiniškai po 
1.7' . • >kiibūdu :>ajafh<>s
Si . ' ■ - i ’o.-

h•' : taigi v ■'<> menesiui

autorius prilygina... Atlantu 
paktui Napoleonas lyginam is 
su Trumam: ir Achesonu. o 
Vokietijos kancleris Adenaue
ris esą- Reino krašto kunigaik
ščių. kurie žygiavo sykiu su 
Napoleonu, ainis. Sovietinis ta
riamas istorikas aiškina, kad 
kaip prūsai, lu-ndrai su rusais 
k vedami prieš Napoleoną, iš
reiškė gyvąsias vokiečių 1 aulos 
jėgas ir laimėjo, taip laimės ir 
dabar tautinės vokiškos jėgos 
(suprask: Rytų Vokietijos)
prieš vakariečius vokiečius. ku
rie esą svetimųjų samdiniai.

šitokiu būdu liolsevikai nori 
sustiprinti vokiečių dvasią 
siekti Vokietijos sujungimo ir 
l(eridrad:irbiav imu su Rusija.

Toks sovietini- istorijos aiš
kinimą- leidžia tuos pačius fak
tus aiškintis vokiečiams dar 
moderniau. Būtent. į Najioleo- 
ną l>ei jo žygį į rytus galima

gyventųjų*. kad pa-itrauktų i- sritie*, daugiau
kaip šimtą- Jungi. Tautu lėktuvu puolė kariniu* taikiniu* Korėjos 
koi iuni-tu -o-tinėjo l’yongyange <t). Taip pat stiprio* pajėgo* sunai
kino fronto įtvirtinimam* gaminančia cementą komunistu'įtftMMt prte 
O-tuIa-hri <->. kur pastatu sunaikinta ir 2» apgriauti. Sąjunginin
ku jūrų [rajėseo- Korėjos rytiniam krante bombardavo geležinkelių 
tiltu* ir kitu- įrengimu* <3).

Stalinas turįs ir netiesioginių 
pajamų. Valstybė apmoka jo 
tris vilas —Soči Gorinka. Bol- 
šava — ir jo butą Kremliuje, 
bendra suma 60.000 rb.: apmo
ka taip pat keturis jo asmeni
nius automobilius 5O.(XX); be 
to. Staliną- specialiose Mask
vos krautuvės-’ turi specialias 
nuolaidas pirkiniams. Tos nuo
laidos pasiekia iki 80ri pačios 
daikto kaino-. Nuolaidos galin
čios sudaryti iki 150.000 me
tams .Tokiu būdu Stalino ne
tiesioginės jiajamos siekai 260.- 
o< m». (f jš viso pajamos —740.- 
Oou metams. Reprezentacijos 
sumo* čia neįskaitomos.

D.a.aiininka* uždirba 1(X) rb. 
mėr.e*i’.’i. taigi metams nepil- 
nuo 

žiūrėti kai Stalino žygį į Va
kares. o Tilžės susitarimas yra 
ne k; < kita, kaip 1939 Berlyno 
susitarimas tarp Molotovo ir 
Riber*ropx>. O būti Vakarų 
sair.d uiti, vis dėlto dar geriau 
negu Ry.ų vergu.

Vai' am* galima visokių pa
saką j a- ašakoti Bolševikai ir 
laike vokiečius tokiais vaikais, 
kurk is m kalingos pasakos 
bei mitai. Jeigu sugriuvo Ro- 
zenbergo "Dvidešimtojo am
žiaus mitas”, tai reikia jiems 
pakišti "Tauragės mitą." Be 
mitų sunku vokiečiams gyven
ti... O toji Tauragė vis daugiau 
gauna pagarbos tarp bolševikų 
Kitados ten pagarsėjo Lietuvos 
komunistų ir socialdemokratų 
suorganizuotas bolševikų nau
dai "Tauragės pučas", dabar 
tų pačių lolševikų naudai vo
kiečių komunistai kuria "Tau
ragės mitą.”

Lietuviai skautai 
Romoje

Romoje įvyko katalikų skau
tų vadų konferencija, kurioje 
dalyvavo per 70 atstovų iš vi
so pasaulio kraštų. Lietuvos 
skautus atstovavo A. Nekrašas 
ir P. Dauknys.

Konferencijos vyriausias kal
bėtojas buvo J. E. vysk. Urbani 
— Italijos katalikų akcijos vyr. 
kapelionas. Pirmoji diena buvo 
užbaigta bendra visų konferen
cijos dalyvių vakariene.

Kitą dieną visos delegacijos 
išklausė šv. Mišių §v. Petro Ba
zilikoje. Po pusryčių Kolumbo 
viešbutyje visi konferencijos 
dalyviai buvo Vatikano rūmuo
se priimti Šv. Tėvo specialioje 
audiencijoje. Popiežius Pijus 
XII konferencijos dalyviams 
prancūziškai pasakė kalbą, ku
rioje itin gražiai įvertino skau
tybės sąjūdį.

Lietuvių skautų atstovai 
stengėsi užmegsti bičiuliškus 
ryšius su kitomis delegacijomis 
ii- kartu nušviesti pavergtos 
tėvynės padėtį. Čia teko 
džiaugtis Italijos skautininkų 
vaišingumu ir supratimu. Ypač 
lietuvių reikalus tikrai broliš
kai suprato ir daug pagelbėjo 
Šveicar.jos Skautų S gos Vyr. 
Skautininkas. Jis. pirminin
kaudamas sesijoms. Lietuvos 
tremtinių skautų delegaciją 
viešai pristatė visa! konferen
cijai. Ir iš kitų kraštų skautų 
delegacijų mūsiškiai juto daug 
bičių liš k amo šilimos ir Lietu
vos reikalų atjautimą.

Didžiausia padėka šia proga 
reiškiama Liet. Skautų S-gos 
vyr. katalikų sk. dvasios vadui 
-ktn. dr kun. J. Vaišnorai. 
MIC. Tik jo nenuilstamų pas
tangų dėka buvo gautas leidi
mas dalyvauti šioje konferenri- 
•/•je I.atsto
vams. K. Kežys

Si* laivyno orlaivi* tie* Florida buvo įkritę* i jūra. Bet prisikabinus ji povandeniniam laivui vilk
ti. staiga jis vėl pakilo iš vandens ir su visa įgula *augiai pasiekė uosta.

NEJAUKUSIS SCHUMACHERIS
Laiškas iš Europos

Dr. Kuit Schumacher, Vo
kietijos socialdemokratų vadas. 
Adenauerio stipriausias politi
nis priešas, rugpiūčio 20 d. mi
rė.

Talentingas prancūzų repor
teris Raymond Carter prieš ke
letą mėnesių apie Schumacherį 
taip rašė:

"Viena šito žmogaus išvirši- 
nio gyvenimo Istorija yra dra
matiška. Jis buvo vos dvide
šimt metų ir ka p kariūnas as
pirantas tarnavo viename prū
sų ''tuko, kai pirmasis pasauli
nis karas atėmė jam ranką. Po 
dvidešimt septynerių metų vie
name hitler nirime koneentra- 
ci os lageryje jam buvo nu
plauta kairioji koja aukščiau 
kelio. Tą. ’rųs iš š:to žmogaus 
organizmo buvo likę, nuolatos 
ardė nepaliaujamos I go*. Jis 
neturi nė vieno danties: pirmyn 
žengianti cukraligė gresia kiek
vieną dieną ^įo gyvybei: kiek
vienas susijaudinimas artina 
jam mirtį. Dabartiniu metu 
prisidėjo dar likusios rankos 
paraližavimas, gal kuriam, o 
gal būt ir visam laikui.”

Teko matyti, ka'p opozicijos 
vadą jo sekretorė atveda į par
lamento kėdę, pasodina ir pa
lieka. Kai jis turi žengti į tri
būną. jo draugai jį beveik neš
te įneša. O kai išsirengia į par
ką pajudėti, pirma žygiuoja 
ant virvelės buldogas, nukirstu 
snukiu ir išverstom piktom a- 
kim. paskui liekna elegantiška 
moteris, opozicijos vado sekre
torė, kurios figūra linksta nuo 
jos šefo, likusia dešine ranka 
ja apsikabinusio per pečius už 
kaklo ir į žemę besiramstančio 
viena belikusią dešine koja. 
Beta kai jis kalbėjo iš tribū
nos. .jos balsas skambėjo ir rėžė 
kaip aštrus plienas ir akys bliz
gėjo kaip fanatiko.

Vienas šveicarų korespon
dentas nenorėjęs asmeniškai su 
juo kalbėtis, nes bijojęs, kad 
tarn laikraštininko ir jo. Schu- 
macherio. nebebus nieko ben
dra. nieko žmogiška. ‘‘Nejau
kusis Schumacheris” buvo pa
vadinęs savo aprašymą apie 
Schumacherį ir minėtas pran
cūzų reporteris. Nelaukus jis 
buvo priešams, nejaukus ir 
draugams. Jo. bejėgio, tik 
žmogaus griaučių, draugai pri
vengę ar net pribijoję. Tiek 
jame buvo pasitikėjimo savo 
mintimi Ir savo mint:e* atk ik- 
lauš laikymosi. l>e svyravimu, 
be kompromisų ir nuolaidu. Vi
sas žmogus lyg būtų dingęs, 
išaugus tik viena valia ir užsi
spyrimas. Valia jį laikė. Valia 
hipnotizavo ir-draugus bei prie
šus Kai jo mintį kas norė.jo 
nuginčyti, kovoje jis egzalta- 
vos ir socialdemokratas Sc’r.ą- 
macherls virsdavo naikiuoju 
Hitleriu — su nacionalistiniais 
argumentais ir siekimais. "Kas 
pritars generaliniam susitari
mui. tas nustojo buvęs vokie
tis!”. skelbė Schumacheris. ‘yg 
tie jo žodžiai buvo taikomi ne 
socialistam*'. l>/'*
cialistams.

Vokietijos socialistų liniją 
smerkė nesykį ne tik Amerikos 
lietuvių socialistų spauda. Bu
vo žinia, kad su ja nesutariu 
Bavarijos socialistai. Tas pats 
Berlyno burmistras, prof. Reu- 
teris. kitados buvęs bolševikas. 
Lenino sekėjas iš 1917 metų, 
gal dar ir Schumacherio kon
kurentas partijai vadovauti, 
laikęsis kitos nuomonės dėl ge
neral nio susitarimo ir Vokieti
jos įjungimo į Vakaras nei par
tijos šefas. Bet Schumacheris 
valdė visą partiją karine drau
sme.

Gal būt. čia reiškėsi.prūsiško 
kario tradicijos, kuriose buvo 
išaugęs Schumacheris. Jo tėvas 
buvo La zerio armijos puskari
ninkis. Jo s‘udi'os Berlyne. 
Hal’ėjc. Leipcige turėjo paruoš- 
t: į pareigingus dric plinuo-
t is kaizerio pareigūnus. So
cializmas. i kurį Schumacheris 
į jungė 191S m., ideologiškai 
pratęsė jo gyvenimą tuose pa
čiuose disciplinos rėmuose.

APKRĖSTI KINU REDAKTORIAI 
PASAKOJA

APIE AMERIKIEČ IŲ Ml SĖS

Raudonosios kinų sostinės 
laikraštis sugalvojo papasakoti 
pasaką savo raudoniems skai
tytojams apie "baisius ir begė
džius” amerikonus, kurie baig
to tokias baidykles su protą, 
gyvybę ir sveikatą atimančio
mis bacilomis, kad vargšei kinų 
tautai lieka tik mirti arba pa
skelbti karą tam slibinui Ame
rikai. Kad geriau įtikintų, laik
raštis paskelbė eilę nufotogra
fuotų su mikrobais vabzdžių, 
kurių pribarstę iš lėktuvų a- 
merikonai į kinų žemę.

Amerikiečių karo vadovybė 
paėmė tas laikraščio nuotrau
kas ir paprašė prof. Arthurą 
Grumbachą, Ziuricho universi
teto higienos instituto tyrinėji
mo stoties direktorių, kad jis 
pasakytų savo nuomonę apie 
paveikslus, kurie atrodo, kaip 
vaiduokliai.

Tasai profesorius bakteriolo
gas. ištyręs dokumentus pava
dino “naiviais klastojimais”. 
Nuotraukose matomi vabzdžiai 
ar vabzdžų dalys — pareiškė 
jis — netinka nei tyčiomis nei 
netyčiomis daromai epidemi
jai. "Jei kas ryžtųsi iš tikrųjų 
bakteriniam karui .tai ryžtųsi 
kitokiomis priemonėm s.”

Kaip skiriasi kiniečių laik
raščio raudono pasakoriaus 
aiškinimai ir šveicarų moks
lininko bakteriogo. matyt iš ke
lių pasisakymų, kuriais aiškina 
nuotraukose atvaizduotus vab
zdžių ir jų baisybes.

Štai prie vieno paveikslėlio 
rašo:

Kinų laikraštis: Tai ameriko
niška bakterijų lx>mba su kak
leliu. Prie jo šukės buvo rasta 
musių.

Amerikietis: šitame paveiks
lėly visai neįmanoma atskirti 
dalių. Atvaizduotos šukės ly- 

1933 m. atėjęs nacionalsoeia- 
lizmas rado Schumacherį jau 
pasižymėjus parlamente trum
pais kovingais pareiškimais i r 
nugabeno į kacetą. Kaip kace- 
to bibliotekininkas turėjo dau
giau sąlygų išlikti gyvas, bet 
toji kančios mokykla tik sus
tiprino jo discipliną sau ir ki
tiems.

Jei kiekvienam darbui turi 
būti atitiktas jam tinkamas 
žmogus, tai Schumacheris. ne
tikdamas į diplomatus, kuriem 
reikalingi kompromisai ir ne- 
dasakymal, labai pritiko : par
tijos vadus. Mažiau jis pritiktų 
vadovauti buržuazinei parti
jai. kuri savo liniją laiko pagal 
tai kaip gyver.’me bus naudin
giau. Bet jis ti’-o tiems social
demokratams. kurie turi savo 
principus ir pagal juos nori gy
venimą tvarkyti. Kas jį pakę s 
partijoj — ar d plomatiškasis 
Schmidtas. ar linijos nūstatinė- 
tojas Ollenhaueris—dar neaiš
ku. bet vargiai Vokietijos so
cialistai susiras tekį griežtą ir 
Ištikimą partinės linijos saugo
toją bei vykdytoją kaip Schu
macheris. S—s

IR KITI S VAim OKLIl S

giai gali būti ir šluotražio da
lys.

šveicarų profesorius: Iš tik
rųjų sakant, nesąmonė yra 
mesti bet kokias bakterijas žie
mą (kinų laikraštis paskelbė 
kovo 15 dJ. Tiek musės, tiek 
panašūs vabzdžiai, kurie ga
lėtų būti panaudojami bakteri
niam karui, tokių šalčių neat
laiko. Jos bus čia pat negyvos 
ir negalės padaryti jokios ža
los.

Prie kitos nuotraukos rašo:
Kinų laikraštis: Nuodingi 

vabzdžiai, kurie gali skraidyti, 
šliaužioti ir plaukioti. Juos nu
metė amerikoniškas užpuolikas 
į Kinijos žemę.

šveicaru profesorius: Ir šitie 
vabzdžiai, nors propagandiškai 
ir kažin kaip jais gąsdintum, 
yra visai nieku dėti. Tai papra
sčiausia akmeninė musė (Ple- 
coptera). Jos gyvena netoli 
vandens. Net .jeigu joms įskie- 
pintum kokią ligą, jos nepa
jėgtų išnešioti.

Prie trečios nuotraukos:
Kinų laikraštis: Tai ameri- 

kon'ško agresoriaus bakterijas 
išnešiojančies musės, kurios ne
gali skraidyti, o tik rėplioja. 
Jos apkrėstos smegemj uždegi
mo ir kitomis bacilomis.

šveicarų profesorius: šiam 
paveikslėly neįmanoma nieko 
atskirti. Gal būt. kad tai negy
vos musės. Gal būt. kad pora 
yra gyvų. O jei jos neskraido, 
tai gal būt tik dėl to, kad jos 
yra sustingusios nuo šalčio.

Mūsų išvada: Galimas daik
tas, kad ta musė tikrai b iv > 
apkrėsta smegenų uždegimo 
bacilomis: jomis ta musė bus 
apkrėtusi kinų raudonojo laik
raščio redaktorius, kitaip ji<> 
nebūtų iškliedėję tokių pasakų.

Iš rašytojų draugi
jos veiklos

Dabartinė Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Valdyba laiškų būdu 
veda rinkimus. Daugumas na
rių, kaip skelbia Draugijos 
Valdyba, pasisakė, kad Rašyto
jų Draugijos būstinė vėl pasi
liktų Chicagoje. J Valdybą pa
siūlė šiuos Draugijos narius: 1. 
Benediktą Babrauską. Aloyzą 
Baroną, Povilą Gaučį, Vincą 
Ramoną. Leonardą šimutį. 
Stasj Tamulaitį ir Albiną Va
lentiną. J Revizijos Komisiją 
siūloma: Anatolijų Kairį, A. 
Marių Katiliškį, Petronėlę O- 
rintaitę. Sofiją Pipiraitę ir J. 
Švaistą - Balčiūną.

Visiems nariams išsiuntinė
jama balsavimo lapeliai, ku
riuos reikia grąžinti iki rugsė
jo 15 d.

Rugsėjo 28 Chicagoje. Lietu
vių Auditorijoje (3137 So. 
Halsted St.) įvyksta visuotinis 
LRD susirinkimas, čia bus pa
minėta Draugijos 20 metų su
kaktis, taip pat numatomas ir 
įstatų pakeitimas — renkant 
valdybą dviem metams. Toje 
pačioje salėje vakare įvyks li
teratūros vakaras.
ŠAKI TE DANTŲ NEKRAP- 

ŠTYT1
Naujausias Sovietų 

“Išradimas”
Šiais metais išleido Maskva 

“Virėjo vadovą”, veikalą 4(X) 
puslapių, kuriam globą pasiė
mė pats Stalinas, o įžangą ra
šo Mikojanas. užsienio preky
bos ministeris. įžangoje suži
nom. kad kapitalistinis pasau
lis toli atsiliko maitinimo at
žvilgiu nuo sovietinio. Sovieti
nis maitinimas palyginti *u 
1910 m. 73G pagerėjo, o tuo 
tarpu JAV 80'/ darbininkų pa
jamos esančios mažesnės kai}) 
išlaidos. Esą ir kitam kapitalis
tiniam pasauly darbininkai ne 
primaitinami. Mikojanas siūlo 
padaryti skonio revoliuciją ir 
gerti pamidorų sunką bei val
gyti konservais. Ištisam sky
riuje pataria, kaip prie stalo 
laikytis. Girdi, prie stalo nerei
kia servetele žaisti, nes ji ga
linti nukristi, numesti drauge 
lėkštes ir sutepti kaimynui dra
bužius. Pataria su peiliu j bur
ną valgio nedėti, nes galima į- 
sipiauti lūpas ir liežuvį. Taip 
taip draudžiama peiliu ir šaku
te krapštyti dantis.

LEWIS GRASINA STREIKE

Hasliingtonas.— J. L. Levvis 
pradeda ruoštis anglies kasyk
lų streikui, kuris apimtų visą 
kraštą ir galėtų prasidėti atei
nantį mėnesį. Angliakasių uni
jos vadas vyriausybės tarpinin
kavimo įstaigai formaliai pra
nešė. jog tarp kasyklų savinin
kų ir darbininkų yra ginčai. 
Toks pranešimas pagal Taft- 
Hartlev įstatymą turi būti pa
darytas bent 30 dienų prieš 
streiko pradžią. Vyriausybė 
tačiau, jei Levvis streiką pas
kelbtų. tuo pačiu įstatymu 
remdamosi, gali dar įsakyti 
streiką 80 dienų atidėti.

Sutartys tarp angliakasių li
nijos ir kasyklų baigiasi rugpiū
čio pabaigoje. O unija nusista
čiusi be sutarties nedirbti.
PRAGYVENIMO IŠLAIDOS

PASIEK f: REKORDINĮ 
AIKŠTĮ

Wa*hingtonas. — Vyriausy
bės statistikos įstaigų duome
nimis. pragyvenimo išlaidos lie
pos mėnesį pasiekė rekordinį 
lygį, pakilusio* ligi 190.8. skai
tant 1935-1939 m. vidurkį 1(X). 
Dėl to milionui darbininkų, 
kurių sutartyse numatyta, kad 
atlyginimai jiems turi būti ke
liami. kylant pragyvenimo iš
laidoms. bus pakelti atlygini - 
mai 3 centu* valandai.

TAI BENT MENAS
Neseniai Prancūzijoje buvo 

suruošta modernaus meno pa- 
i%;da. Didžiausią pasisekimą tu 
tėjo dailininko Denise Chesnay 
tapyba “Medžiai.” Parodai pa
sibaigus pastebėta, kad per 
klaidą minėtas paveikslas bu
vo aukštyn kojom pakabintas...
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DIENOS RŪPESČIAI
DIENA po dienos atneša naujų rūpesčių ar džiaugsmų, ku

rie išstumia vakarykščius. Pirmųjų, deja, visada daugiau.
* Amerikiečių dėmes'" nuo Chicagos rinkiminių suvažiavimų 

ir jų aidų staiga patraukė vėl Maskva. Ten derasi Europos ir 
Azijos komunistai. JAV departamentas ramino, kad nieko ypa
tingo nereikia laukti. Tačiau kitą dieną “The Nevv York Times” 
pripažino, kad ten rengiama smogiamoji Eurazi jos jėga. Ten 
numatytas penkmečio planas sunkiajai pramonei 70'> padidinti. 
Ji turės apginkluoti ir paruošti tuos Eurazs’os 800 mil. gyvento
jų prieš 1960 bet kokiem “galimumam”. Tų naujų įvykių aki
vaizdoje minėtas dienraštis dar sykį šaukia Europai susijungti, 
atidėjus į šalį atskirų kraštų interesus, kad nebūtų per vėlu.

Maskvos įvykiuose lietuvių dėmėsi specialiai patraukia fak
tas, kad naujo penkmečio plane Baltijos kraštai įsakmiai sumi
nėti. Jie numatyti supramoninti, paversti viena iš labiausiai pra
moninių sričių. Sovietų Sąjungai jie turėtų būti kaip Belgija ir 
Olandija. Numatoma taip pat iki aukščiausio laipsnio suintensy
vinti žemės ūki. Praktiškai tai reiškia — paversti kraštus kolcho
zais gigantais. Ryšium su pramonės plėtimu galima laukt naujo 
gyventojų judėijmo — pramone; bus atgabenta į Baltijos kraštus 
naujos darbininkų masės iš Rusijos.

Tie faktai didina Amerikos rūpestį, kad Europa padarytų 
viską, ką ji turi padaryti, ne per vėlai.

* Lietuviškų ar pasaulinių dienos reikalų triukšmas negali 
nustelbti tylaus šeimininkių susirūpinimo: brangsta daržovės, 
vaisiai, pienas... viskas brangsta. Respublikonas Javits tvirtino: 
niekad nebuvo taip pabrangę kaip dabar. Jei 1935-9 m. kainas 
žvmėsim 100, šių metų birželio 15 d. kainas teks žymėti 189,6. o 
liepos 15 d. 190.8. Vadinas, kyla, ypačiai maisto kainos.

Kainos virsta politinės kovos priemone. Valdančios partijos 
spauda aiškina, kad maisto kainos pakilo dėl sausros, dėl ka nų 
kontrolės panaikinimo. Respublikonai aiškina, kad vyriausybės 
išlaidos tiek didelės, kad jos neatsako gamybos didėjimui.

Gal būt, kad specialus maisto kainų kilimas bus laikinis, ta
čiau bendras visuotinis, nors ir lėtas kainų kilimas, prasidėjęs 
nuo Korėjos karo, galvas kvaršina jau ne tik šeimininkėm ir 
kainų tvarkytojui, bet ir prezidentui Trumanui virsta sunkiu 
dienos rūpesčiu.

Tai rūpestis ne tik Amerikos. Europoje infliacija labiausiai 
palietus Prancūziją. Kainos pakilo 20' '< daugiau kaip Amerikoj. 
Anglijoje infliacijos reiškiniai esą panašūs kaip Amerikoje. Ieš
kant priežasčių nurodoma, kad Prancūzijoje esą paleista per daug 
pinigo prekybos įmonėms finansuoti, net 63'< daugiau kaip 1950. 
Anglijoj — kad davus prekybai laisvės padidėjęs importas ir iš
vedęs importą-eksportą iš pusiausvyros.

Tos ar kitos priežastys bus nurodomos, bet infliacijos rei
kalas daros vienu iš didžiausių rūpesčių Vakarų pasauly. Kol ji 
neapveikta, paraližuojamas pajėgaus fronto prieš bolševizmą su
darymas. O to Maskvai ir reikia.

Salvador de Madar aga, is
panas politinis pabėgėlis, da
bar Oxfordo profesorius, Euro
pinio Sąjūdžio kultūros sekcijos 
pirmininkas, liberalų unijos 
pirmininkas, didelės kultūros 
mokslininkas ir politikas, spau
dos kartais pavadinamas tik
ruoju europiečiu, kuris lygiai 
esąs ispanas, kaip anglas ir 
prancūzas, — aukščiau minėta 
antrašte “Z. Zeitung” laikraš
tyje apie Europos ir apskritai 
Vakarų padėtį dėsto tokias 
mintis:

Laivas buvo nuskendęs; tik 
porai tuzinų keleivių pasisekė 
pakliūti į gelbėjimosi valtį. Bet 
ar jie pasieks saugų krantą 
Kapitonas serga epilepsijos 
priepuoliais: jis geria ir yra 
susikivirčijęs beveik su visais 
valtyje. Tarp nelaimingųjų yra 
senas jūrininkas, kuris manosi 
galįs daug geriau valtį nuvai
ruoti į saugų uostą negu ka
pitonas naujokas, kuris linkęs 
elgtis kaip jūrininkas tik dėl to, 
kam jam priklauso laivas: vie
na dama valtyje kapitono ne
kenčia .nes ji skolinga jam pi
nigų: jo tikrai niekas valtyje 
nemyli: ir niekas valtyje nega
li pakęsti vienas kito: kiekvie
nas. užuot galvojęs apie bran
gią gyvybę, eikvoja laiką gin
čams ir tam. kad nukreiptų ka
pitono dėmesį nuo jo svarbiau
sio uždavinio išgelbėti kele:vių 
gyvybę.

Tokia padėtis yra prieš mūsų 
akis. Vakarų valtis, kuri var
gais negalais stumiasi tarp ka
ro ir taikos vandenų, yra nuo
lat dreb'nama skęstančių tau
tų nepaliaujamos tarpusavio 
kovos. Kapitonas — Jungtinės 
Amerikos Valstybės — neserga 
epilepsija mediciniška prasme.

Bet tie prezidento rinkimai kas 
gi yra kita, jei ne kolektyviniai 
priepuoliai. O be to nežinom, ar 
Jungti" nės Valstybės nepavargo 
nuo europiečių ginčų ir ar ne
susivilios senuoju izoliacioniz- 
mu. Europa toli nuo to, kad 
suprastų ir pripaž ntų, jog yra 
gyvybės reikalas, kad Jungti
nės Valstybės pasiliktų prie 
vairo ir kad kiekvienas savo 
ginčais tik jam kliudo.

Anglai vis nurodinėja, kad 
jie labiau prityrę pasaulio po
litikos reikaluose. Tam tikra 
prasme jie teisingi. Bet tas nu
rodinėjimas labiau įtikintų, jei
gu anglai galėtų nurodyti ką 
geresnio negu savo nesugebė
jimą susitvarkyti dvidešimta
me amžiuje su Vokietijos poli
tiniu augimu. Anglai laikosi ki
tokios politikos Kinijoj dėl prie
žasčių. kurios skamba protin
giau. negu jos iš tikrųjų yra. 
Prancūzai vis dar svajoja apie 
konferencijas tokio gražaus 
masto kaip Palais Rose ar Tri- 
anono. kuriose susitiktų atsto
vai motorizuoto Ivano Žiaurio
jo su Vakarų atstovais ir pasi
rašytų su puikiais antspaudais 
popierį. kurio tekstas suteiktų 
prancūzams palengvėjimą, o 
Ivanui Motorizuotajam iš viso 
nieko nereikštų. Vokiečiai, ne
paisydami beveik herojiškų Dr. 
Adenauerio pastangų, vėl grie
biasi siauro vokiško nacionali
zmo. kuris gamina mirštamą 
pavojų Europai ir su kuriuo jie 
taip neseniai siautėjo. Net loty
nų Amerikoje kyla balsai prieš 
JAV ekonominį pavergimą, ku
rį jaučia ispaniškai kalbančioji 
kontinento dalis. —o tai tiesa 
— ir net rodoma paralelė tarp 
Amerikos “ūkinių satelitų” ir 
politinių Sovietų Sąjungos sa

telitų, nors tąi yra perdėta ir 
nesąmonė. Šiuo atveju padėtis 
lyg būtų tokia, kad gelbėjimo
si valtyje kai kurie keleiviai 
kursto prieš kapitoną, nes jie 
tik ką nuskendusiame laive už 
bilietus buvo per brangiai mo
kėję.

Šitoks liūdnas vaizdas Va
karų .kurie yra dar laisvo pa
saulio dalis, bet kurie net po 
Hitlerio mirties nesupranta vi
so padėties rimtumo. Nelemtas 
susimaišymas, Maskvos pasalo
mis įšnlbždamas ir kurstomas, 
nublukdo Vakarų pasitarimus. 
Tas susimaišymas reiškiasi tuo, 
kad prie imto svarstyti klausi
mo prijungia vis naujus, kurie 
turėtų būti keliami tada, kai 
pagrindinis klausimas išspręs
tas.

Šitokia reikalų padėt "s mū
sų laikams duoda istorinės di
dybės. kokios jokia kita epocha 
nepasiekė. Bet kuri kita epo
cha. ar Romos imperijos žlugi
mas. ar Prancūzų revoliucija, 
net Amerikos atradimas ir nu
kariavimas mums yra provinci
nio masto įvykiai palyginti su 
dabartimi. Mes gyvename tra
gediją tokią paprastą ir su to
kiu mažu skaičium veikėju, 
kaip didžiausios graikiškosios 
tragedijos. Tautų bruzdėjimai 
su neaiškiais frontais susibėga 
į vieną kovą tarp dviejų pasau
lių. Likimas veda juos neper
maldaujamai vieną prieš kitą. 
Ir kaip graikškose tragedijose 
— abidvi pusės kovoja sąmo
ningai dėl savo tikslų, ir savo 
naudai, o nesąmoningai savo 
priešo naudai. Dėl to didžiausia 
viltis remiasi ne tiek tuo. ko 
siekia kiekviena pusė, bet grei- 
čiau priešo kvailumu.

Dėl to ir mes turėtume tiek 
pat kreieti dėmesio į savą kvai
lumą, kiek mes jo kreipiame į 
savo išmintingumą. Blogiausia 
Iš mūsų silpnybių yra gal būt 
nepakankamas supratimas to, 
dėl ko eina kova. O tai yra 
dvidešimties amžių civilizacija, 
krikščioniškoji sokratinė vaka
rų trac’ cija. kuriai gresia su
naikinimas. Vakarai tą taip 
silpnai jaučia, kad valstybės 
vyrai ir generolai visados kar
toja savo pasiryžimą laisvę r 
socialinę gerovę išpirkti Euro
pos kitos pusės laisve — tai 
biznis, kuris, jeigu būtų įvyk
dytas, tai reikštų didžiausią 
Maskvos laimėjimą ir antru 
kartu Sokrato ir Kristaus nu
žudymą.

SOVIETŲ

12 jūrininku, kurie buvo išgelbėti ir nugabenti : Doverj. Anglijoje, kai JAV prekinis lahas susidūrė 
su norvegu tanklaiviu ir nuskendo. Kiti įgulos nariai pasiekė Anglijos krantą prie Ramsgate.

L. E. Gough iš f>a*ad«*iut. Calif.. 
kandidatuoja i Am. Legiono tauti
niu* komandieriu*. Bet laukiama, 
kad ji* ture* *tiprii| varžovu.

KANALAI J BALTIJĄ
Dr. V. Litas

Švedų ir Sovietų susikirtimai 
paskutiniais mėnesiais atkreipė 
dėmesį j Baltijos jūrą. Žinoma, 
šitie lėktuvų susidūrimai nėra 
atsitiktinis reikalas: aiškiai ma
tyti bolševikų mėginimai Balti
jos jūrą susovietinti ir savo su
verenumą čia išplėsti. Dėl to 
šiokiu ar tokiu būdu Sovietai 
trukdo danų, vokiečių ir švedų 
žvejybos laivynui. Dabar visi 
Sovietų kontroliuojami Baltijos 
uostai, pvz., Porkala (išnuo
motas iš suomių), Kronštatas, 
Balstijos valstybių, Lenkijos ir 
Rytų Vokietijos uostai ligi 
Warnemuende. paverčiami ka
ro uostais.

Sovietai Baltijos jūros karo 
laivynui skiria didelį uždavinį 
ir dabar keičia laivų statymo 
programą: nuo didelių kovos 
laivų statymo atsisako. Dabar 
statomi sunkūs Kirovvo klasės 
kreiseriai ir maži, 9000 iki 12,- 
000 t., laivai, kurie aprūpinami 
dvylika patrankų 21 cm., de
šimtimi — 12 cm., šešiomis 3.7 
cm. ir priešlėktuviniais pabūk- 
Jias. Baltijos jūroj Sovietų lai
vynas dabar tik švedų laivyną 
laiko rimtu priešu, kuriame vy
rauja 8000 t. kreiseriai.

Bet dar yra du pavojai, ku
rie rusams sudaro daug rūpes
čių. Visų pirma Baltijos jūros 
laivynas, kaip ir Juodosios jū
ros laivynas, gali būti užblo
kuotas ir tuo būdu išjungtas iš 
kovos lauko. Todėl Sovietai, 
suvarydami darbo vergus, sku
ba kasti kanalus, kuriais nori
ma Baltijos jūrą sujungti su 
Arktinėmis jūromis. Ligšioli

niai kanalai buvo siauri, todėl 
tik 1000 t .laivai iš Suomių į- 
lankos galėjo praplaukti ligi 
Baltosios jūros. Kanalai pra
platinami, pagilinami ir pailgi
nami dabar dideliu tempu, kad 
ateity ir didesni laivai galėtų 
plaukioti.

Antras pavojus, kuris ru
sams kelia daug baimės, tai 
kad Baltiojs uostai gali būti 
priešo oro pajėgų puolami. Visi 
prie jo lėktuvų atskridimo ke
liai yra trumpi ir saugūs. Va
karų valstybių oro pajėgos iš 
Skandinavijos aerodromų So
vietų Baltijos uostams gali su
duoti rimtą smūgį. Supranta
ma, kodėl bolševikai taip bijo 
svetimų lėktuvų. Prieš dvejus 
metus bolševikai užpuolė Ame
rikos lėktuvą. Dabar jie tą pa
tį padarė su švedų lėktuvais. 
Šitų užpuolimų pagrindas yra 
begalinė baimė, kad niekas ne
sužinotų, kaip sovietai rengia
si karui. Bet didžiausias ne
saugumas tai Baltijos pajūrio 
gyventojai, kurie nėra rusai. 
Juos naikindami rusai nori pla
čiu ruožtu prieiti prie Baltijos 
jūros ir tuo būdu rengtis karui 
prieš Vakarus.

INDUOS KOMUNISTAI VER
ČIASI ŽUDYNĖMIS

Bombėjus. — Hyderabado 
provinci "os pareigūnai pareiš
kė, jog ketverių metų laikotar
py šioje provincijoje, kurioie iš 
visos Indijos yra daugiausia ko
munistų, jie yra nužudę 3 500 
asmenų ir įvykdę 8.000 gink
luotų užpuolimų.

________________  ALB BARANAUSKAS __________________

Pamoka Dedienei
1942 metais gyvenau pas 

dėdę Lentpiūvės gatvėje, pa
čiame miesto pakrašty. Visur 
aplinkui buvo sodai ir daržai, o 
prie lentpjūvės baigėsi ir grin
dinys. — toliau ėjo Kalvarijos 
vieškelis. Vasarą mūsų gatvė
je kvepėdavo krapais ir obuo
liais, o žiemą — pušų sakais, 
pjuvenomis ir nafta. Rodos, 
dar šiandien matau jos žalias 
tvoreles, baltintas sienas, bijū
nus. liepas, skardinius stogus ir 
ties jais iš karščio virpantį orą!

Pažinau visus mūsų gatvės 
gyventojus; vieni turėjo žemės 
ir namelius, kiti tik lūšnas. Ne
priklausomybės laikais jie vers
davosi daržininkyste arba iš at
važiuojančių ūkininkų supirki
nėdavo šerius, sviestą ir gai
džiukus. Dabar gi pragyveni
mas darėsi diena iš dienos sun
kesnis. Ūkininkai maža ką te- 
atveždavo, o atvežę už tai pra
šydavo marškinių, žibalo, šilki
nių kojinių mergaitėms ir t.t. 
Dėdė sulyso, paniuro, darėsi 
nekalbus; .jo vieninteliai žodžiai 
būdavo: “Greitai ir mums ba
das pažiūrės į akis.” Dėdienės 
veide pasirodė gilios raukšlės. 

nors jos stuomuo ir pasiliko 
toks pats sieksninis kaip anks
čiau: ji nuolat sakydavo: “Ši
taip. aišku, ir galas ateis,—rei
kia ką nors daryti!” Žinoma, 
pas vaizbūnus maisto netrūko, 
tačiau kur šimtai ir tūkstan
čiai?

Sulaukę pavasario, mūsų kai
mynai pradėjo ieškoti kokios 
Išeities: arklio savininkas Ilgū
nas į kaimą veždavo namų dar
bo mieles, šėpa ėmė pirkinėti 
dėvėtus drabužius, o mūrinin
kas Juškelė griuvėsiuose ran
kiojo plytas ir krosnių dureles. 
Tik lentpiūvės sargas Vingėla, 
atrodė, nesiskubina ko nors 
griebkis. Jis per dienas gulėda
vo savo trobelėje (lentpjūvė ta
da jau neveikė) arba, stovėda
mas tarp vartelių, kalbindavo 
pravažiuojančius ūkininkus. 
Mes jam sakydavom:

— Vingėla, Vingėla, ar neuž
klups tave badas?

Jis kilsterėdavo kepurę, pla- 
d ai nusišypsodavo ir atsakyda
vo:

— Eisiu vogti!
Jam gal tai buvo ir ne nau

jiena: žmonės prišnekėdavo 
visko.

Tačiau vieną sekmadienio 
popietį, štai, Vingėla, su žmo
na išeina gatvėn pasivaikščio
ti: nenorėjome tikėti savo aki
mis: jis buvo apsiavęs naujais, 
geltonais batais, žmona su šil
kinėmis kojinėmis, batistine 
skarele, visa išsikvėpinusi! 
Juokdamiesi ir tyliail šneku
čiuodamiesi jie lėtu žingsniu 
praėjo pro mūsų langus, pas
kum ties aliejaus spaudykla ap
sisuko <ir koja už kojos grįžo 
kita gatvės puse. Kapų sargas, 
(kaip mes vėliau sužinojome), 
garsiai tarė, jiems einant pro 
šalį:

— Kam nors jau dingo gel
toni batai!

Gatvėje pradėjo rinktis mo
terys, kažką pasakodamos vie
na kitai į ausį. Vingėlai susė
do ant suolelio prie savo name
lio: jis užsirūkė cigarą. Nie
kas neišdrįso prieiti ir jų pa
kalbinti.

Tačiau tai buvo dar ne vis
kas: prieš Jonines Vingėla iš
baltino savo lūšną ir sudėjo 
naujus langus. Dėdė negalėjo 
atgauti žado, stebėdamas iš pa
lėpės, kaip Vingėla tėplioja 
sienas, nesigailėdamas kalkių. 
Dėdienė išėjo ir grįžo tik vaka
re: ji pasišaukė dėdę į virtuvę, 
ir ten užsidarę jie ilgai kalbė
josi. Du kartus išgirdome pik
tą dėdės šauksmą:

— Tylėk, tylėk!
Sutemus jis išėjo iš virtuvės 

visas raudonas ir, dar kartą į- 
kišęs jon galvą, tarė dėdienei:

— Kad aš daugiau apie šitą 
dalyką neišgirsčiau!

Po to jie nekalbėjo dvi ar tris 
dienas. Jam esant kambary, 
dėdienė laikas nuo laiko priei
davo prie lango, apsiversdavo 
linksma ir sakydavo savo žemu 
vyrišku balsu, tarsi pati sau:

— Negaliu atsižiūrėt tos 
Vingėlos trobos!

Dėdė imdavo linguoti galva 
ir, jafi pasišalinus, tardavo 
mums:

— Nenorėčiau, nenorėčiau 
Vingėlos gyvenimo.... Nė tos .jo 
trobos.

Man ir pusbroliui visi šie da
lykai — Vingėlos uždarbis ir 
dėdės kova su dėdiene — buvo 
nesuprantami ir paslaptingi. 
Sukome galvas, spėliojome ir 
vakarais ilgai vaikščiodavome 
apie Vingėlos namelius, tačiau 
iki šeštadienio nepastebėjome 
nieko įtartino: jis stovėdavo 
tarp vartelių, žiūrėdamas j mus 
ir kitus praeivius, arba vieš
keliu išeidavo kaiman ir su
grįždavo. turbūt, vėlai nakčia, 
šeštadienį, saulei nusileidus, 
pasislėpėme našlės Virginijos 
pamidoruose prieš pat jo lūšną 
kitoje gatvės pusėje, nutarę 
laukti kad ir iki vidurnakčio. 
Devintą valandą pamatėme 
ateinantį mūrininką Juškeię; 

jis stabtelėjo ties Vingėlos du
rimis. apsidairė ir įsmuko vi
dun. Paskui jį atėjo Besąsparis, 
Antanukas iš Vaisvandenių 
skersgatvio ir knygrišys, visi 
pavieniui. Viduryje, aišku, de
gė žiburys, tačiau langai buvo 
rūpestingai uždangsyti. ir mes 
niekaip negalėjome atspėti, ką 
jie ten veikia. Vakaras buvo 
tvankus, ir beregint sutemo. 
Gatvėje nebuvo nė gyvos dva
sios. ir taip tylu, kad girdėjo
me, kaip kosėjo sargas aliejaus 
spaudyklos kieme ir bildėjo to
li pravažiuojantis traukinys.

Mane gėlė uodai, skaudėjo 
kelius ir buvo nejauku šitokio
je tamsoje lindėti arti Vingėlos 
namelio, kur dėjosi kažkas pa
slaptingo.

— Einam namo.
— Palauk, palauk...
Laukėme.dar apie pusę va

landos. neatitraukdami akių 
nuo baltuojančių sienų. Pa
dvelkė vėjas .ir ėmė kristi ra
sa; dangus buvo visai juodas. 
Aš atsistojau, nenorėdamas il
giau čia besėdėti, tačiau staiga 
mus pasiekė garsai iš Vingėlos 
trobos — kažkoks keistas po
kalbis, kuris prasidėjo pavie
niais garsiau ištartais žodžiais, 
o netrukus sustiprėti ir užvi
rė, visą laiką eidamas garsyn.

— Barasi!
Pusbrolis tik nusijuokė.
Paskum jie uždainavo, bet 

taip nedarniai, kad nebuvo ga

lima pažinti melodijos — vie
nas stengėsi perrėkti antrą. 
Pusbrolis išrovė pernykštį sau
lėgrąžos stiebą su žemėmis 
ant šaknų ir. įsukęs ore. sviedė 
į lūšnos sieną. Daina tuč tuoj 
nutrūko. Po valandėlės kažkas 
bailiai pravėrė duris ir ėmė 
klausytis. Mes vėl pasislėpėme.

— Nieko nematyt.
Tai buvo Vingėlos balsas. Jis 

grįžo vidun, ir ten užsimezgė 
barnis: Vingėla kažką įtikinė
jo, paskum ėmė stumdyti. Du
rys plačiai atsidarė ir pro jas 
išvirto keturi juodi šešėliai, 
kurie skubiai atsitolino gatve, 
šlitiniuodami ir mosikuodami 
rankomis.

Dabar mes jau žinojome, kuo 
verčiasi Vingėla. Jo prekyba 
klestėjo — ūkininkai pristaty
davo naminikės, o klijentų ne
trūko. Dėdienė sakydavo:

— Žmonės gėrė ir gers.
Jaučiau, kad ji stengiasi 

apsispręsti. O krautuvės nuo
lat tuštėjo, ir eilėse reikėdavo 
stovėti valandų valandas: 
daug ko nebebuvo galima gauti 
nė su kortelėmis. Didžiausiam 
dėdės sielvartui visai dingo pa
pirosai ir tabakas, nebebuvo ko 
rūkyti. Jis pasidarė toks pik
tas, kad mes nė vienas nebega
lėjome jam įtikti. Tačiau vieną 
dieną dėdė parėjo iš turgaus 
labai gerai nusiteikęs, su ma
žu ryšulėliu po pažastim.

— Ar turi aštrų peilį?

Parodžiau savo lenktinuką. 
Ryšulėlyje buvo įvairiaspalv ai 
kaimiško tabako lapai: rudi, 
mėlyni ir žalsvi. Mes susėdo
me pjaustyti, ir dėdė tuoj užsi
rūkė. Po pirmojo dūmo jo aky
se pasirodė ašaros, o po sekan
čiojo jis nepaprastai išblyško ir 
pradėjo kosėti, neatgaudamas 
kvapo.

— Tarytum arklys į krūtinę 
įspyrė, — sudejavo dėdė, bai
mingai žiūrėdamas į tabaką.

Atbėgo ir dėdienė.
— Kas čia užsidegė? Visai 

lyg kokie skarmalai. — sušuko 
ji. dairydamosi po virtuvę, ta
čiau. pamačiusi tabaką ir išba
lusį dėdę, suprato.

— Ką čia dabar užrūkei?
— Truputėlį kaimiško taba

ko... Man lyg ir perstiprus — 
kaip kirvakočiu į kaktą.

— Tokia blaurybė!
— Cigarų neturiu, kaip Vin

gėla.
— O kuo Vingėla už tave 

geresnis ? Galėtum ir tu cigarus 
rūkyti.

— Tylėk, tylėk, nešnekėk!
— O kas čia blogo: ar nelai

kė žmonsė aludžių ir restora
nų gerais laikais? Kas juos už 
tai peikė? Dabar visi speku
liuoja: kas čia tokio, .jeigu jis 
degtinę pardavinėja?

Dėdė klausė tylėdamas ir ga
lų gale tarė:

(Nukelta į 4 psl.)
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Kun. R. KLUMBISLietuvis misionierius tarp indėnu , BAŽNYČIA IR PASAULIS*|

KUR BAŽNYČIOJ RŪKOMA
Su šiuo numeriu pradedame 

spauadinti įdomi* lietuvio mi- 
sioniefiaus kun. RAIMUNDO
R. KLUMBIO pergyvenimus 
tarp Mhį.Čia prasivers įdomi. 
hmmmk ni finnina egnotikn, nuo
tykiai. praeis vaokie žmonės

Šiuo metu kun. Raimondas
R. Klumbis gydosi sanatorijo
je. Ten gulėdamas jis parašė 
šiuos savo prisiminimus. Red.

Vykstu pas indėnus
1948 metais spalių mėn. 4 

dieną. galutinai palikęs TBC 
ligoninę Colorado Springs. 
CoL. nutariau vykti j vakarus, 
nes rytuos lieiuvų kunigų pei 
teklius, o misijonieriaus darbas 
mane viliojo nuo pat jaunystės 
dienų. Be to. šilto klimato rei
kalavo ir mano dar ne visai su
stiprėjusi sveikata.

Kun. Gašlūnui rekomenda
vus. Estension Draugijos pir
mininkas vyskupas O’Brien 
raštu pristatė mane vyskupui 
Charles Buddy. San Diego or
dinarui. ir pastarasis greit su
mojo. kur būsiu jam naudin
gas. Pirštu bakstelėjo žemėla
piu ties Paini Springs. Cal. taš
ku. ir paskyrė darbuotis taip 
indėnų ir meksikiečių.

Kas domisi misi .jų darbais ir 
yra skaitęs ten dirbančių pasi
šventėlių gyvenimą bei darbus, 
dažnai vaizdavosi rūžavom 
spalvom jų visą darbą. Saulė
tas kraštas, mėlynas dangus, 
laukiniai žmonės su keistais pa
pročiais be margais drabužiais. 
Ir aš. ta romantika sužavėtas, 
vykau misijonieriauti. Nepa
siektas dar tikslas visad yra i- 
dealizuojamas. piešiamas š-. il
siomis spalvomis, o priartėjus 
ir pamačius trūkumus bei sun
kumus. pagauna jau slegiantis 
įspūdis, netgi pesimistiškas. 
Tikrajam ir ryškiam vaizdui 
susidaryti reikia laiko, žmonių 
bei vietos sąlygų pažinimo.

Raitasis misijonierius

Atvykus į paskyrimo vietą 
— Palm Springs. Cal.. 1948 m. 
spalių 24 d., buvo man nurody
ta rasti indėnų jau pamirštą 
rezervatą ir jame liūdnai sto
vinčią katalikų koplyčią, vadi
nama Asistencija. kur kunigas 
negyvena, bet tik kartkartėmis 
atsilanko.

Radau ir nustebau — tai lyg 
Lietuvos apleistų kapų koplytė
lė. talpinanti vos 50 žmonių. Ją 
pastatė didysis vietos misijo- 
nierius. vokietis Padra Floria
nus Hahn.

PAMOK 1
(atkelta iš 3 psl.)

Nenoriu tos laimės.
— Mes lauk tas žoles! Jo gu 

tu nemoki gyventi, tai nema
nyk. kad dėl tavęs vieno mes 
visi badą kęsim. Džiovą man 
įvarysi. Reikia, pagaliau, ką 
nors daryti.

Aš tada sau ir pasakiau: da
bar tai bus jau ir pas muši Dė
dienę gerai žinojau — jeigu 
užsispyrė, tai ir padarys.

Šeštadienį parėjęs iš skaityk
los virtuvėje radau pagyvenu
sį ūkininką su tuščiu maišu 
rankoje. Js ėmė taip įtartinai 
žiūrėti į mane, kas dėdienė tu- 
jčjo jį nuraminti:

— Tai mūs giminaitis; čia 
gyvena.

Po virtuve esančio rūsio 
durys buvo atkeltos ir jose lai
kas nuo la ko pasirodydavo ap
siniaukęs dėdės veidas.

— Prapulsim su namais ir su 
vaikais. — atsiduso jis. kažką 
apačioje kraustydamas. Su
skambėjo stiklas. Ūkininkas 
nusijuokė:

— Ko jūs. ponas, bijotės? 
Kad ‘ir kars, tai nepasmaugs. 
Na. o pigiau, kaip jk> trisde- 
išmt, negaliu. Kai reiks dau
giau — pasakykit.

Aš tik Tau visos širdies gelmes atversiu 
Kaip aš niekad, kaip niekam nesakiau...

Netelpa many, tad veržias dėkingumas 
Nežinau anei aš pats, dėlko?
O taip trokštu suliepsnoti, taoti dūmas 
Ir sutirpti visas kruvinoj aukoj...

4. AISTIS

50 metų atgal šis savanoris 
apaštalas indėnų tarpe su savo 
ganomaisiais padarė plytas "a- 
dobe” ir iš jų pamūrijo pirmą
jį dievnamj šioj vietoj.

Laimei tai buvo katali
kų bažnyčia, bet kunigas čia 
lankydavosi tik du sykiu me
tuose. atlikdavo kuklią pasto
raciją: pakrikštydavo naujagi
mius. sutuokdavo moterystėn 
susijungusius, pakatekizuodavo 
katechumenus.

Retas kunigo apsilankymas, 
aišku, nepadarydavo juos są
moningais katalikais ir vos vos 
tepalaikydavo užžiebtą tikėji
mo kibirkštėle.

Kunigo Hahro darbo sritys 
buvo platokos. Jis raitas, kuiną 
apžergęs, jojo iš vietos vieton 
už šimto mylių. Jojo šviesus at
minimas liko senesnės kartos 
tarpe, ir po šiai dienai visų Ka
lifornijos indėnų jis minimas su 
pagarba. Tai buvo nepaprastai 
didoko pasišventimo ir uolumo 
dvasiškis, pasižymėjęs apašta
liškomis dorybėmis. Senyvo 
amžiaus sulaukęs mirė 1916 m.

Tikimasi jį sulauksiant alto
rių garbės, ir tai bus antrasis 
Junifero Sierra. šiandien jojo 
palaikai laikomi kaip šventojo.

Katalikybė čia buvo palaiko
ma ir ugdoma pačios šv. Dva
sios veikimu — paprastos prie
monės. ir dar taip retos, čia 
nevaidino svarbaus vaidmens. 
Sunkiai davėsi įtikinami pir
mieji tikintiej. kad. pvz.. kre
macija yra priešinga katalikų 
mokslui, kad maisto likučių ne
šimas ir lėkščių dėjimas ant 
mirusių kapų yra pagonybės 
liekana... Dar ir šiandien sunku 
pakeisti jų laidotuvių ceremo
nialą krikščionišku. Jame dar 
daug išliko stabmeldybės lieka
nų.

Rauchen nichf verboten — 
Rūkyti nedraudžiama...

Kai kunigas Hahn atvykda
vo šion koplytėiėn. susirinkda

DEDI ENKI
— Pažiūrėsim, kaip eis. 

atsiduso dėdiene, sėdėdama 
prie lango.

Ūkininkas išėjo, ir mes su
sėdome pietauti. Vargšė dėdie
nė atidavė savo paskutines gė
rybes: barščiuose radau grybų, 
buvo net kotletas. Dėdė užsirū
kė ilgai taupytą vokišką ciga
retę.

— Dabar mums Vingėla ne
dovanos. — murmėjo .j's. — 
Čia jam po pat nosim.

— Užteks visiems.
Vakare pasirodė pirmasis 

klijentas — barzdotas, apsi- 
skarmaliavęs g r i o v a k a sys 
Žcmkontis. Mačiau, kaip j's j 
ė jo kieman, už balto nr h lini
nio siūlo vesdamasis rbdžiu!.! 
[•orka rūsį šunį. kur N j; ^kė 
nuleidęs galvą, apsipu’o j 
pabrukta uodega. Dėdė !;iu< 
kieme ir. pamatęs šunį, nu
tvėrė kastuvą. ŽiomkrmL 
draugiškai linkterėjo. nu-iom''' 
kepurę ir priėjęs apkabino dė- 
<lę.

— I>uo>- bonką ir imk v’r.ę 
— šuo tavo!

Ir įbruko jam rankon siūlo 
galą: šuo. pakėlęs gaivą. į- 
smeigč į dėdę akis.

vo indėnai, vyrai ir moterys, 
pamatyt tartum iš dangaus nu- 
sileidusio rato svečio. Su kepu
rėmis ant galvų, šunimis vedi
ni ateidavo į šią koplytėlę, tik

PASAKYK
Paskutiniais 2 dešimtmečiais 

mokslininkai yra pasiekę nepa
prastų laimėsimų, ypačiai psi
chologijoj. Psichologai bandė 
Ištirti žmogaus dvasią iš įvairių 
pusių. Vieni bandė nustatyti jo 
inteligentiškumą, antri jo ga
bumus tam tikram darbui, vėl 
kiti .jo nusistatymus atskirais 
klausima s. Čia pažvelkime, ką 
galime spręsti apie žmogų, gir
dėdami jo balsą, bet žmogaus 
nematydami. Žinoma, kad ak
lieji iš balso daug spranr’aa a- 
pie žmogų, bet įdomu, kiek nor
malus žmogus gali at spėti, iš
girdęs kito žmogaus balsą, šio
je srityje yra padaryta keletas 
įdomių bandymų. Vienos uni
versiteto psichologijos institu
tas. pasinaudodamas “Rot- 
Weiss-Rot” radijo stotim, šiaip 
padarė. Klausytojams išdalino 
anketas ir paprašė juos nusta
tytu laiku pasiklausyti radijo 
programos. Nustatytu laiku 
per radiją klausytojų ausis pa
siekė paeiliui 9 žmonių balsai. 
Kiekvienas iš .jų skaitė po 2 
minutes. Po to trumpą laiką 
buvo duota tyli vargonų muzi
ka. Klausytojai buvo prašyti 
vargonams grojant atsakyti į 
jiems duotos anketos klausi
mus. kas skaitė, kokio amžiaus, 
profesijos. kūno sudėties ir 
pan. Po 2 min. buvo skaitę 27 
metų raštininkė. 39 m. pra
džios mokyklos mokytojas, 
matematikė 46 metų. 30 m. 
taksi šoferis. 12 metų berniu
kas 7'14 metų mergytė.

Apie 27000 anketų buvo grą
žinta psichologijos institutui.

— Nešdinkis su tuo pasiutu
siu šunim! — sušuko dėdė, ap
imtas siaubo.

Dėdienę išgirdo trukšnią ir 
pažiūrėjo pro ląngą.

— Ko čia rakauji ant žmo
nių!

Ž emkentis vėl nusiėmė ke
purę ir linksmai pamojavo 
ranka.

— Bonką snapso ui tą šu
niuką, ponia.

— Pinigų neturi.’
— Turiu šunį!
— O kur tu jį radai? Tas 

šuo pasiutęs.
— Man jį ••okii'f'ĮŲ generolas 

pernai dovan .i •
— Eik sau tu tuo šunim. Jo

nai. varyk lauk!.
Dėdė paem'* žiemkentį už 

rankos ir išverk' pro vartus: 
griova kasys nesipriešino, ta

kiu pradėjo šaukti iš visos 
gerklės:

— Policija! Degtindariai 
žmoni muša!

Languose pasirodė kaimynų 
veidai, ir kąžkok e vaikėzai ė- 
mė slankioti patvoriais. Net t ti
kus atėjo Vinceli ir pi rymo 
ant mūsų tvoros, žiū’ė.lamas 
kieman, tarsi ko laukdamas. 
Dėdė įėjo vidun.

(bus daugiau) 

per pakėlimą atsiklaupdavo. o 
šiaip visą laiką rūkydavo. Kiti 
vėl reiškė savo nusistebėjimą, 
prisiartindami ir čiupinėdami 
arnoto ar albos galus.

Jo didelis nuopelnas — tai 
už 24 mylių pastatyta Šv. Boni
faco vaido našlaičių prieglau
da Banning miestelyje, išlikusi 
iki mūsų dienų, globojama tėvų 
pranciškonų. Jie čia įkūrė savo 
vienuolyną, ir iš plačių apylin
kių suplaukdavo čia indėnų vai
kai ir pramokdavo anglų kal
bos. rašyti, skaičiuoti ir tikybą 
pažirti.

Kitos mokyklos toj apylinkėj 
tada nebuvo. Atrodė, kad jau
noj indėnų karta visiškai pasi
keis kultūros poveikyje. Ta-

IŠ BALSO, KIEK JAM METĮJ
P. GAN VATAS

Rezultatai gana įdomūs. Kele
tas klausytojų atspėjo vieno ki
to amžių visiškai teisingai, bet 
buvo ir tokių klausytojų, kurie 
atspėjo teisingai kiekvieno 
skaičiusio amžių. AKlieji, kurie 
dalyvavo šiame eksperimente, 
pasiekė tiksliausių rezultatų. 
Geriausi rezultatai gavosi 
sprendžiant iš balso amžių. Pa
ėmus grįžusių anketų vidurkį, 
raštininkės amžius buvo spėja
mas 26 m., o ji buvo 27 m., 
pradžios mokyklos mokytoją 
spėjo esantį 36 m., o iš tikro 
buvo 39 m. Spėjant jaunesnių
jų amžių skirtumas tarp tikro
jo amžiaus ir pagal anketas nu
statyto buvo 2 metai. Tačiau 
rė kia pabrėžti, kad asmenų, 
kurie buvo per 40 m., amžių 
atspėti klausytojams buvo ne
paprastai sunku. Vyresniųjų 
balsas skambėjo labai jaunat
viškai. Tuos rezultatus, t. y., 
kad vyresnio kaip 40 m. as
mens balso skambėjimas pada
rys jaunesnio žmogaus įspūdį, 
patvirtino kiti psichologai, da
rę panašius bandymus.

Sprendimai apie tempera
mentą buvo irgi gan tikslūs. Ir 
apie kūno sudėti susilaukta ne
tikėtai tikslių rezultatų. Tik 
sprendžiant abiejų jaunuolių

Vakaro idilija prie Baltijos jūros

čiau, esant dideliam kunigų 
trūkumui ir nuostabiai gausė
jant Kalifornijos gyventojams, 
o taip pat ir katalikų skaičiui, 
buvo reikalas statyti daugiau 
bažnyčių, nes galvota, kad ir 
indėnai pritaps prie jų ir ten-
kinsis jau sukurtomis parapijo
mis, nereikalaudami sau atski
rai specialios pastoracijos. De
ja. gyvenimas bei patirtis paro
dė ką kitą.

Kuriantis Palm Springs mie
steliui. indėnams esant iš pri
gimties tauraus būdo žmonė
ms ir pasitikintiems žodžiu, 
jie dažnai būdavo apgaunami 
bei apvillami daugelio piktos 
valios baltaodžių turtuolių. 
Pirma indėnas buvęs darbštus, 
tikėjimą ir šeimą mylintis žmo
gus. pradėjo nepasitikėti balta
odžiu ir, dažnai apgaudinėja
mas, stengėsi savo nedalią už
pilti “ugnies vandeniu” ir, to
kiu būdu, tapdavo alkoholio 
auka. (bus daugiau) 

bei šoferio temperamentą ir 
kūno sudėtį, klausytojai gan 
smagiai suklydo. Net apie pro
fesiją buvo gan tikslių sprendi
mų: apie 50*7 klausytojų rašė, 
kad pasiklausę profesoriaus 
balso jie gavę 'Įspūdį, jog kalbė
jo žmogus, kuris dėsto aukštes
nėje mokykloje. 25-27’7 tei
singų atsakymų susilaukė ma
tematikė, restorano savininkas 
bei ministeris. 93č klausytojų 
suklydo, spėdami raštininkės 
profesiją, bet iš 27000 klausy
tojų 2000 atspėjo šoferio pro
fesiją.

Vienos universiteto bandy
mas su žmogaus balsu nėra vie
nintelis; Amerikoje daryta eilė 
panašių eksperimentų, iš jų žy
miausi Harvardo universito psi
chologijos skyriaus. Šį kartą 
per radiją kalbėjo 18 asmenų, 
ir susilaukta 587 . atsakymų. 
Sprendimai apie amžių buvo la
bai tikslūs, išskyrus vyresnius 
negu 40 metų. Klausytojai bu
vo prašomi spręsti, ar kalbėjęs 
asmuo yra niūrūs, pedantiš
kas. nervingas ir išsiblaškęs. 91 
proc. visų atsakymų buvo tei
singi. Su anketa kartu buvo iš
dalinti 18 žmonių škicai, ati
tinką kalbėtojus. Pasiklausius 
visų 18-kos balsų, reikėjo nu
statyti koks škicas priklauso 
kalbėtojui. Ir čia susilaukta 
tikslių rezultatų.

• Popiežius Pijus XII, šiuo 
metu vaasrojąs Castelgondolfo 
vasarvietėje, vienos audiencijos 
metu užsiminė apie Europos 
Jungtines Valstybes. Popiežius 
pažymėjo, kad jis sveikina 
kiekvieną pastangą, kuri siekia 
suartinti tautas ir valstybes, 
tačiau įspėjo, jog toms pastan
goms negali būti aukojami 
krikščionybės principai. Popie
žius pabrėžė, kad pastangose 
Europą suvienyti aiškiai pra i- 
kiša kai kieno noras tą vienytę 
atremti į nekrikščioni.-ką 
turą. Katalikams tai yra nepri
imtina.

• K£*aHku kolegijose ši ru
denį padidės studentų re tiktai 
dėl jaunimo prieaugliaus, bet ir 
dėl priimto įstatymo, kuris su-

Iš šių davinių matyti, kad 
balsas įgalina mus spręsti dau
gelį dalykų apie žmogų. Kai 
kurie psichologai nuėjo toliau, 
spėliodami, kad jei balsus 
mums duoda tiek daug infor
macijos apie žmogų, tai gal iš 
balso galima atspėti bent dalį 
minčių, kurios bandymo metu 
yra žmogaus sąmonėj. Čia re
zultatai dar nėra paaiškėję, nes 
patys bandymai nėra baigti. 
Tačiau jau dabar nustatyta, 
kad gan lengvai ir labai tiksliai 
galima nustatyti, ar žmogus 
meluoja ar teisybę sako, štai, 
pavyzdžiui, tam pačiam kam
baryje už uždangos stovįs as
muo pasako: “Aš esu studen
tas. studijuoju matematiką, 
moku automobiliu važiuoti, šį 
rytą valgiau 3 obuolius.” Iš 
šio trumpo sakinio klausytojai 
lengvai gali suprasti, ar už už
dangos stovįs asmuo meluoja, 
ar ne. Ypatingai lengvai gali
ma susekti vyrus. Daug sun
kiau atspėti, ar moteris meluo
ja ar teisybę sako. Iš kitos pu
sės moterys daug tiksliau 
sprendžia, ar už uždangos sto
vįs žmogus meluoja, ar ne. To
dėl ir moterys taip greit su
gauna vyrus meluojant, kai jie 
vėlai grįžta namo.

Minėtų bandymų rezultatai 
yra tik pirmieji šios srities dar
bo vaisiai. Kol kas visi rezulta
tai remiasi grynai spėjimais: rei
kia betgi tikėtis kad ilgainiui 
psichologai pajėgs surasti ir iš
aiškinti, kas gelbsti taip tiksliai 
spręsti apie žmogų iš jo balso. 
Kai tatai Imis nustatyta, šios 
srities rezultatai bus galima 
panaudoti gyvenimo praktikai.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

“AUKŠTA” GAMINU 
KOKYBE

Sovietinė spauda daug kalba 
apie “pažangiausios pasauly” 
sovietinės pramonės aukštą 
gaminių kokybę. Dabar iš jos 
pačios gauname išgirsti ir kon
krečių tos aukštos kokybės pa
vyzdžių. Daug kur į statybos 
vietas buvo atvežta plytų, bet 
jos suiro ir susileido dar sta
tybos nepradėjus. Dėl to ypač 
nukentėjusi mokyklų statyba.

NAUJA NAŠTA VALSTIE
ČIAMS

Sovietiniai valdovai Lietuvo
je sugalvojo jau ir taip darbo 
varginamiems kolchozininkams 
užkrauti dar vieną darbo naštą. 
Kur statoma mokyklos ar kiti 
viešo naudojimosi trobesiai, 
tuos statybos darbus norima 
primesti valstiečiams atlikti 
“savanoriškų talkų būdu”. Tai 
reiškia, jog kolchozininkai dar 
papildomai turės dirbti prie 
statybų, pailgindami savo ir 
šiaip ilgas darbo valandas. O 
iš antros pusės jie už tai ne
gaus jokio atlyginimo, nes tai 
būsią ‘savanoriškos talkos”, už 
kurias atlyginimas nemoka
mas.

teikia veteranų teises Korėjoje 
kovojusiems, kuriems mokslą 
apmokės valstybė. Manoma, 
jog tuo pasinaudos apie 750,- 
000 kariavusių Korėjoje. Ne
mažas jų skaičius stoja į kata
likiškas kolegijas.

• Septynios negres vienuolės 
šią vr.sarą studijuoja katalikų 
universitete Vašingtone, o pra
ėjusį pavasari tą universitetą 
baigė 40 negrų jaunuolių. Ki
tais metais negrų studentų 
skaičius pasieks 90. Stipendijas 
parūpino komitetas, kurį glo
boja Bostono arkivysk. R. Cu- 
shing. Komiteto fundatore yra 
Mrs. Roger L. Putnam Spring- 
field, Mass.

• Tel Avive, Izraelio valsty
bėje, žydai nutarė vieną gatvę 
pavadinti italų kunigo Giovanni 
Palatucci vardu. Jis praėjusio 
karo metu, gelbėdamas žydus 
nuo vokiečių, pats buvo areš
tuotas ir Dachau stovykloje 
nukankintas.

• Bulgarijoje bolševikai are
štavo du katalikų vyskupus: 
Kirilą Kurtevą ir vysk. Joną 
Romanovą. Pirmasis. 61 metų, 
■į vyskupus buvo įšventintas 
1926 m., antrasis, 71 metų, 
vyskupu tapo 1942 m. Trečio 
vyskupo Eugenijaus Bosikovo 
rezidencijoje padaryta krata; 
paties vyskupo likimas nežino
mas. Taip pat suimta 30 kuni
gų iš 120. Katalikų Bulgarijoje 
iš viso tėra 57,000. Dauguma 
jų unitai. Rusai bolševikai .įlos 
dar labiau persekioja negu lo
tynų apeigų katalikus.

• Lenkijoje jaunimas pi i ver
stinai suvaromas į vadinamas 
“darbo kuoras”, kuriose jau
nuolius — berniukus ir mergai
tes — pajungia sunkiems dar
bams ir per 5—6 mėnesius taip 
tvarko programą, kad nelieka 
laiko nei sekmadieniui švęsti 
nei mišių išklausyti. Taip pat 
kapelionai neprileidžiami ligo
ninėse prie mirštančiųjų ir ser
gančiųjų. Sakramentus jiems 
galima teikti tiktai slapta.

• Japonijoje, Tokio mieste, 
kuris turi arti 7 milijonų gy
ventojų. nuo karo pabaigos į 
katalikų tikėjimą perėjo 12,000 
žmonių. Katalikų Tokio dabar 
iš viso yra 20.000. Jų skaičius 
didėja ir kituose miestuose.

• New Yorko valstybėje yra 
4.248.241 katalikų. Iš šios val
stybės yra 702 misionierių, ku
rie dirba misijose.

NĖR KUR UŽSAKYTI 
AVALYNES

Sovietinė spauda praneša, 
.jog Pandėlio rajono gyventojai, 
norėdami užsisakyti ar iient pa
sitaisyti batus. \ turi keliauti 
net į kitą rajoną. Pandėlio pra
monės kombinato vadovai vie
tos batų dirbtuvę aprūpina... 
tik odų atliekomis.

I SVETIMUS KRAŠTUS
Sovietinė spauda skelbia, kad 

Uzbekistane, Todžikis t a n e, 
Gruzijoje ir Ukrainoje galima 
rasti “Žalgirio” pagamintų grę
žimo staklių. Jų paprastai truk 
sfa Lietuvos dirbtuvėse, nes 
Sovietai visus gaminius veža iš 
Lietuvos, krašto kuo mažiau
siai palikdami.

DAILININKAI I ŽKI.IU V<>
Lietuvos rašytojai spiriami, 

kad “demaskuotų amerikinį 
imperializmą”. Kas to dai-bo 
nesiima, gauna pylos. Bot da
bar į tą darbą varomi ir dai
lininkai: “Tiesa” juos ima į na
gą, kad to Amerikos imperia
lizmo jų paveiksluose ji nega
linti įžiūrėti. Tai esą niekuo ne
pateisinama. ir dailininkai nie
ko nelaukdami turį imtis dar
bo.
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HKORYBO PRIEDAS
100 LIAUDIES DAINŲH

Neseniai pasirodė naujas gai
dų leidinys. Tai “100 liaudies 
dainų”, kurias harmonizavo 
kompozitorius prof. Kazys Vik
toras Banaitis, šį brangų kūri
nį išleido nenuilstamas mūsų 
kultūros rėmėjas Prelatas P. 
M. Juras.

Vertindami leidinio turinį, 
susiduriame su K. V. Banaičio 
kūrybine evoliucija. K. V. Ba
naitis yra autorius daugelio 
kamerinės muzikos veikalų. Jo 
sonata smuikui, sonata violon
čelei. trio klarnetui, smuikui ir 
arfai, varijacijos fortepijonui 
(Sutemų giesmės ir vizijos) 
atskleidžia didelį stilistinį savi
tumą. Šiuose veikaluose kom
pozitorius Banaitis pasiekia di
delės meninės aukštumos. Drą
siai galima teigti, kad šiais vei
kalais jis davė mūsų muzikinei 
kultūrai tautinės krypties pa
grindus. Jis panaudojo liaudies 
motyvų dvasią savo melodiko
je. jų tačiau nekopijuodamas, iš 
tų pačių motyvų išrutuliavo 
savitą, griežtai diatoninę har-

lz. Vasyiiūnas

Kompozit. K. V. Banaitis

meriją. savo ritmus jis sąmo
ningai stengiasi subordinuoti 
folkloriniams ritmams. Su ši
tais savo kūrybos pagrindais jis 
tačiau nepraranda Individualy
bės. kuri reiškiasi giliu lyriš
kumu. aukštu estetiniu skoniu, 
nepaprasta erudicija bei kultū
ringumu.

Pažvelgę į naują leidinį, ma
tome. kad kompozitorius spren
dė pasiimtą uždavinį visu kūry
biniu užsimojimu. Jo subrendu
si kompozicinė technika pasi- 
re škia čia visu tobulumu. Sko
ningai parinktos harmonijos, .jų 
saikus ir estetiškas panaudoji
mas. tampriai surištas su liau
dies melodijų dvasia, griežtas 
harmonijų diatoniškumas, tur
tingas spalvingumas, tobulas 
kiekvienos dainos išbaigtumas 
— visa tai rodo K. V. Banai
čio kaip kompozitoriaus labai 
tobulą stilių, kuris šio leidinio 
darbuose, atrodo, pasiekia savo 
apogėjų.

tė anyta; Ant kalno malūnė
lis) ; kitur tik harmonijos frag
mentai, paliekant protarpiais 
viena melodija arba ją palydint 
imitaciniu motyvu (Oi aš va
kar). Figuraciniu pritarimu pa
sižymi daina “Už balto stalo”. 
Kartais fortepijonas groja me
lodiją kartu su dainavimu (Rū
telių daržas, rūtelių), bet ji čia 
taip įpinta, kad neslopina dai
navimo.

Koloritinio turtingumo duo
da fortepijono registrų kaitalio
jimas. Kompozitorius tai daro 
laisvai, drąsiai ir su skoniu. 
Šią priemonę jis naudoja dau
gelyje dainų.

Nuostabus harmonijų moda- 
liškumas ir jų diaton škumas, 
— per visas dvidešimtis dainų 
nerasime akompanijamento nei 
vieno chromatinio ženklo, iš
skyrus, kurie yra pačioje melo
dijoje. Natūralūs septakordai 
sudaro disonuojančias sekun
des ir septimas. Tie disonansai 
prabėgančio pobūdžio — iššau
kę neramumą, grįžta į konso- 
nuojantį akordą, šie disonuo- 
jantieji momentai bene sudarys 
pagrindinę modernumo žymę 
Eanaičio harmonizavime, kuri 
priartina jo stilių prie vėlyvųjų 
nūdienių kompozitorių kūry
bos.

Reikia pabrėžti menišką, gi
liai išjaustą ir pergyventą 
nuotaiką, kurią autorius įdeda 
į kiekvienos dainos apdirbimą. 
Kas nesižavės, sakysim. “Vai 
toli, toli” dainos elegišku to
nu. Estetiškumas jos įžangos! 
Kaip ji nuteikia, tarytum iš 
nieko iššaukia dainos motyvą. 
Pati dainos melodija gili, pilna 
liūdnumo, dvelkia senovišku
mu. Koks švelnus kompozlto- 
riaus duotas pritarimas. Koks 
spalvingas perėjimas iš žemų 
tonų į aukštuosius. Arba tos 
harmonijos — jungimas do mi- 
nor su re minor akordu, pri
dedant išlaikytąjį do. Kaip mis
tiškai sklaidosi pagaliau pasku
tinieji postludium akordai!

Kitos dainos panašiai pilnos 
atitinkamos nuotaikos. Kiek
vienoje rasime ypatingą kom
pozitoriaus priėjimą, tai dainai 
būdingą, pritaikintą, jai tin
kantį, padarantį iš jos tikrą 
brangų meno vtfkalėlį.

ir

*

Apžvelkime patį leidinį

Leidinio pradžioje telpa dvi
dešimt dainų vienam balsui su 
fortepijono pritarimu. Jų čia 
randame -įvairiausio pobūdžio 
ir charakterio.

Kiekvienoje dainoje randame 
trumpesnę ar ilgesnę fortepijo
no įžangčlę. Vienur ta įžanga 
remiasi dainos motyvu arba jo 
nuotrupa, kitur ji rutuliuojama 
iš akompanijamento medžia
gos, arba tiesiog duodama vie
na tik gaida.

Pritarimas parinktas vis 
skirt ngas. išplaukiantis iš dai
nos pobūdžio, suvedantis visą į 
darnią visumą, pilną ryškaus ir 
"ilaus charakterio.

Akompanijamento priemo
nes pasižymi esi et iškurnu ir iš
radingumu. Vienur akordai pil
ni — daugiabalsiai ir platūs. jų 
slinktis lygiagretė, rami (SiUn-

dame pradžioje dainos “Jokim, 
broleliai.” Pagaliau kadencinį 
atsiliepimą bosuose pastebime 
elegiškoje “Oi tu, sakai.” Ne
griežtą kanoną, gal daugiau 
žodinį, dar užtinkame “Žerki, 
tėveli” dainoje. Visos kitos dai
nos subalsuotos grynai harmo
ninėmis priemonėmis.

Tos priemenes savitos. Jos 
nėra perdėm keturbalsės. Ke
turi vyrų balsai — tai dailinin
ko paletra, iš kurios autorius 
jautriai ir skoningai pasirenka 
pagal reikalą tris keturius bal
sus, arba tik du, ir net pateka 
vieną. Dažnai veda paralelėmis, 
oktavomis arba unisonu. Pati 
harmonija — diatoninę, kruop
ščiai parinkta, nevengianti di
sonansinių pereinamųjų sąs
kambių. Nevengiama grynai 
klasinių ėjimų, kaip pradžioje 
dainos “Jojau lauku”, kur te
norai pasigauna būdingą me
džioklinių ragų harmoniją.

Iš kitų priemonių pažymėti
nos žodžių išretinimas (Dram- 
ta du du du — alutį), kai kurių 
žodžių pavėlintas atliepimas

(Kai aš pažadėjau — davė), 
linksmo tralialia pritarimui įve
dimas (Ilgai aš gėriau) gėrimo 
dainoje.

Visos vyrų chorui dainos teikia 
malonaus įspūdžio. Jos lengvu
tės, savo charakteriu estetiš
kos, tobulai išbaigtos.

lodijos primityvumu. šiose dai
nose autorius nesprendžia jų 
autentiškų sąskambių proble
mos, tik duoda menišką apipa- 
vydalinimą su, palyginti, švel
nia modaline harmonija. Vie
nur joms panaudoja tribalsį 
kanoną (Du dobilėliai), kitur 
pasitenkina tik harmonija (Tu
pėjo vanagas. Trinku trinku 
tilteliai).

Daug įdėta gružių lyrinių 
dainų: “Ai rūksta Vilniaus m e- 
stelis”, “Motušė mano,” “At
skrido sakalėlis”, "Kas už gi
rių, už tamsiųjų” linaraučio 
daina — “Ar velys motulė”. 
“Nuo putino, nuo aviečių”; jų 
daugumas plačiai kompozito
riaus išvystytos. Nemažai yra 
linksmų jaunimo dainų — ‘O 
kaip turėjau”, “Atvažiuoja žo
lynai”, Kalėdų daina. “Ant tė
vulio didžio dvaro” Velykų dai
na, išplėsta per dešimts posmų, 
labai gyva ir šviesaus pobū
džio. “Tu, lapute” vienposmė, 
kur antrame motyve gražiai iš
vengta moduliacijos, “Oi žirgeli 
juodbėrėli”, “Tave sode pasodi
no”. Linksmu charakteriu pa
sižymi bemaž visos ‘sutartinių” 
pobūdžio dainos.

Dar norime suminėti kanonu 
pravestą ir per keturis pos
mus išplėtotą “Ai siuntė mane 
ežeran”. Žemaitišku motyvu 
patraukia dėmesį “Aš išdaina
vau” daina apie meirūną. Leidi
nio pabaigoje patalpintos dvi 
dainos, kurias dėl jų plataus ap
dirbimo reiktų kūriniais vadin
ti. Viena jų “Po aukštus kal
nus” jaunimo daina, jau žino
ma ir kitų harmonizuota (be
rods pp. Zdanavičiaus ir Jonu
šo) . C’a jai duota dvylikos tak
tų įžanga ir kiek trumpesnė 
pabaiga, “švento Jono rytelį” 
Sekminių naktigonės daina iš 
kuklaus, palyginti, motyvo vir
to d’deliu, įspūdingu, pilnu jau
natviško entuziazmo veikalu.

Mišriam chorui kompozito
riaus išgauta daug spalvingumo 
ir įvairumo. Mėgiama priemo
nė yra sudaryti du choru—-vy
rų ir moterų — ir .juos pakai
tomis naudoti, arba sudaryti į- 
vairius naudojimo varijantus. 
Ši priemonė įgalina praplėsti 
akordus iki šešių ir net septy
nių balsų (Valioj, dalgeli. Aš iš
dainavau ).

Visai harmonijai reto 
muzikinio grynumo suteikia 
griežtas diatoniškumas, kuris ir

mišraus choro dainose išlaiky
tas. Gal ketvertą dainų užtik
sime, panaudotus pripuolamus 
chromatinius ženklus.

Atžymėtina dinamika

Pabaigai paminėsime kruop
ščiai atžymėtą dinamiką, jaut
riai ir įvairiai naudojamą, ir 
tempus, kurie pritaikyti kiekvie
na dianal giliu išjautimu. Kom
pozitorius nesitenkina Allegro, 
Allegretto, Andantino. Andan
te. Daugelyje dainų rasime dar 
būdingus pažyminius — gioco- 
so (džiugia’.), scherzando (žais
mingai ), pastorale 
dainos pobūdžio), 
(meiliai), espressivo
kingai), jubiloso (šventiškai), 
risoluto (ryžtingai), con brio 
(su užsidegimu) ir panašiai.

Leidinio pradžioje randame 
įdomias autoriaus pastabas ir 
ilgoką studiją anglų kalboje 
apie lietuvių liaudies dainas.

(piemenų 
amabile 
(išiaiš-

GRĮŽIMAS

(Iš “Saulės laikrodžių“)

Basos kojos surinka iš džiaugsmo—tai ji! 
mano tėviškės kiemo smiltis.
Ir nuo raudančių rankų nukrinta klaiki 
prakeikimo naktis.

Kad šis leidinys išvydo sau
lės šviesą, turime būti dėkingi 
didžiai nusipelnusiam mūsų 
kultūros rėmėjui, mūsų kultū
ros visokiariopam puoselėtojui, 
Prelatui P. M. Jurui, dabarti
niam Bostono Lietuvių Institu
to Pirmininkui. Ir pats kompo
zitorius, pagerbdamas gailin
gojo mecenato 60 metų sukak
tį, šį darbą jam dedikuoja.

Kam yra žinoma, kiek bran
giai kainuoja gaidų išleidimas, 
ir kiek jos vėliau neamortizūo- 
ja įdėto kapitalo, tas gali su
prasti. koks didelis pasišventi
mas asmens, pasiėmusio ant 
savo pečių išleidimo naštą. 
Mus jaudina tas grynas idealiz
mas. ta didžioji meilė mūsų 
kultūrai. Turime viltį, kad ji 
bus apmokėta tais vaisiais, ku
riuos atneš jo išleisti darbai. Iš 
savo pusės norėtume įtaigo
ti. kad šis leidinys kuo grei
čiausiai paplistų, ne tik mūsų 
tarpe, bet kad būtų pasirūpin
ta jo išplitimu tarp svetimųjų. 
Turėtų būti .juo aprūpintos žy
miausių konservatorijų biblio
tekos. ypatingai kur dėstoma 
folkloro mokslas (Harvaid, 
Freiburg. Roma. Čilė) ir žy
mūs chorai (Yalle University 
ir kiti). Tai būtų atlikta nepa
prasta kultūrinė lietuvybės 
misija, taip mums šiandieną 
reikalinga Ir svarbi.

Mišraus choro dainos

Henrikas Nagys

“SAULES LAIKRODŽIŲ” POETAS

žavėjo savo 
jautei ryškų 
veidą, stiprų 
Išdidus savo

Po kelerių metų f pertraukos 
Henrikas Nagys vėl pasirodė 
su nauju poezijos rinkiniu — 
“Saulės laikrodžiai.” Pastarasis 
.jo “Lapkričio naktų” rinkinys, 
į kurį buvo sutelkta “Eilėraš
čiai”, išleisti rotatoriumi, gra
žiai papildytas, 
naujumu. Visur 
H. Nagio poetinį 
orginalų vaizdą.
vienatvėje jis dainavo liūdnas 
lapkričio naktis, giliai prasklei- 
sdamas gimtosios žemės ilge
sį-

Dabar poetas lyg užklydęs į 
pilies kiemą, kur saulės laikro
džiai karpo valandas. įsižiūrė
jęs į juos, jaučia jis praeina
mumą. liūdną žmogaus buitį, 
nes visur vakaras, vakaras. Toli 
paliko diena, ir ji nebeateis, 
nes poetas atsisveikino su pa
sakų sodais. Bus amžinas ru
duo. nes Dievas pridengė ran
kom saulės ugniakurus.

Lietuviu Kultūros FoikIo konkursas

Žvilgsnis j choro dainas

Toliau apžvelgsime dvidešim
tis dainų vyrų chorui, įdėtas 
leidinio pabaigo.jp. Jos harmo
nizuotos vyrų chorui nepripuo- 
lamai. Savo turiniu šios dainos 
tinka dainuoti vyrams. Tai jau
nimo dainos jojant pas mergelę 
ar į karužį. Jų charaktęris gy
vas, linksmas, ritmiška#.. Išim
tį sudaro "Oi tu, sakai” elegi
nio charakterio daina, kur ber
nelis liūdi netektos mergelės. 
Visos kitos apdainuoja žirgelį, 
g relę, dvarelį, mergelę, alutį, 
kareivėlį, mundurėlį.

Autoriaus priėjimas prie šių 
dainų harmonizavimo yra bū
dingas. Jis pasižymi paprastu
mu. kuklumu, čia neieškoma 
efektų, o tik stengiamasi pa
remti dainą .jos smagiame nu
siteikime.

Bemaž visose dainose palie
kama melodija pirmiems teno
rams. šiuo atžvilgiu penkiose 
randame varijavimų. Dainoje 
“Aš šią naktį” pirmi bosai per
ima melodiją antrame harmo
nizavimo posme. Paskutinio 
motyvo atkartojimą randame 
pas antruosius bosus (Aš pas 
tėvelį). Dainoje “Sopa man 
galvelę” panaudotas oktavinis 
kanonas po vieno takto, kur 
antrieji bosai seka pirmuosius 
tenorus. Trumputį kanoną ran-

Didesnę leidinio dalį užima 
dainos mišriam chorui. Jų čia 
randame šešiasdešimtis, šita
me skaičiuje yra įvairių dainų, 
.jų turinio atžvilgiu bei harmo
nizavimo prasme. Vienoms au
toriaus duota paprastutį lengvą 
ir švelnų harmoninį rūbą. pav.. 
našlaitinėje “Oi Dieve mano”, 
kitoms nevengiama aštresnių 
sąskambių, pav., sūpuoklių dai
noje, “Pučia vėjas ąžuoluosna”, 
kuri iš dviejų taktų motyvo iš- 
plėtojama į dvidešimt posmų.

įdomios ir gražios yra pie
menų dainos ir raliavimai. Jų 
čia yra “Stokit gulkit, galvijė- 
liai” ar “Ralio, dar valio”, abi 
suharmonizuotos posminiu bū
du. Skambiai ir plačiai padary
ta šienapjūtės daina “Valioj, 
dalgele”. Atskiri posmai bai
giami netikromis kadencijomis 
ir tik paskutinioji pilnai išsiri- 
ša. Išplėtota ir gražiai padary
ta gėrimo daina. "TU. tu. tu. 
kas būtų”, kur melodija perei
na per visus balsus, išnaudoda
ma įvairias galimybes.

Prasmingu monotoniškumu 
pasižymi rugiapiūtės daina 
“Siūravo rasa”, arba “Vaikšti
nėjo tčvužėlis” taip pat rugia
piūtės. kur melodija neprašoka 
kvartės apimties.

Ypatingą grupę sudaro “su
tartinės” dainos, kurių įdėta a- 
ple dešimtį. Jos pasižymi bū
dinga sinkopine ritmika ir me

Lietuvių Kultūros Fondo lai
kina JAV apygaidos Valdy
ba. gerai suprasdama dabartinį 
sceninių veikalų trūkumą ir no
rėdama paskatinti dramaturgi
nę kūrybą, skelbia konkursą 
dramos veikalui parašyti šio
mis sąlygomis:

1. Dramos, veikalo triną ir 
rūšį pasirenka pats autorius.

2. Veikalas turi būti literatū
riškas ir sceningas.

Pastaba: Pageidau. am;:. kad 
šis veikalas, atsižvelgiant į šių 
laikų aplinkybes, būtų lengvai 
pastatomas ir .jo vaidinimas 
truktų ne ilgiau k a i p 
tris valandas.

3. Konkursinis veikalas įtei
kiamas Lietuvių Kultūros Fon
do Valdybai ligi 1952 metų 
gruodžio m. 31 dienos.

Pastaba: šiame konkurse
kviečiami dalyvauti viso pasau
lio lietuviai.

4. LKF valdybai turi būti at
siųsti du rankraščio egzemplio
riai. ranka ar maš’nėlc rašyti 
ir slapyvarde pasirašyti; auto 
riaus pavardė pranešama ats
kiriame voke.

5. Už pripažintus veikalus 
skiriamos dvi premijos:

I—500 JAV dolerių, 
H—300 JAV dolerių.

6. Konkurs niam veikalui .- 
vertinti LKF Valdyba sudaro 
komisiją Iš LKF pirmininko 
arba jo įgalioto asmens, dviejų 
Rašytojų Draugijos Valdybos 
skirtų narių ir dviejų profesio
nalų aktorių.

7. Komisija savo nutarimus 
daro paprasta baisų dauguma. 
Balsams pasidalinus po lygiai, 
nusveria pirmininko balsas.

8. Konkursui pasibaigus, 
rankraščiai grąž narni auto
riams; jiems paliekamos ir vi
sos veikalo panaudojimo bei iš
leidimo teisės.

9. Konkursiniai ve kolai siun
čiami ir visai kitais konkurso 
reikalais susi rašinėjama šiuo 
adresu:

Jonas F. Daugėla, 1X63 Wcst
17 Str., Ovrtand Z, Dhw>.

Poetas vėl lyg sudužusio lai
vo keleivis, gyvena tuščioje sa
loje. begalinėje vienatvėje, 
skausme ir laukia didingo laivo 
su saule ir vėjais, kurie jį iš
neš iš tos tamsumos. Visos jo 
mintys skrenda į vaikystę. į 
paliktus namus, j gimtąją že
mę.

Henrikas Nagys yra lyg im
presionistinis tapytojas, kuris 
kartą perėjo per savo žemę, 
gerai į ją įsižiūrėdamas. Da
bar pasigaudamas nuotaikos, 
jis tapo jos prisiminimus, su 
smulkiom detalėm piešia vaiz
dus: kiemą, kur jis vaikystėje 
bėginėjo, mokyklą, kaimelius, 
upelius, ežerus, uostą, traukinį. 
Piešia taip ryškiai, kad. rodos, 
girdi, kaip gurguliuoja tie upe
liai. matai, kaip praplaukia su- 
i-ūdvję kibirai—laivai, suuodi 
dumblo ir alyvos kvapą uoste. 
Deda vaizdą prie vaizdo, spalvą 
prie spalvos, ją kontrastuoda
mas. peršokdamas plačiom ska
lėm, kad skaitytojui labiau į- 
strigtų.

Poetas nesustoja prie eroti
nio motyvo. Retai kur praeina 
mergaitė, liet jos vaizdas nesu- 
skamba erotinėm dainom. Ne
rasime čia ir religinės nuofai 
kos. Jis iš negyvenamos salos 
žiūri į paliktą žemę, prie ku
rios miršta ūkininkas, ir .jo

kraujas teka į žemės gyslas. 
Tik ten grįžta palaidūnai su
nūs .tik ten bus gera verkti de
besų gimtųjų ašarom ir ant 
gimtinės grindinio miegoti, ši
ta gimtoji žemė atleis klajū
nam. priglaus ir paguos. nt's 
nukris nuo rankų prakeikimo 
naktis.

Pro plačius peizažus poetas 
praveda žmogų, kenčiantį tą 
pačią būties tragiką. Su didele 
meile jis rodo juos, su užuo
jauta kalba apie vargstančius 
ir klystančius.

Henriko Nagio vaizdas visa
da originalus ir tvirtas. Jis 
papuoštas palyginimų palygini- 
mias, pagražintas epitetais, ir 
taip išryškėja, kad. rodos, imk 
ir pervesk į drobę. Dailininkas 
galėtų nutapyti visus jo peiza
žus. ežerėlius, kiemus, uostus.

Savo poetine forma Henri
kas Nagys padarė nemažą pa
žangą. Kadaise J. Keliuotis ba
rė poetą, kad jo jausmas dar 
žalias, kad jis nesuradęs savo 
formos. Su “Lapkričio naktim” 
jis žymiai šoktelėjo aukštyn. Ir 
šitoje knygoje matyti formos 
tobulėjimas: vaizdai apvalomi, 
išryškinami, labiau kondensuo
jami. Poetas ieško ir skambu
mo. eilutės trumpėja, o kai kur 
posmai skamba gražiais rimais.

Su pirmu puslapiu, kai pra
verti “Saulės laikrodžius", jau
ti poeziją, matai poetą, tvirtai 
jauičantj save, ir pasiduodi jo 
vizijai. Nūdienėje sutemoje šie 
poeto vaizdai, jo nuotaikos kal
ba. kad mūsų poezija dar nenu
vytus. dar ji krauna gražius 
žiedus. Todėl ir “Saulės laikro
džius" priskiriame prie šių me
tų knygos papuošalų.

Henrikas Nagys turi savo i- 
liustratorių — dail. Telesforą 
Valių. Jis iliustravo “Lapkričio 
naktis”, padarė Rilkės “Korne
to” vertimui medžio raižinius. 
Ir šios knygos paveikslai, pa
ryškindami poeto nuotaikas, 
kalba savo originalumu ir me
niškumu. Tačiau pastebima, 
kad dailininkas savo laiką ati
duoda kitam darbui, ne grafi
kai.

(Knygą kukliai, liet gražiai 
išleido Spaudos Klubas Chica- 
go.je. 80 psl.. kaina 1 dol )

A. Džiugenas

10. šis konkursas nutartas 
skelbt .r jo taisyklės priimtos 
LK Fondo laikinos JAV apy 
gardus valdybos posėdyje 1951 
m. lapkričio m. 4 d., dalyvau
jant valdybos pirmininkei A. 
Augusiinavičienei ir nariams 
prof. dr. Pr. Skardžiui, Ign. 
Malinausku:. St. Barzdukui. K. 
Tallat-Kelpšai. A. Laikūnui. J. 
F. Daugėlai..

Pakartotinai skelbdama šias 
taisykles lietuviškoji' spaudoje 
visų dėmesiui, LKFondo valdy
ba turi painformuoti, kad vei
kalai šiam konkursui .jau pra
dėjo plaukti ir šiuo metu 
tariamasi su Rašytojų Draugi
ja dėl galutinio įvertinimo ko
mis’jos sudarymo. Sudariu- į- 
vertinimo komisiją, apie tai 
tuojau bus pranešta spaudoje. 
I.KFondo valdyba laukia visų 
galimai gaus: m dalyvaujant 
šiame dramos veikalo konkm- 
sv.

Tartum reaguodami į Benį 
Babrausko mintį — paminėti 
Keturių Vėjų 30 metų sukak
ti, — pirmieji atsiliepė ameri
kiečiai rašytojai. Štai, neseniai 
į mūsų rankas pateko naujas 
.jaunųjų amerikiečių autorių 
žurnalas, keistu sutapimu pava
dintas KETURI VEJAI (Four 
Winds, A Quarterly of Arts 
and Letters. Summer 1952. 
Vol. I. N. 1).

Redakcijos žodyje — Atsi
šaukimas į kiautvarles — jie 
kreipiasi į visų kraštų, visų 
erdvybių ir platybių, visų i a- 
sių ir tikybų ir į visokių suge- 
liėjimų kiautvarles (clams). sa
kydami duosią progos pasireik
šti naujiems baisams.

Mūsų keturvėjininkai sakė: 
“Tai ne menas čiauškėti putpe
le”, nepatiko jiems ir lakštin
galų giesmės: amerikiečių lite
ratūros novatoriai žada užgie

doti kiautvarlių balsais. Sunku 
pasakyti, ar tai pažanga, ar at- 
žanga. Žinoma, tai nekliudo 
jiems didžiuotis išdygus toje 
pasaulio garbingoje saloje, kui
sau įkvėpimo sėmėsi Emerson. 
Kipling, Longfellovv. Connolly. 
S. T. Eliot. Olson.

Vardas — Keturi Vėjai — 
jiems esąs simbolis to vėjo, ku
ris pažadina senas idėjas nau
jam gyvenimui. Na. argi ne 
tiesa? Mūsų seniai savo amžių 
atgyvenusi srovė “atgimsta” 
amerikiečių .jaunose literatūri
nėse kiautvarlėse.

Teigimas, kad šių dienų am. 
modernioji poezija gyvena Juo
zo Zengės-Žlabio gadynę, pasi
tvirtina. Akivaizdoje fakto, kad 
amerikiečiai pradeda nuo to. 
ko mes jau 30 metų sukaktį 
švenčiame, kas benorėtų saky
ti. kad mūsų literatūra atsili
kusi ir nemoderniška?

pabaigo.jp
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• Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjunga 
šaukia savo skyrių atstovų 
suvažiavimą š. m. įugpiūčio 
mėn. 30-31 d.d ir rugsėjo 1 
d. Chicagoje Lietuvos Vyčių 
Salėje. 2453 West 47th Si. Su

važiavime numatoma aktua
lių reikalų svarstymas, baigia
mas linksmu pobūviu ir eks
kursija autobusais.

• Tėvai Pranciškonai, norė
dami angliškai kalbančiuosius 
supažindinti su savo vienuoli
ja. išleido gražiai iliustruotą 
leidinį "Lithuanian Francis- 
can Fathers". Redagavo T. 
Leonardas Andriekus. viršelis 
(dviejų spalvų) dail. P. Os- 
mo’skio. Tekste apžvelgiama 
visa pranciškonų istorija Lie
tuvoje. paskui jų įsikūrimas 
Amerikoje. Teksto .liustraci- 
jos vaizduoja lietuviškuosius 
miestus, liaudies ir individua
linį meną, pranciškonų vie
nuolyną Kretingoje, šj leidinį 
plačiai paskleidė per Lietuvių 
Dieną Kennebunk Port. Mai
ne.

ROCHESTER,
Naujokas. Andr.. Arlauskaitė, 
Ir.. Podelytė. Dalia. Skorogo- 
batas. Rom.. Jančys. AL. Bati- 
sa, Juoz.. Žiemys. Ant., klb. J. 
Bakšys. Sabaliauskienė. K.. 
Sabaliauskienė. VI.. Jurkštas, 
P., š levas. K-.Viliūnienė. Neli. 
Naujokienė. Em.. Glovackaltė. 
Anelė. Sireika - Kurkulytė. 
Savage. Geo.. Sherelis Rober
tas. Juška. Ona. Gudaitė. John. 
šlapelis. Feliksas (iš karto su
mokėjo 11 dol.). Sinkevičius, 
Alb.. Polinauskaitė. M., Ma- 
siuliai VI. ir Genė, Barzdevi- 
čiūtė. Nancy, Zaburytė. Vera. 
Žiedas. VI.. Užemeckas Br., Ja- 
nuškevičienė Br.. Adomaitis. 
J.. Baliutavičius. Pr., Vitkus. 
Vict.. Vilimas. L., Kalvaltienė. 
Anelė. Reginai Vincas ir Jadv.. 
Pupininkas J.. Cijunskas, J., 
Povilaitis. J.. Baltušis. Kl.. Vld- 
mantienė. Žemelis H.. Nakas, 
Vyt.. Liepa. Ant.. Vėsa. Juo
zas. Burkūnas. Ant., Morkū
nas. Jonas. Jurkui nevičius. J.. 
Vyt. Žmuidzinas. A. Sabaliaus
kas. Pr. Saladžius ir Jurgis 
Jankus.

• Vysk. V. Brizgi, jo lanky
mosi Philadelphijoje proga, 
paminėjo lenkų laikraštis 
“Gvvįazda”. įsidėjo jo nuo
trauką ir pažymėjo jo 25 me
tų kunigystės sukaktį.

• Leonardas šimutis ir Ig
nas Sakalas Philadelphijos 
lenkų laikraštyje "Gvviazda"

Iš popie- 
medalius.

Sakalas 
laikraštyje 

paminėti kaip gavę 
žiaus atsižymėjimo
• Matą Zujų. .jo 25 metų 

“Garso" redagavimo proga, pa
minėjo “Pravda". Karpatų ru
sų Philadelphijoje leidžiamas 
laikraštis. Įdėta redaktor.aus 
totosrafija. kartu paminima :r 

35 metų sukakti'.

Gražiai pavykusi Lietuvių 
Diena

šią vasaią Rochesterio lietu
viai turėjo du svarbesnius pa
rengimus: Joninių laužą, kurį 
suruošė A. L. Bendruomenės 
V-ba .ir tradicinę Lietuvių Die
ną. rengė ALT skyriaus valdy
ba

Tradicinis Lietuvių Dienos 
parengimas įvyko l.epos m. 27 
d. Programoje dalyvavo ir 
kalbą pasakė kongresmenas 
Keating ir miesto vicemeras. 
Kongresmenas Keating savo 
kalboje pažymėjo, kad jam vi
sados yra miela su lietuviais 
bendradarbiauti: jis gerai ži
nąs dabartines senosios lie
tuvių Tėvynės kančias ir todėl, 
kiek leisiančios jo sąlygos, vi
somis jėgomis remsiąs lietuvių 
ir kitų pavergtų kraštų išlais
vinimo darbą. St. Ilgūno vado
vaujama liet. taut. šokių grane 
pašoko kelis liet, tautinius šo
kius. Akordeonu grojo P- Ar
mėnas. Lietuvių Dienos šventė 
buvo pradėta Amerikos ir Lie
tuvos himnais. Labai gražiai 
šventės programą anglų kalba 
pravedė Jonas Morkūnas ir P. 
Norkeliūnas.

Rytojaus dieną vietos ame
rikiečių laikraščiai, gražiai at
siliepdami apie Lietuvių Die
nos minėjimą. įsidėjo kelias 
nuotraukas ir pažymėjo, jog 
šventėje dalyvavo per 5.000 
dalyvių, beveik Iš visos Ameri
kos.

Irena Arlauskaitė už gra
žiausius tautinius rūbus. K. 
Sabaliauskas ir Br. Stukas už 
gražiai papuoštus automobilius 
laimėjo dovanas.

Automobilių paradui 
vavo J. Želnls. Gudino 
legionierius.

vado-
posto

Dr. Juozą Januškevičių, mū
sų laikraščio bendradarbį, jo 90 
metų sukakties proga, paminė
jo Philadelphijos lenkiški ir 
rusiški laikraščiai. į kuriuos jis 
taip pat kartas nuo karto ra
šo.

Dr. Jurgis Balčiūnas
Jonas Stankaitis liepos m. 15 
d. išlaikė gydytojo egzaminus. 
Abu yra veiklūs vietos lietuvi
škų organizacijų dalyviai ir 
ateitininkų gydytojų korpora
cijos GAJA filisteriai.

ir dr.

1 d.
yra

Naujasis tėvų jėzuitų provin- 
ciolas T. Br. Kristanavičius lan
kėsi Amsterdame kartu su T. 
Borevičium. Provinciolas čia 
susirado daug pažįstamų ir. gi
minių. nes dauguma lietuvių 
čia yra kilę iš jo tėviškės Tins- 
kavos.

Reikalingas vargonininkas— 
viengungis. Prašome kreiptis j 
Holy Tritiny Rectory. 53 Capi- 
tol Avenue. Hartford 14. Con- 
necticut.
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Globoja keturis Vasario 16 d.
Gimnazijos mokinius

Jau nuo balandžio m.
Rochesterio ateitininkai
pasiėmę išlaikyti Diepholz lie
tuvių Vasario 16 d. gimnazijos 
vieną mokinį.

Gi nuo liepos m. 1 d. susidarė 
trys būreliai, kurie pasižadėjo 
išlaikyti tris mokinius. Tie 
jautrieji lietuviai yra šie: 

Jankus. Virg..
.Jankus Saulius. 1
zas. Obalis VI..
Br.. Balnys Vyt..
Vyt., šlapelis. Pov..
nas. P.. Ulinskaitė. M.. Poškus. 
Aug.. Dirda. H.. Mackevičius. 
F.. Dziakonas. Alf.. Stašaitis. 
K.. Poškus. St.. Bliudnikas. P..
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Jankienė. K..
Babušis Juo-

Velminskas 
Saladžius 
Norkeliū-

• ------------------- -------------------------------------- -------------- — -------------------------- V
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Kl'N. STASIO BŪDAVO
Apysaka 

"Varpai Skamba** 
naudinga kiekvienam perskaity
ti Kaina $2.50. Gaunama "Dar
bininke” adm . 6RO Bushvick 
Avė . B klyn 21 N. Y. ir leidyk
loj —

"LIETI VII DIENOS” 
9201 S. Broadvvay. 
Los Angeles 3. C'alif.

L

šv. Jurgio Bažnyčios 
pranešimai

Parapijiečių patogumui. Ro
chesterio liet. šv. Jurgio para
pijos klb. J. Bakšys pradėjo 
spausdinti taip vadinamus šv. 
Jurgio Bažnyčios pranešimus 
( rotatoriumi, vieno lapo didu
mo i. Juose skelbiama kasdie
ninė užprašytų mišių tvarka, 
trumpi religiniai pamokymai, 
tautinių švenčių proga patrioti
niai straipsneliai, nevengiama 
tautinės vienybės reikalu drą
siai pasisakyti ir kt. Be to. tuo
se lapeliuose skelbiami organi
zacijų susirinkimai. įvairūs pa
rengimai ir naudingi patarimai 
skaityti 
spaudą

Arv.
Jankus
Klubo metinę prenumeratą.

Pavasarį baigiant lituanisti
nius kursus už geriausiai para
šytus rašinius Arv. Grigolaitis 
ir Saulius Jankus laimėjo dvi 
žymiausias dovanas — Liet. 
Knygos Klubo metines prenu
meratas. Abu pasirinko po 
Liet. Poezijos Antalogija ir kt. 
Dovanas paskyrė AL Bendr- 
ruomenės Rochesterio skyr. 
v-ba.

Arv. 
seikis 
mijos
laukia pašaukimo, 
lietuvių tautinių šokių grupės 
aktyvūs dalyviai. Jų tėvai 
tremtiniai (Arv. Grigolaičio 
tėvai dar tebėra Vokietijoj).
Reikalinga 300 mokančių rusų 

kalbą
Prieš savaitę Democrat and 

Chronicle (Rochesterio miesto 
rytinis dienraštis) pranešė, jog 
I-jai armijai ir aviacijai
reikalinga 300 rusų kalbą mo
kančių (žodžiu ir raštu), 
taikoma šaukiamiems naujo
kams. Mokantiems rusų kalbą 
būsią užskaityta prievolė ir jie 
būsią panaudoti specialiai ver
tėjų ir apklausinėtojų tarny
bai. I-sios armijos naujokams 
šaukti būstinė yra Rochesterio 
mieste. sb.—

čia gyvena (3726 Deodor 
St.. East Chicago. Ind. ) Edver- 
tas ir Bronė Plaskeet. Jie čia 
gimę. augę, čia amerikoniškas 
mokyklas lankė, tarp kitatau
čių vaikystės dienas praleidę. 
Lietuvoje nebuvę ir jos nematę, 
bet užaugo ir subrendo lietu
viais.

Edvertas Plaskeet kilęs iš 
gausios šeimos. Jo tėvai buvo 
neturtingi, turėjo 15 vaikų, iš 
jų dar yra 8. Todėl ir jo vaiky
stės dienos buvo sunkios, var
gingos. Sunkios sąlygos jo ne
palaužė. Užaugo sveikas, stip
rus. geras, pavyzdingas šeimos 
tėvas, nesvyruojantis katalikas 
ir nuoširdus lietuvis. Tiesa, jis 
kiek sunkiau kalba lietuviškai: 
pats prisipažįsta, kad dabar tu
ri kiek daugiau progos išgirsti 
ir kalbėti lietuviškai.

Jo žmona — Bronė Uinskai- 
tė - Plaskeet kalba ir rašo gra
žiai tasvklingai lietuviškai. Lie
tuviškai kalbėti ir rašyti išmo
ko be mokyklos.

Edvertas jau 26 metai dirba 
vienoje vietoje ir toje pačioje 
darbovietėje — Standard Oil 
Co.. Whiting — jau 10 metų y- 
ra Forman mašinų skyriuje. 
Turi dviejų aukštų gražius mū
ro namus. Augina du sūnus. 
Abu yra baigę vietos šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos pra
džios mokyklą, kuriai vadovau
ja seselės kazimierietės. Vy-

Schenectady, N. Y.

ir platinti lietuvišką 
ir lietuviškas knygas.
Grigolaitis Ir Saulius 
laimėjo Liet. Knygos

Graži bažnyčia
Čia yra graži lietuvių šv. Kry

žiaus bažnyčia, kun. kleb. A. 
Orvido atnaujinta. Didysis al
torius yra gal gražiausias iš vi
sų lietuvių bažnyčių Ameriko
je. Viduryje stovi kryžius, šo
nuose — Dievo Motinos Mari
jos. šv. Jono ir Marijos Magda
lenos statulos 10 pėdų aukščio.

Nauji ateiviai
Naujakurių lietuvių čia buvo 

privažiavę 43, dabar liko tik 
keturios šeimos.

riausias sūnus vienerius metus 
studijavo, bet dėl kariuomenės 
buvo priverstas laikinai studi
jas nutraukti. Jaunesnysis sū
nus šiais metais sėkmingai bai
gė pradžios mokyklą. Žada mo
kytis toliau vyskupijos Centrai 
High School.

Visa šeima priklauso šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčiai. Tėvas yra bažnyčios 
komiteto narys, o ypač ponia 
Br. Plaskeet savo darbu ir pa
rama noriai ir nuoširdžiai pri- 
sidededa ten, kur jos darbas y- 
ra reikalingas.

Edvertas Plaskeet kaip senas 
vietos gyventojas turi gerą 
vardą, pasitikėjimą ir plačias 
pažintis ne tik vietos gyvento
jų. bet ir įvairių fabrikų ir 
darboviečių “bosų” tarpe. Be 
to. jis yra nuoširdus, paslau
gus. švelnaus būdo ir pasiruo
šęs visad ir visiems padėti. Kas 
tik iš naujakurių kreipiasi į jį. 
prašydamas padėti surasti dar
bą. niekam neatsisakė. Be iš
imties visiems padeda, neklaus
damas nei vardo, nei pavardės; 
jam svarbu, kad lietuvis, nau
jakurys ir raudonojo bolševiz
mo auka. Grįžęs iš darbo nak
tinės pamainos, dažnai be mie
go ir poilsio nuo ryto iki va
karo važiuoja iš fabriko į fab
rikų. ieškodamas darbo. Fabri
kuose. kur reikalinga, pats už
pildo žinių lapus, pats suteikia 
reikiamas fabrikui žinias ir pa
liudija. kad jo rekomenduoja
masis yra jam pažįstamas ir 
žinomas žmogus. Padėjęs sura
sti darbą, dažnai kelias dienas 
nuveža ir parveža iš darbo, pa
rodo kelius ir duoda reikiamus 
nurodymus bei paaiškinimus.

Jonas Ervydis

šiais metais rugsėjo 7 d. 3 
vai. popiet įvyks Marianapoly 
je Tėvų Marijonų i-engiamos iš
kilmės Marijos garbei, šios Ma
rijos garbei iškilmės pirmą kar
tą buvo praėjusiais metais. 
Mergelės Marijos Gimimo

Šventės, rugsėjo 8 d. artimiau
sią į sekmadienį. Šios iškilmės 
vėl rengiamos šiais metais ir 
bus rengiamos kasmet. Bus 
pamaldos, procesija, giesmės ir 
pamokslas. Pamaldų metu gie
dos Šv. Kazimiei-o parapijos 
choras iš Providence, R. I. Iš
kilmės vyks gražioje Mariana- 
polio gamtoje.

Telephone: DEARBORN 2 0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.
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Tevy Pranciškonu

CORRLGATED—ENPERIENCED

SLITTER OPERATORS 
PRINTER SLOTTERS OPERATORS 

HELPERS & BUNDLERS
Steady VVork — Good Working Conditions

BONUS—PREMIUM FOR NIGHT WORK
Paid Hospitalization — Paid Vacations

CAFETERIA PLANT

Iiidiistrial Containerand Paper 
Corporation 
1717 W. 74th STREET

G I R L S — Work Close To Home
SENTINEL RADIO CORP.

2100 Dempster St., Evanston, III.
Needs GIRLS-WOMEN 18-40

For light assembly work. Good starting vvages. Automatic increases. 
Exceflent working conditions. Insurance and hospitalization benefit. 
Modern cafeteria. Work in Evanston’s most modern plant with a 

congenial group of co-workers.
SPECIAL BUS FROM HOVVARD ST. DIRECT TO DOOR.į 

Apply to
PERSONNEL OFFICE OR CALL MR. WAARICH 

UNniversity 4-2400 or AMbassador 2-2220 
for appointment

PLEASAN UGHT ASSEMBLY JOB

Norime išreikšti savo nuošir
džiausią padėką visiems mūsų

DĖMESIO

Grigolaitis ir Algis Dru- 
yra praėję Amerikos ar- 
sveikatos patikrinimą ir 

Abu buvo

yra

Tai

Prasiveržė šaltinis.
6 mylios nuo šio miesto yra 

Roterdam. Ten netoli kelio prie 
vieno namo pasidarė šlapia že
mė. Vieną dieną iššoko vandens 
stulpas 25 pėdų aukščio. Mies
tas šaltinio vandenį sutvarkė. į- 
dėjo vamzdžius, bet jis naudoti 
netinkamas, yra sūrus ir rūgš
tus.

Lankėsi
Rugpiūčio 3 d. lankėsi 

Neu Yorko Vytautas Banelis 
su pusbroliu Jonu Tamašausku 
pas dėdę Tamašauską. Vytau
tas Banelis yra atvykęs iš Vo- 
keitijos. jo tėvai ir du broliai 
nuvažiavoį Kanadą. Vytautas 
čia studijavo kolegijoje teisę ir 
kaip gabaus studento jo dabar 
nepaėmė į karo tarnybą. Vy
tautas Banelis turėjo progos 
dalyvauti Jungtinėse Tautose, 
kur buvo pakviesta 36 tautų 
studentai. Studentai buvo sure
gistruoti tautybėmis. V. Bane
lis pasisakė esąs lietuvis. Jie 
stebėjo Jungtinių Tautų darbus 
dvi dienas.

iš

Dirba laboratorijoje
Jonas Tamašauskas dirba di

delėje valdžios ligoninės labo
ratorijoje. Staten Isiand, N. Y. 
Jis tikrina paimtą tyrimams 
kraują. Taip pat turi ir savo 
laboratoriją. Jis yra daug pa
dėjęs lietuviams DP, kurie at
važiavo j šią šalj.

Malonus ir lengva darbas švarioje 
ir moderniai įrengtoje dirbtuvėje. Vie
ta 20-čiai darbininkų. Gera proga są
žiningam darbininkui. Socialinės dar- 

| bo privilegijos. Periodinis algos kėli-
Geradariams. kurie kokiu nors mas. Priimami naujokai darbe ir D.P. 
būdu prisidėjo Į&ie Lietuvių 
Dienos parengimo ir jos pasise-' 
kimo.

Pirmiausiai reiškiame ypa
tingą padėką J. E. vysk. Briz- 
giui už pamokslus, pasakytus 
per šv. Mišias ir šv. Antano 
Šventovės pašventinimo proga. 
Didž. gerb. kleb. kun. M. Ke- 
mėžiui už pamokslus, visiems 
Gerbiamiesiems Kunigams ir 
Klebonams, kurie patys atsi
lankė ar paragino savo para
pijiečius vykti į mūsų metinę 
šventę.

Giliausią padėką reiškiame 
p. prof. Marijošiui ir Nevv Bri- 
tain, Conn. chorui ir šokių 
grupei, kurie nesibijojo tolimo 
kelio.

Didi padėka priklauso vi
siems. kurie organizavo auto
busus iš Bostono. Brocktono. 
Haverhill. Lovvell. Levvlstono. 
Manchesterio. Nashua. Nevv 
Britain. Norvvoodo, Waterbu- 
ry ir Worcester.

Nuoširdžiausią padėką reiš
kiame mielosioms ir uoliosioms 
šeimininkėms, laimėjimų ren
gėjams ir rengėjoms, visiems 
darbininkams bei darbinin
kėms ir visiems, kurie, nežiū
rėdami blogo oro. pas mus ap
silankę. taip nuoširdžiai paro
dė, kad jie yra taip glaudžiai su 
mumis susiję. Tegi> gerasis Die
vas už viską ko gausiausiai at
lygina.

Dėkingi Pranciškonai

MOTERIMS
nuo 18 iki 45 metu amžiaus.

AMERICAN TEMPO CORP.

I
I
I

MONDERFTL OPPORTl’NITY FOR 
STENOGRAPHERS

Top vvages. 
Excellent 

Apply or phone 
suit upon conve-

8225 Christiana
Skokie 6165 Skokie. III.

Kosmetikos - kvepalu krautuvėje 
švarus ir pelningas darbas.

Tea and Coffee periods laisvu

Nemokama uniforma ir daug tar
nautojo teisiu.

Friendly atmosphere. 
Beginners or experienced. 
uorking conditions. 
for appointment to 
nience.

SINGER SEWING 
1019 W. Jackson Blv.

Monroe 6-6440

c

i

I

MACHINE CO.

1

Dana Mannfactiiring

2161 N. CALIFORNIA

F“1 Ar Jūs esate

m vienas ty,
I

I
Z/; r

Lietinių Radijo Draugij os 
PROGRAMOS

J. P. GINKI S, Direktorius
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—o000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika <vietinės žinios, parengimai: koncertai 

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

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

A D. JEZAVTTAS
Muzikos Dr.

k
OA MAPCH

“The oldest

. . . kurie yra įsitikinę, jog 

mes čia esame visados pasi
ruošę padėti Jums asmeni

niuose ir jJūsų prekybos rei

kaluose su paskolomis, specia

liomis sąskaitomis ir daugybe 

kitų įvairių patarnavimų.

J. P. GINKIS
I>i rektorius

». VALAKAS 
Pranešimu Dir.

MOTERŲ DRAUGIJA
RUGPIŪČIO 31 D., 1952 m., SEKMADIENJ,

rengia

PIKNIKU
Naujosios Parapijos Sode

18022 Neff Rd , Cleveland, Ohio
Pelnas skiriamas naujam altoriui įrengti.

PRADŽIA 2:30 VAL. P.P. JEJIMAS 50 CENTU
Pirmininkė Emilija Rimkevičiūtė

Savings and Loan Ass’n 
in Chicago Heights"

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
EARN AND SAVE

Ali Accounts Insured Fedcrally up to $10,000
C ITIZENS FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
1542 HALSTED ST.. CHICAGO HEIGHTS. ILLINOIS.

Dept. L
Enclose ...
Name
Address
Qty .............
Statė
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F. Gaatvyta*

SPORTAS PASAULYJE

JAV teniso rinktinė, nugalėjusi 
Kubos ir Japonijos rinktines. Ameri
kos zonos Davis taurė* pirmenybių 
finale susitiko su Kanados atstovais. 
Amerikiečiai savo kaimynus nugalė
jo 4:1. Pažymėtina, kad kanadietis 
B. Macken. laimėjęs viena susitiki
ma prieš Bob Perry, Kanadai tuo 
pirmą kartą po 21 metų surinko 1 
tašką. Iki šiol per tą laika nei vie
nam kanadiečiui nėra pavykę nuga
lėti amerikiečius, žaidžiant dėl Davis 
taurės. Rytinės Amerikos teniso tur
nyre pirmą vietą visiškai netikėtai 
laimėjo McGregor iš Australijos, fi
nale nugalėjęs savo kolegą žymųjį F. 
Sedgman per 2 setus.

— Žymiausias pasaulio dviračiu 
lenktynes “Tour de France" šiais 
metais laimėjo italas Fausto Cbppi, 
kuris tuo antrą kartą išsikovojo 
laimėjimą šioj sunkioj srity. Iš viso 
šį kartą dviratininkai turėjo nuva
žiuoti 4807 km.

— Amerikiečiu futbolo sezonas o- 
ficialiai pradėtas Chicagoje praves
tomis rungtynėmis tarp kolegijos 
baigusiu rinktinės ir profesionalų 
meisterio Los Angeles Rams. Pasta
rieji studentus nugalėjo 10:7. Rung
tynės buvo nepaprastai vykusios ir 
tik nepaprasto pasiryžimo dėka pro
fesionalai paskutinį ketvirtį sugebė
jo laimėjimą sau išsikovoti.

— Savotiškos rūšies rekordą pasie
kė Elbio Delgado iš Urugvajaus, žy
giuodamas 48 vai. be pertraukos. 
Tuo jis pagerino tos rūšies rekordą 
12 valandų.

— Retai girdimoj 1000 m. distan
cijoje Olle Aaberg iš Švedijos nese
niai pagerino pasaulinį rekordą 0.1 
sek. Jo laikas 2:21,3 min.

— Prancūzijos plaukikai nugalėjo 
jaionus tarptautiniame susitikime, 
kuris buvo pravestas Paryžiuje re
zultatu 41.29. P. V.

ja. Iš 67 dalyvavusiu valstybių lai
mėjimu pasiekė ir tuo tašku pelnė 
49 valstybių sportininkai. Mažiausiai 
tašku surinko Singapūro at novai — 
1 tašką. Antros savaitės pradžioje 
rusai, matydami, kad amerikiečiai 
juos gali pralenkti, staiga paskelbė 
naują vertinimo sistemą, skirdami 
pirmąja! vietai tik 7 taškus ir tuo 
sumažindami amerikiečiu laimėji
mus. nes amerikiečiai laimėjo dau
giausia aukso medaliu. Bet ir čia ru
su kalkuliacija pasirodė nevykusi, 
nes ir pagal šią skaičiavimo sistemą 
armerikiečiai laimėjo pirmą vietą. 
Tad rusu spaudai nieko kito nebeli
ko kaip tik pareikšti, kad amerikie
čiai ir rusai surinko po lygiai taškų.

Nors Suomija gyventojų skaičiu
mi mažiausia šalis, kuri iki šiol pra
vedė olimpinius žaidimus, tačiau 
suomiai tvarkingai suorganizavo o- 
limpiadą. Kiek nusivilta, kad mažai 
svečiu buvo iš užsienio, tačiau suo
miu nepaprasta domėjimasis sportu 
ir tą trūkumą išlygino. Beveik kiek
vieną dieną į stadioną rinkdavosi a- 
pie 56000 žiūrovu- Iš viso olimpiado
je dalyvavo 5.781 sportininkas.

I tolimą šiaure buvo nuskubėjęs 
1243 spaudos reporteriai. 165 radio 
pranešėjai ir 160 fotografų. Nors 
olimpiniai žaidimai praėjo tikrai tai
kingoje dvasioje, tačiau dalyviai bu
vo apgyvendinti 2 stovyklose, 
geležinės uždangos esą 
sportininkus siuntė į 
limpinį kaimą. Vakaru 
veno Kaepylae kaime.

vengrai ir 1 rumunas rodo, kad tie 
visi pasirodymai buvo tik propo- 
gand» Amerikiečiai iš kitos pusės 
padarė gražu gesta, sudėdami pini
nga stipendijai. Atsisakydami kai ku
riu ju išlaidoms skirtu pinigu JAV 
atstovai sukėlė pinigu vienai stipen
dijai kuri bus skiriama Suomijos 
jaunuoliui ar jaunuolei. Kandidatą 
parinks Suomijos švietimo įstaigos ir 
naudodamasis šia stipendija laimin
gasis galės 2 metus studijuoti Ame
rikoje.

Po 4 metu vėl 
sportininku elitas, 
žiuos i tolimos 
bourn'o miestą.

rinksis pasaulio 
Sj kartą jie šuva 
Australijos Mel-

PRAŠO GARANTU U

UETUV1AI OUMHADOJt
Dėl okupacijos Lietuva neturėjo 

progos pasiųsti komandą j Helsinkio 
olimpinius žaidimus. Tačiau lietuvių 
olimpiniuose žaidimuose dalyvavo, ir 
reikia pasakyti, kad jie vykusiai pa
sirodė. štai už Urugvajaus krepšinio 
komandą, kuri laimėjo trečią vietą, 
žaidė ir gan svarbų vaidmenį vaidino 
li^ivis Cieslinskas. Už Rusijos krep
šinio komandą, kuri laimėjo II vie
tą. žaidė keli lietuviai, štai pirma
me susitikime tarp SSSR ir JAV už 
Rusiją žaidė 3 lietuviai. Nors rung
tynes laimėjo amerikiečiai, tačiau 
geriausiu metiku aikštėje pasirodė 
lietuvis Butautas, surinkęs 16 taškų 
ir tuo pralenkęs tokias žinomas pa- 
s.'/ilinio masto krepšinio žvaigždes 
kaip amerikiečius Kurland ir Lovel- 
Jette. Be Butauto už Rusiją dar žai
dė Petkevičius, surinkęs 
ir Stonkus. Baigiamosiose 
se tarp minėtų valstybių 
žaidė tik Butautas, nes ši
sai panaudojo visiškai kitą taktiką 
prieš amerikieč|us. Tačiau ir šį kar
tą Butautas pasirodė labai gerai. 
Sunkaus svorio bokso varžybose Ru
sija atstovavo Algirdas Sočikas. ta
čiau nepratęs kovoti prieš kairiaran
ki jis kvartfinalyje turėjo pasiduoti 
A. Nieman’ui iš Piet. Afrikos. Tad. 
atsižvelgiant i ribota dalyvių skaičių 
tenka konstatuoti, kad lietuviu pasi
rodymas labai vykęs. Tik skaudu ir 
gaila, kad lietuviai sportininkai ne
galėjo atstovauti savo gimto krašto.

11 tašku, 
rungtynė- 
už Rusija 
karta ru-

KOMANDINIS VERTINIMAS
Nors olimpinių žaidimu metu val

stybių pasekmės nėra vertinamos, 
tačiau jau iš anksčiau yra įsigalėjusi 
tradicija nustatyti neoficialu ko
mandinį laimėtoją, šį kartą ta gar
bė vėl atitetko amerikiečiams, kurie 
tik 1936 m. olimpiadoje nėra laimė
je komandiniu varžybų. Tačiau Ru
sijos atstovų pasirodymas buvo stip
rus. ir jie ištisas 13 dienu vedė. Tik 
keturioliktą dieną amerikiečiai juos 
pralenkė ir išsikovojo laimėjimą. Pa
gal įprastą vertinimu lentele. 10 taš
kų skiriama pirmos vietos nugalėto
jui. 5 taškai II v.. 4 taškai III v. 
3 taškai 4 v.. 2 taškai 5 v., ir 1 taš
kas 6 v. JAV sportininkai šį kartą 
surinko 614 taškų, gi rusams teko 
553.5 tašku. III vieta užėmė Vengri
ja su 308 taškais. Vengrų pasirody
mas visus smarkokai nustebino. Po 
jų sekė Švedija. Vokietija ir Suomi-

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
(irocery and Batcher Store 
7en pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand SL, Brooklyn 11, N. T.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Cta parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai. ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
♦85 Grand St. Brooklyn 11, N. T.

PRAŠO GARANTU U

Už 
kraštai savo 
Otaniemi o 
atstovai gy-

Naujas prezidentas
Nuo 1942 m. tarptautiniam olim

piniam komitetui pirmininkavęs šve 
das J. S. Edstrom atsisakė nuo savo 
pareigų ir naujuoju IOC prezidentu 
išrinktas amerikietis Avery Brun- 
dage. Chicagoje gyvenąs inžinierius 
Jis balsavime laimėjo prieš išstatytą 
ir rusų remiamą kandidatą anglą 
lordą Burghley santykiu 30:17. šiuo 
sprendimu tautos ryškiai pasisakė 
už mėgėją sportininką, nes Brun- 
dage yra griežtai pasisakęs prieš 
sportininku profesionalų dalyvavimą 
žeidimuose bei prieš komandinį ver
tinimą žaidimu metu.

Pasekmės
Kad sportininkai per paskutinius 

ketveris metus yra padarę daug pa
žangos liudija keli faktai, štai Hel
sinkyje žaidynių metu 151 kartą 
sportininkai pasiekė naujų olimpi
nių rekordu 34 šakose. Tai rodo 
kad kai kuriose šakose daugiau negu 
5 dalyviai pralenkė buvusi rekordą 
Susilaukėme ir 10 pasaulinių rekor
dų, iš kurių 6 pasiekė vyrai. 4 te
ko moterims. Tai pirmas kartas 
olimpiadoje, kad tiek naujų rekordų 
būtų pasiekta. Daugiausia aukso me
dalių surinko JAV (39) po jų sekė 
SSSR su 23 ir Vengrija su 15.

įvairenybės
Kas atydžiai stebėjo rusus, galėjt 

tuoj pasakyti, kad rusams, be sporti
nio paruošimo, buvo ir įsakyta tin
kamai savo kraštą . reprezentuoti 
štai, visur jie sugebėjo savo prieši
ninkus pasveikinti — ar tai būtų lai
mėjimas ar pralaimėjimas. Jei kas 
stebėjo rusus fotografijose, tai turė
jo sutikti, kad ten buvo surinktas 
pats geriausias elitas. Vyrai visi bu
vo puikiai nuaugę, gerai aprengi i. 
žodžiu, Rusija dėjo visas pastangas 
kad jos atstovai pasauliui imponuo
tų. Tačiau pasaulis nelabai lengvai 
davėsi apgaunamas. Faktas, kad po 
žaidimų j savo kraštą negrįžo 9

Išnuomojamas 3 kambarių 
botas su apšildymu 1 ar 2 as
menims. 105 - 56 -89 Str. 
Ozone Park, Brooklyn, N. Y.

•9

ISNUOMUOJAMI
du kambariai ir virtuvė. Baldai 
pagal susitarimą. 1-mas aukš
tas.
339
St.)

Kreiptis: Pranckevičhs, 
Wilson Avė. (prie Linden 
Brooklyn, N. Y.

BUTAS SU BALDAIS
Kas norėtų gauti butą iš tri

jų kambarių ir virtuvės 4 aukš
te (20 dol. mėnesiui), prašomi 
kreiptis į 100 Cook St., 10 bu* 
tas. Ten pat galima pigiai gau
ti kai kurių baldų.

S. Barasevičius ir Sūnus

FUNERAL

Bostone ir apylinkėse

HOME
A. J. NAMAKSY

Office Tel. SO 8-0948

Adomave, Lietuvoje,

Prašo emigravimo formalu
mams reikalingų darbo ir buto 
garantijų:

Ežerskis Petras, gim. 1920. 
IV. 22,
automechanikas; Ežerskis Bro
nė, gim. 1921. V. 24. Kalveliuo
se, Lietuvoje, virėja; Ežerskis 
Povilas, gim. 1950. IV. 24. Pa
ryžiuje;
1951. IX. 19. Paryžiuje, Pran
cūzijoje.

Adresas: P. Ežerskis c/o Jo- 
navičius, 66 rue R. Lossrand, 
Paris 14-me. France.

Ežerskis Jonas, gim.

l9

Real Estate
A HOME FOR A FAMILY. Staten 

Klaad — $22,tM.
house. prime condition;’large inelosed 
porch: fine views; living. paneled din- 
ing. music rooms,
baths: 3 fireplaces: new GE oil bur- 
nėr. 1.000-gallon tank;
storm-screen windows thruout; 
dern kitehen and laundrv equipment: 
garage:
days. 1 bl. from direct Bus ride to 
ferry. Clove Lakęs area. GI. 2-8289.

21 •> story frante

5 bedrooms. 21;

plot 85x235:

combination
mo-

possession 30

BAY8IDE
NAUJAS — ATIDALYTAS DVIEM 

ŠEIMOMS MCRIN1S ir AKMENINIS 
NAMAS. Pirmame aukšte 6 kamb. ir 
vonia, antrame—4 kamb. ir vonia. Di
delis rūsys, erdvūs kambariai tinkuo
tomis sienomis, aliejiniu apšildymu. 
Labai modemiška virtuvė. Geriausio
je Long Isiand rezidencinėje viętoje, 
netoli mokyklų, krautuvių' ir labai 
patogus susisiekimas. Kaina $23.990.- 
00. Modelinis namas — 209th St. ir 
49th Avė.
HOMES, INC., Pilone LA 8-3838.

kampe. ELMWOOD

BAY RIDGE — $17.
farm. 8 rms.
provements. extra large plot & base- 
ment, expensive glass chandeliers. oi! 
heat. venitian blinds, wool carpetnig 
on steps. So many extras. near shop- 
ping. schools. church. transit. — sac- 
rificing. See today! Call all day Sun- 
days or before 12 weekdays.

BE 2-7766

,W6. Beautiful 1
modern. clean. all im-

BROOK WOLD PARK SECTION 
Ba)dwin. L. I. — $28.500. Pagrindiniai 
dekoruotas 1952 m. namas: 2 sandė
liai. 4 mieg.. 21/, vonios, moderni 
virt.. 15x30 gyvenamasis kamb. su vit
ražų langais, kūrenamu židiniu. 2 au- 
tombl. garažas. 5 min. nuo stoties. Sa 
vininkas. BALDVVIN 3-2411.

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. FOrest 8212

•10 W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

Dr. S. Chernoff |

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

♦

t

4
i

Graborius - Balsamnotojas
Moderniška Koplyčia
423 Metropolintan Avė.

Brooklyn, N. Y,Ofiso valandos: kasdien 10-6:45
šeštadieniais 10-1.

Sekmadieniais uždaryta

JOIIN DERUHA, M. D

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen AromiskiF
(Armakauskas)

Priėmimo valandos: 10—12 ir 7—9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimą.

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

Inkstų, pūslės, odos, kraujo, viMų ir kitų Kgų gydytojas.

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

NEW YORK CITY128E.86th ST.
Virš Letdngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti H
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

— 2nd Are., N. Y. C.223
(Cor. 14th St.)

Telef. GRamercy 7-7697
Aštrūs ir choniški susirgimai

gydomi pennicilinu. oda. hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.

Tel. SOuth Boston 8-2590

NAUJA GYDUOLE

FUNERAL

Prisiunėiam j namus.

t

t

Brooklyn, N. Y.
PRIIMAMI SPAUSDINTI:

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

■S

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

1M WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorių* 

ir Bataunuotoja* 
NOTARY PUBLIC

68(1 R| SUVYK K AVĖ.,

| wlth Vfyeaf

/
FLORIDA, Palatka vicinity. Pilnai 

įrengtas vištų ūkis. 6 kamb. apstatytas 
namas. Modernus vandens perdavimas 
(plumbing). Gasas. Elektra. Nuosavo 
šaltinio įvestas vanduo. 40 akrų vešli 
ganykla. Okio sunkvežimis, žemė dali
nai apsodinta jaunom pušelėm. Ūkis 
jau duoda pajamas. Išsimokėjimui. Ra
šyti: F. J. Willi*m%. 253 Cumberland 
St.. Brooklyn. N. Y., arba šaukti po 
6 vai. vak. ST 9-5228.

YONKERS — BRYN MAWR. Mo
delinis namas. Atviras apsižiūrėji- 
mui. 5 kmbr. pratęstoje pastogėje. Ta
šyto akmens namo priešakis. Nuosa 
vybė — 50x229. Puiki proga tik už 
$16.900. Pahner Road and Mile Sųuare 
Rd. Michael Sellati—Builder.

TA 3-5333

F1SHK1LL, N. Y. — Price »IS3*»
Income property. 2 aeres. 3 bunga- 
lows. *grand main House 8 Rms., 
porch and cellear. Ali furnished. Ar- 
tesian we1l. Electricity and bottled 
gas. 680 ft. clevation. 57 milcs from 
N.Y.C.. torms. Adam Knieste, 112 
Nassau St., Bklyn 22, N. Y.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY
South Boston, Mas*.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletekai 
Oratoriai ir Baiaamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-6815

SOnth Boston 8-2666

WAITKUS
HOME

Patarnavimas dieną ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 6-6434

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-O4O2-M

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

galvos skaudėjimų.nerviškų
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. 
puse svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

ALENANDER’S CO. 
414 VVest Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

PIGCB, GEBI, GEBOJE VIETOJE

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

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE 

3225 Fulton St Brooklyn, N. Y. 
Tel. AP. 7-2799

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Tel. STaRK 2-5*43

Mattheu P. Baltas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Raila* — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY P U B L I C

680 Biisliuick Avė.,

Žurnalai
Laikraščiai
Knygos
Jubilejiniai leidinai

Parengimų programos 
Plakatai
Bilietai
Vestuvių kvietimai

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
AI R CONDITIONED
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Marikiam garbinga* laidotuves 
Koplyčia* suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. Shalins ir J. B. Shalins

TeL VIrginia 7-449»

PARDUODAM NAMUSPARDUODAM 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. MĄCHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tb Street, Moodhaven 21, N. Y.
-TeT. VIrg’.nia 7-1896

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

greitai ir gerai.

J. P. MĄCHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 85th Street, Moodhaven 21, N. Y.
TeT. VTrginia 7-1896

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

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVU PRANCIŠKONŲ LEIDINĮ

LIETUVOS ARCHYVU
(BOLŠEVIZMO METAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
smurtų ir lietuviu kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai rilto'as kiekis, todėl patartina jį skubiai įsigyti.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina—$3.00.
Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.(K) dol. šiuo adresu:

“DARBININKAS* -
BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiusi i . 

sekančiu adresu:
rgz. “LIETUVIŲ ARCHYVO“

Vardas
Adresas

PS. Pinigus sumoje siunčiu laiške '_j. vėliau prisiųsiu □
(Savu pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)
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DARBININKAS
Staigmena brooklymečiams

o
NAUJIENOS, ŽV

Apreiškimo parapijos 
piknikas

ruoštas pereitą sekmadienį 
Klasčiaus parke praėjo su di
deliu pasisekimu. Gražus ir ne- 
perkarštas oras medžių pavė
siuose leido parapijiečiams pa
sivaišinti. susitikti su artimai
siais. Prie daugelio stalų girdė
josi gražiai dainuojamos lietu
viškos dainos, čia senieji ir 
naujieji parapijiečiai sudarė 
vieną gražią parapijos šeimą, 
džiaugėsi parapijos vadovais ir 
sprendė lietuvybės išlaikymo 
problemas parapijos globoje.

Jaunimas salėje gražiai link
sminosi grojant J. Thamo or
kestrui. o uolieji parapijos or
ganizatoriai sukinėjosi po pub
liką ir rinko baisus karališkai 
šeimai. J karališką šeimą iš
rinkti: karalius — Adomas Na- 
dzeika. karalienė — Ona Šito, 
princas — Kaz. Ramenčius ir 
princesė Agnės Skorulis.

Piknikas sutraukė apie 700 
žmonių, jų tarpe buvo ir šeši 
kunigai svečiai.

Kun. dr. St. Valiušaitis
prieš metus paskirtas j Long 
Island ir tenai daug pasidarba
vęs ne tik pastoracinėje, bet ir 
tautinėje veikloje, neseniai at
keltas į Brooklyno italų para
piją.

Dail. C. Janušas 
su filmininku K. Motuzu buvo 
išvykęs ; Pranės Lapienės va- 
varvietę. kur nupiešė paveikslą, 
pavadintą “Saulėleidis jūroje.”

K. Motuzas visą dailininko 
darbą, nuo švarios drobės ligi 
užbaigimo. įsuko j spalvotą fil
mą. kurios susidarė per 100 pė 
dų. Lietuviškų filmų lankytojai 
netrukus turės progos pamaty
ti šį labai įdomų filmą, supa
žindinantį su visa technika, 
kaip gimsta paveikslas. Žino
ma. bus tik tas skirtumas, kad 
filomje visa tai praslinks per 
keletą minučių, kai tuo tarpu 
tikrovėje tas paveikslas buvo 
kuriamas ilgą laiką.

MOKINU TĖVŲ DĖMESIUI

Brooklyno ir Nevv Yorko mo
kyklas lankančių mokinių tė
vai kviečiami atvykti į visuoti
nį susirinkimą, kuris įvyks Ap
reiškimo parapijos salėje š. m. 
rugpiūčio m. 31 d. sekmadie
nį. 12 vi. (tuoj po sumos). Pro
gramoje:

1. Tėvų Komiteto praneši
mas lituanistikos reikalu Ap
reiškimo parapijos mokykloje.

2. Vykdomųjų organų rinki
mas ir

3. Einamieji reikalai.
Tėvu Komitetas

ir

•*
♦

♦
♦
♦
♦

♦

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS visiems prieinamu būdu 
nagrinėja įvairius tikėjimo klausimus, nušviečia svarbes
nius katalikų gyvenimo įvykius, aprašo Lietuvos kančias, 
duoda žinių iš plataus pasaulio bei tretininkų veikimo 
skleidžia šv. Pranciškaus dvasią.

ŠV. PRANCIŠKAI S VARPEI.] 
ir paieškoti naujų skaitytojų.

BROCKTONE

PIKNIKAS ŠIAIS METAIS

I
Dabar pats laikas užsisakyti

I
PRENUMERATOS KAINA—METAMS 2 DOL.

Administracijos adresas:
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS

Kennebunk Port

NAUJOS PATEFONO PLOKŠTELES
Leidykla PAŠVAISTE išleido dvi naujas. Broniaus Budriūno Vyru 
Kvarteto 'Detr •. Mich.> įdainuotas plokšteles: SAUKSMAS ALU
TIS ir TĖVYNEI SUBATOS VAKARĖLI. Kiekvienos plokštelės kai
na $1 75. gi siunčiant paštu po $2 — Užsakymus siųskite:

PAŠVAISTĖ. 560 Grant Avė., Brooklyn 8. N. Y.

1952 METAIS
NELIKITE BE RELIGINIO LAIKRAŠČIO

ŠV. PRANCIŠKAI S VARPELIO

Jau vidurvasarį kun. V. Pik
turna susisiekė su VVaterburio 
lietuvių scenos mėgėjų teatru 
ir susitarė, kad teatras atva
žiuos į Brooklyną ir Angelų 
Karalienės parapijos metinia
me koncerte suvaidins "Mokyk
los Draugus” — linksmą ketu
rių veiksmų komediją.

Pereitą sekmadienį iš \Vater- 
burio į Brooklyną atskubėjo 
minėto teatro vadovas — reži
sierius Viktoras Vaitkus ir. at
bėgęs į Angelų Karalienės pa
rapijos raštinę, sako: “\Vater- 
buryje man pasakojo, kad jū-

Stasys Vainoras,
"Naujienų” pirmojo psl. re

daktorius. lankėsi Brooklyne ir 
susituokė su dail. Irena Davy- 
dovaite. Abudu išvyko į Čika
gą. kur St .Vainoras ir toliau 
tęs savo darbą. Šalia savo dar
bo laikraštyje, jis verčia kny
gas iš švedų kalbos. Pirmasis 
jo vertimas išleistas “Terra” 
leidyklos yra Paer Lagerkvis- 
to “Barabas.”

gyv. B'klyne. mirė

MIRĖ
Agota Jablonskienė, 64 me

tų amž..
rugpiūčio 24 d. Greenpoint li
goninėje. Laidojama trečiadie
nį. rugpiūčio 27 d. iš Angelų 
Karalienės parap. bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

Veronika Baltrušaitiene, Ap
reiškimo parap. kolektorių pir
mininko žmona, mirė rugpiūčio 
24 d. Laidojama rugp. 28 d. šv. 
Jono kapinėse iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios.

Stanislovas Urbonavičius, 76 
metų amžiaus, mirė rugp. 23 
d. Laidojamas trečiadienį, rug
piūčio 27 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

PADĖKA BALFui

Su dideliu džiaugsmu reiškiu 
gilią padėką Balfui už suteiktą 
man piniginę pašalpą sumoje 
50 markių dantims taisyti. Tai 
sudaro man didelę paramą, nes 
vienas negalėčiau numatomu 
laiku reikiamos sumos sutau
pyti. Be to, dar norėčiau pa
brėžti, kad jokiu būdu nelau
kiau visos sumos ir esu labai 
patenkintas. Jūsų nurodytam 
aukotojui padėkosiu atskirai.

J. Grigolaitls,
1952 m. birželio 26 d. Gauting, 

prie Muencheno. Vokietija.

Investuokite j Ml'TT'AL FINOS. 
Informacini reikalu kreipkitės j at
stovą: ALFONSAS MAŽEIKA, c o 
Ira Kaupt & Co. 111 Braodway. room 
515. N»w York 6. N. Y. Menibe-s 
N»w York Stock E.xchange. 
\VO 4-6000. 

sų parapijos salė nedidelė, o 
scena visai maža. Atvažiavau 
išmatuoti, nes bijau, kad netiks 
mūsų turimos dekoracijos, ku
rias pagamino dailininkas Ka
zys Jatužls. Būtų labai gaila, 
nes dekoracijos labai gražios.”
Teatro režisierius susiramino, 

sužinojęs, kad vakaras-koncer
tas rugsėjo mėn. 21 dieną įvyks 
ne Angelų Karalienės parapi
jos salėje, bet puikioje ir dide
lėje Šv. Stanislavo parapijos 
salėje. Greenpointe. Ten scena 
labai didelė, apšvietimas geras, 
todėl labai tiks gražiosios deko
racijos ir bus patogu vaidinti 
linksmąją komediją.

VVaterburio lietuvių scenos 
mėgėjų teatras yra apvažiavęs 
daug lietuviškų kolonijų, kur su 
pasisekimu pastatė keletą vai
dinimų. Džiugu, kad ir brook- 
Ivniškiai turės progos pasi
džiaugti gražiu vaidinimu.

Long įsiand žinios
Kun. Dr. Valiušaičio 

išleistuvės
Patchogue, L. I.—Kaip prieš 

metus kun. Dr. Stasio Valiušai
čio į Long Island atvykimas, 
taip dabar jo iš ten išvykimas 
Long Islando lietuviams buvo 
didelė staigmena. Su jo atvy
kimu į šį kraštą, tartum su pir
maisiais pavasario saulės spin
duliais pabudo ir visi, po Ilgąją 
salą išsiblaškę lietuviai. Per 
savo trumpą buvimo laiką jis 
spėjo ne tik pajudinti toli
miausiuose kampučiuose gyve
nančius tautiečius, bet ir suor
ganizuoti net keletą kultūrinių 
subuvimų. Lietuvos Nepriklau
somybės proga nustebino visus 
Long Islando lietuvius radijo 
programa anglų kalba. Tur būt 
niekad Long Islando spauda 
tiek daug kartų nėra minėjusi 
Lietuvos vardo, kaip jo buvimo 
metu.

Bet jis nesitenkino vien tik 
kultūrine veikla. Jis sielojosi ir 
dar tebevargstančiais tautiečiais 
tremtyje. Dėl to prieš pat išvy
kimą iš Long Islando jis surin
ko netoli tūkstančio svarų dra
bužių. Jo dėka ne vienas Long 
Islando lietuvis grįžo į bažny
čią. susitaikė su Dievu.

įvertindami jo darbą. Long 
Islando lietuviai, norėdami jam 
atsidėkoti, rugpiūčio 17 d., jo 
srimtadienio proga, suruošė jam 
šaunų pagerbimą. į kurį atbri
dę o net pusantro šimto Long 
Islando lietuvių.

Rugsėjo (September) 1 d
LABOR DAY

Brocktono miesto mavoro
C.GERALD LUCEY kalba |

Providence šv. Kazimiero parapijos 
JAUNIMO CHORO koncertas

Šokiai nuo 4 vai. p. p.
Gros AL STEVENS orkestras

Visus maloniai kviečia
Vienuolyno RĖMĖJAIJ -V'---

PASKUTINIS DIDESNIS

su įvairia programa bus tikroji

RUDENS S VE NTE
Šv. Mišios ir pamokslas 10 vai. 
Lietuviški šilti pietūs 12 vai. IVaiky žaidimai su dovanom 1:30 vai. 

Dūdy orkestro koncertas 1-3 vai.

DARBININKAS

Rožė Mainelytė, 
dainininkė, ir muzikas Alg. Ka- 
čanauskas dalyvaus meninėje 
programoje rugsėjo 8 d. Great 
Necke Balfo 20 skyr. ruošia
moje gegužinėje. Gegužinė 
vyks Kasmočių salėje ir parke.

Trys skautai
iš New Yorko skautų vyčių 
draugovės šiomis dienomis iš
vyksta į JAV kariuomenę. Tai 
draugovės adjutantas V. Mika
lauskas, A.
Vataitis. Iš

Eidukevičius ir V. 
trisdešimties drau

govės vyrų ligi šiolei į kariuo
menės eiles jau yra išėję devy
ni vyrai.

Maspetho bazaras, 
dideliu susidomėjimu praėjęs, 
baigėsi pereitą pirmadienį.

pe- 
s e

Katalikų Universitetui
Washingtone palaikyti 

reitą sekmadienį viso 
par. bažnyčiose buvo įvykdyta 
rinkliava.

Lietuviai legionieriai,
priklausą Amerikos Legionui, 
dalyvaus didžiuliame Amerikos 
Legiono parade, kuris įvyks 
Nevv Yorke ryšium su to Le
giono konvencija.

Gražus oras, puikiai sutvar
kyta Jonaičių sodyba, gausus 
vaišių stalas su trumpomis, bet 
gražiomis A. Bendoriaus ir Pa
rengimo Komiteto pirmininkės
M. Jonaitienės kalbomis taip 
kėlė visų nuotaiką, kad ir vi
durnakčiui atėjus svečiai dar 
nenorėjo skirstytis.

Užbaigos žodį tarė kun. Dr. 
Stasys Valiušaitis. Padėkojęs 
Komitetui ir ypatingai vaišių 
šeimininkams ir gausių dovanų 
aukotojams už nuoširdumą, 
pareiškė, kad Long Islando lie
tuvių ir ateityje jis nepamirš, 
kad ir toliau stengsis jų pagal
ba tęsti pradėtą kultūrinį dar
bą.

Dėlto, jo žodžiais tariant, 
dirbti, kovoti dėl vargstančios 
tėvynės turi būti kiekvieno, 
kurio gyslomis plaka lietuviš
kas kraujas, šventa pareiga, o 
ne kažkieno uždėta našta.

Gausių aukų tarpe buvo daug 
vertingų dalykų, o ypatingai 
visų dėmesį atkreipė K. Vaitke
vičienės padovanoti bažnytiniai 
drabužiai, ši moteris kun. dr. 
St. Valiušaltį savo aukomis yra 
rėmusi, dar jam tebesant Ita
lijoje.

Svečių tarpe buvo kun. dr. 
St. Valiušaičio dabartinės para
pijos administratorius kun. J. 
Cataldo, jo bičiuliai iš Stam- 
fordo — Čerekai, Robertaccio, 
jo sesuo Elena Povilanskienė ir 
brolis, dail. Č. Janušas ir kiti.
K. Motuzas dalį iškilmių įsuko 
į filmą. J. A. M.
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Angelų Karalienės ligoninėje. Los Angeles, gimė vos 20 uncijų svorio ir 12 inčin ilgio kūdikis. Jo 
dydi galinis pamatyti iš esančio šalia mastelio. Jis yra gimęs trim mėnesiais per anksti. Tačiau jis au
ginamas inkubatoriuje, ir yra viltis, kad išaugs normalus kūdikis. Anksčiau toks kūdikis būtu buvęs pa 
smerktas mirti. Bet mokslo ir technikos pagalba dabar jis {galinamas išlikti gyvas.

1IŽINIOS

Rudens rinkiniams
Bostone (bepriemiesčių) įre

gistruota 390.790 rinkikų. Sau-, 
šio 1 d. buvo įregistruota 346.- 
390 rinkikų.
Iš naujo nustatys turto vertę

Bostono miesto mayoras Hy- 
nes jau patvarkė, kad per atei
nančius dvejis metus būtų į- 
vykdytas naujas viso Bostono 
miesto turto įvertinimas. To
kiu būdu bus nustatytos nau
jos oficialios kainos, pagal ku
rias piliečiai moka turto mo
kesčius miestui.

Petras Peldžius, vienas iš 
“Žiburio” spaustuvės organiza
torių. vėliau savo dalį pardavęs 
“Ryto” leidėjams, iš South Bo
stono išsikėlė gyventi į nuosa
vus namus, Tovvnsend St.. Rox- 
bury.

Petras Pilvinis, žinomas iš 
seniau kaip automobilių mecha
nikas ir pardavėjas, bet dabar 
dirbęs Westem Union Tel. Co., 
buvo išvykęs savaitei į Carney 
ligoninę savo sveikatos patik
rinti.

Dail. Tamošaičiai Brocktono 
mugėje

Lietuvių liaudies meno daili
ninkai, p.p. Tamošaičiai iš Ka
nados atvyksta dalyvauti že
mės ūkio ir pramonės parodo
je, žinomoje kaip "Brockton 
Fair”, kur įvyks rugsėjo 6-13 
dienomis. Jiedu darbuosis lietu
vių namely bei “lietuvių bakū
žėje”. Pernai Anastazija Tamo
šaitienė savo lietuviškais audi
niais ir staklėmis sutraukė ir 
stebino minias parodos lanky
tojų.
Gyd. Maziliauskienė pradėjo 

dirbti Carney ligoninėje
Dr. J. Maziliauskienė, prieš 

kelis metus su savo vyru, che
mijos inžinierium, Stasiu Mazi

liausku, atvykusi iš Vokietijos 
ir apsigyvenusi South Bostone, 
rugpiūčio 1 d. pradėjo dirbti 
Carney ligoninėje, South Bos
tone, kaip tos ligoninės rezi
dente. Prie ligoninės yra ir 
slaugių mokykla.

Dr. J. Maziliauskienė - Ra- 
davičiūtė Lietuvoje yra baigusi 
Vytauto Didžiojo universitete 
medicinos fakultetą ir vėliau 
Vokietijoj įgijusi medicinos 
daktarės laipsnį. Prieš įstoda
ma į Carney ligoninę, Dr. Ma
ziliauskienė 13 mėnesių dirbo 
Bamett Memorial Hospital, 
Patterson, N. J.

Gilbertas Gailius,
sūnus Marijonos ir velionies 
adv. Juozo Gailių, šiomis dieno
mis įstojo Amerikos kariuome
nėn. Gilbertas yra baigęs 
Bentley School of Accounting, 
dalyvavęs tautinių šokių grupė
je .pasižymėjęs akordionistas 
ir veiklus Vytis.

i aktyviu 
rinkimų 

Stevenson 
didžiųjų

Mayor John B. Hynes
numatomas kviesii 

dalyviu demokratų 
kampanijoj. Gub. I 
štabe planuojama 
miestų žymiųjų veikėjų akcija 
prezidentinėj kampanijoj. Kaip 
žinome, demokratų konvenci
joj mayor Hynes rėmė šen. 
Kefauver kandidatūrą ir sakė 
nominacijos kalbą. Tačiau toj! 
kalba patikusi ir gub. Steven
son, ir jis pageidaująs Bostono 
majoro aktyvaus dalyvavimo 
savo kampanijoje. Mayor Hy
nes, grįžęs iš konvencijos, yra 
pareiškęs, kad aktyviai rems 
Stevenson.

Šen. R. Nixon, 
respublikonų kandidatas į vice
prezidentus, buvo atskridęs į 
Bostoną ir iš čia važiavo į 
Hampton Beach pasakyti pir
mą rinkiminę kalbą rytinėse 
valstybėse. Bostone turėjo net 
kelias spaudos konferencijas. 
Savaime aišku, ir savo kalboje 
ir spaudos atstovams jis įrodi
nėjo, kad laimės gen. Eisenho- 
ris ir jis pats.

John B. Wenzler,
žinomas advokatas, gyv. 514 

E. Broadvvay, So. Boston. pa
žįstamas daugeliui rietuvių, vėl 
kandidatuoja į atstovus tos a- 
pylir.kės (ward 6), į kurių įeina 
So. Boston, daugelio lietuvių 
gyvenama miesto dalis. Demo
kratų pirminiai rinkimai įvyks 
rugsėjo 16 d. Adv. Wenzler li
gi šiol ilgus metus buvo ir te
bėra atstovu nuo šios apylinkės 
miesto taryboj ir seimely.
Baleto studi'a pradeda darbą

T. Babuškinaitės baleto stu
dija po vasaros atostogų pra
deda darbą rugsėjo 2 d. Studi
jos pamokos bus kaip ir pernai, 
E. Broadvvay, 368, Piliečių Klu
bo patalpose, 4 aukšte.

Norintieji studijuoti baletą ga
li kreiptis čia pažymėtu adre
su kasdien, išskyrus šeštadienį, 
nuo 4 iki 6 vai. popietų. Gali
ma paskambinti ir telefonu TA 
5-3175 nuo 7 vai. vakaro, šie
met sudaroma nauja pradedan
čiųjų klasė, tai bus gera proga 
pasimokyti ir tiems, kurie bale
to meno dar niekur nestudija
vo.

Mažosios Lietuvos broliai dėko
ja Amerikos lietuviams

Mes likimo nuskriausti Ma
žosios Lietuvos lietuviai, nega
lėdami šiuo metu ne tik numy
lėtojo savo Tėvynėj gyventi, 
bet ir būti drauge su Jumis bei 
dalintis vargais, kenčiame sun
kiai aprašomą širdies skausmą. 
Mūsų moralinė kančia darosi 
skaudesnė ir materialinė padė
tis sunkesnė. Jeigu vargsta tie, 
kurie galėtų dirbti, bet darbo 
negauna, tai ką bekalbėti apie 
senus ir ligonius, kurie dirbti 
negali. Vienintelis mums sura
minimas ir paguoda, tai Jūs, 
mieli broliai, kurie dar mūsų 
nepamiršote ir mus visokerio
pai šelpiat. Mes Jūsų siųstas 
dovanas per Balfą gauname ir 
Jums už tai iš gilumos širdies 
dėkojame.

Schleson Apylinkės lietuviai.

Lithuanian 
Furniture Co. 
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