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Paliaubos dar nereiškia taikos. ■ Amerika . 
* nelinkns pasirašyti sutartį su P. Korėja EISENHOWERIS SVEIKINO

Gubernatorius Dewey išleido proklamaciją

Įrašytų tar-

Korėja. — Vyriausias vadas 
T. Rytuose gen. M. W. Clark 
įsakytas imtis visų priemonių,- 
kad p.'Korėja nepasipriešintų 

> ginklu paliauboms.
Washingtone buvo svarsto

mas prez. Rhee reikalavimas, 
kad Amerika 
pusavio pagalbdFsutartį su p. 
Korėja prieš pasirašant paliau
bas. Prez. Eisenhovveris buvo 
siūlęs tokią sutartį pasirašyti 
po politinės konferencijųa^Kon- 
grese reiškiasi iš viso opozici
ja prieš tokią sutartį.

Rhee^įsa^ė demonstracijas 
baigti. Jų vietoj bažnyčiose bu
vo tūkstančiai žmonių, meldėsi, 
kad vakarai nesiduotų apgau
nami komuinstų.

Šveicarija vėl sutiko daly
vauti neutraliųjų komisijoje.

Pačiame fronte eina,atkak
lios kautynės, kokių, nebuvo 
nuo 1951 m. Kiniečiai rytinia
me fronte puolė pietų korėjie
čių pozicijas 30,000 vyrų stip-

Maskva gerinasi

Bdgradas. — Mitinge Titas 
ireiškė^kad Sovietų Sąjunga 
įsiūlė Jugoslavijai pasikeisti 
iskmtiniaia Jugoslavija nuo 
>48 metų išmesta iš komin- 
rno ir santykius su Maskva 
tlaiko tik per charge d’af- 

faires. Titas pareiškė, kad 
Maskvos pasiūlymą jis sveiki
na; tačiau ir toliau ja nepasi
tiki.

LAIŠKAI IR TELEGRAMOS PLAUKIA Į WASHINGTON|
KAS DAR NERAŠĖTE, GALIT E SAVO PAREIGĄ ATLIKTI

Washingtonas. — Po Alto 
delegacijos apsilankymo Wa- 
shingtone, kur b.uvo palankiai 
pasisakyta prez. Eisenhowerio, 
Atstovų Rūmų pirmininko 
Martino-dėl Kersteno rezoliuci
jos ištirti Baltijos kraštų įjun
gimą į Sov. Sąjungą, ėmė gau
siai plaukti lietuvių, estų, lat
vių telegramos ir laiškai į Wa- 
shingtoną Atstovų Rūmų pir
mininkui, Taisyklių Komisijai, 
atskirų distriktų kongresma- 
nams.
Telegramose ir laiškuose pra

šoma paremti Kersteno rezo
liuciją 231 ir pravesti ją Kon
grese. Tarp daugelio tekstų, te
ko matyti tokių:

“TNesa apie komunizmo dar
bus nugalės komunizmą. Ker

Paleisią kom. Vokietijoj 4G.1N0 iš kalėjimo
Berlynas. — Sovietinėj Vo

kietijoje įsakyta “liaudies mi
licijai” paleisti iš kalėjimų 

'Tuos, kurie buvo suimti d ė f
priešinimosi sovietinei ūkio po
litikai, daugiausia kolektyvi
zacijai, ir kurie buvo nuteisti 
po daugiau kaip trejus metus.

TAUTVAIAA ŠACHMATŲ 
MEISTERIS

Davtnport, Iowa. — Birže
lio 5 — buvo Trans-Mississippi 
šachmatų “open” pirmenybes, 
kurias laimėjo Povilas Taut- 
vaiša, Blineris meisteris iš Chi- 

’cagos. Antroj vietoj Chicagos 
meisteris M. Turiansky.

• JAV pasiuntė Titui sprau- 
amintų lėktuvų.

ramu. Frontą atstūmė keletą 
mylių. Sąjungininkai aiškina, 
kad komunistai nori įgąsdinti 
kariniais puolimais vakarie
čius, o dar svarbiau — laimė
ti naujas pozicijas,' kad demar
kacijos linija išeitų jiems pa
lankesnė.

8-osios armijos vadas gen. 
Taylor radijo kalboje įspėjo 
savo karius, jog paliaubos ne
reiškia taikos. “Mes turime bū
ti pasiruošę vėl atnaujinti ko
vas, jeigu politiniai pasitarimai 
neduos vaisių arba jei priešas 
susitarimus laužys.”

sm CHURCHILL
buvo nepatenkintas, kai pasklido 
gandai, kad jis prastai jaučiasi. Fo
tografai tada ji nuėmė jo kabinete, 
kad parodytų, jog jis yra geros nuo
taikos.

steno rezoliucija 231 nori at
skleisti tiesą, kaip komunizmas 
prisijungė Baltijos kraštus 
prie Sovietų Sąjungos. Padėki
te, prašome, rezoliuciją pra
vesti Kongrese.”

“Amerikos žmonės patyrę, 
kokiu būdu Sovietai paglemžė 
Baltijos kraštus, patys labiau 
vertins savo turimas laisves. 
Būsiu dėkingas už Jūsų įtaką, 
kad Kersteno rezoliucija 231 
būtų perduota i Atstovų Rū
mams ir priimta.”
»“Sovietai viešai skelbia, kad 

Baltijos tautos pačios įsijungė į 
Sovietų Sąjungą. Tokiu melu 
Sovietai pridengs tą patį liki
mą, kurį jie ruošia dar lais
voms tautoms. Padėkite at

Tokių esą 40,000. Sovietų ka
riuomenės leistas laikraštis 
“Taegliche Rundschau” paskel
bė, kad jie buvę suimti dėl 
“kontrolės komisijos klaidų”. 
Tai dabar kaltinamai “kont
rolės komisijai” vadovavo gen. 
Cuikovas. Panaikinus karinę 
kontrolės komisiją ir įvedus ci
vilinę, Cuikovas atšauktas į 
Maskvą.

Spaudo'e taip pat rašoma, 
kad į nemalonę patekęs Ulb- 
richtas, ištikimas^ Stalino pa
kalikas. kom. Vokietijos min. 
pirmininko pavaduotojas, tik
rasis ligšiolinis valdžia. Jis 
kaltinamas dabar dėl “klaidin
gos politikos krypties” Vokie
tijoje.

Prezidentas Eisenhoweris 
tragiškųjų birželio 14 dienos į- 
vykių minėjimui New Yorke 
atsiuntė tokio turinio sveikini
mą:

Malonėkite priimti nuošir
džiausius mano sveikinimus 
jūsų susirinkimui, kuriame pa
minite 1940-41 metų tragiš
kuosius, įvykius, kada Sovietų 
Sąjunga, sulaužydama iškil
mingai sudarytas sutartis, už
grobė Baltijos respublikas, Es
tiją, Latviją, Lietuvą, ir paskui 
neteisėtai inkorporavo tuos 
kraštus į Sovietų Sąjungą ir 
pradėjo deportuoti bei likvi
duoti didelį skaičių jų pilie
čių. Ta agresi 'a ir teroras pa
liko -gilų įspūdį Amerikiečių 
tautai. Tatai yra atsispindėję 
mūsų pastovioje politikoje pri
pažinti diplomatinius tų n.?pri-

Paminėta WiHams- 
burgo dekliaracija

Birželio 12 buvo susirinkę 
10 egziliečių atstovų prisiminti 
prieš metus, paskelbtos Wil- 
liamsburgc dekliaracijos. Po
sėdžiui pirmininkavo V. Sidzi
kauskas. Po kalbų buvo pa
siųsta telegrama prezidentui 
Eisenhoweriui, kurioje pakar
tojamas pasiryžimas laikytis 
tos dekliaracijos ir reiškiamas 
įsitikinimas, kad prez. Eisen
hovveris ir toliau rems pastan
gas atstatyti nepriklausomas 
pavergtąsias valstybes.

skleisti jų melą, partmdami 
Kersteno rezoliuciją Atstovų 
Rūmams.”

Kurie nori dar rašyti, pri
mename keletą adresų: Hon. 
Leo E. Allen, Chairman on 
Rules, House of Representa- 
tives. Washington, D. C.; Hon. 
Joseph W. Martin, Jr., Speaker 
House of Representatives, Wa- 
shington, D. C.: Hon. John C. 
Kluczynski, House of Repre- 
senftatives, Washington, D. C.; 
Hon. Clarence J. Brown; Hon. 
Harris EIsuorth; Hon. Henry 
J. Latham; Hon. Hugh D. 
Srott. Jr.; Hcn. J. Edgar Che- 
noweth; Hon. B. Carrol 
Reece: Hon. Howard W. 
Smith; Hon. Ray J. Madden; 
Hon. John E. Lyle, Jr.
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klausomų respubfikų atstovus 
ir mėsų gaivinamose viltyse, 
kad šitie kraštai vėl gyvens 
laisvėje.

Gubernatorius Dewey išleido 
birželio 14 proga prokliamaci- 
ją.

New Yorke minėjimas buvo 
surengtas bendrai lietuvių, lat
vių ir estų specialiai tam suda
ryto komiteto. Kalbas pasakė 
amerikiečių atstovas, paskui 
estų, latvių ir lietuvių. Sveijti-

Sovietai imasi
Maskva. — šių metų dery

bose Ženevoje tarp Vakarų ir 
Rytų valstybių Sovietai-pasiū
lė parduoti tų prekių, kurios 
Vakaruo-e yra embargo — 
stambiųjų mašinų, elektrotech
nikos medžiagų ir kitų, kurios 
priskaitomos prie strateginių. 
Lenkija pasiūlė anglies kaino
mis, pigesnėmis 30%, nei iki 
šicl buvo. Ir kitos prekės

Pagrobė respubli
koną atstovą

Gldcagoje
Chicago. — Clem Graver, 

respublikonų atstovas Illinoiso 
valstybės legislaturoje, birže
lio 11 vakare buvo pagrobtas. 
Vėlai vakare jis grįžo iš susi
rinkimo, pastatė automobilį ga
raže. Iš verandos jo žmona ir 
draugai matė, kaip jį, išėjusį iš 
garažo, paėmė du vyrai ir įso
dino į netoliese buvusį automo
bilį. Daugiau apie pagrobtąjį 
nieko nežinia. Policija mano, 
kad tai politinis grobimas ir 
Graver jau greičiausia nužudy
tas. Per penkeris metus Chica
go je jau 6 žmogus pagrobtas 
politinio keršto sumetimais.

Ir ju likimas panašus
Vengrija. — Pranešama a- 

pie likimą tų asmenų, kurie 
daugiausia prisidėjo prie kar
dinolo Mindszenty suėmimo ir 
pasmerkimo. Tokių asmenų nu
rodoma septyni:

Ries?, buvęs teisingumo mi- 
nisteris. dabar sušaudytas ka’p 
liaudies priešas; Zold, buvęs 
mini'teris, nusižudė; Dersi. bu- 
v§5 policijos šefas, paskui tei
singumo ministeris, suimtas 

no gudų atstovas. Dainavo lat
vių mišrus choras, estų vyrų 
choras, iš lietuvių pusės — p. 
V. Jonuškaitė. Minėjime buvo 
priimta rezoliucija, kuria pa- 
siryžtama toliau kovoti prieš 
Baltijos kraštų okupaciją ir 
remti atstovo Kersteno rezoliu
ciją ištirti Baltijos kraštų in
korporaciją į Sovietų Sąjun
gą

Nors oras buvo lietingas, vi
suomenės prisirinko artipilnė 
salė.

ūkines kovos
siūlomos pigesnėmis kainomis 
nei vakaruose.

Iš to fakto kai kas daro iš
vadą, kad strateginių medžia
gų, reikalingų’ ginklavimuisi, 
Sovietai jau turi į valias. Ta
čiau prisimintina, kad Sovietai 
gabeno į vakarus javus kaip tik 
tais metais, kai pačioj Rusijoj 
buvo badas. Tikresnis dalykas, 
kad šitokiom pasiūlom Sovietai 
siekia politinių tikslų — grei
tinti ūkinius konfliktus tarp 
“kapitalistinių kraštų”.

Korėjos klausimas rodo, kaip 
sunkioj padėty yra JAV tarp 
dviejų priešingų vėjų. Londo
nas - Paryžius - Delhi skun
džiasi “per kieta” Washingtono 
politika Korėjoje. Tuo tarpu 
Seoulas, Formoza sako, kad ji 
“per minkšta” ir veda prie A- 
zijos atidavimo komunistam.-.

“Nėra lengva turėti sąjungi
ninkus,” kalbėjo Amerikos at
stovas JT koridoriuos.

“Nėra lengva būti vedu- 
,siam”, juokdamasis atsiliepė
Anglijos atstovas. “Ar jūs pa
sisakote už viengungio užsie
nių politiką?” kamantinė;© to
liau anglas. Lodge nieko neat
sakė, bet buvo matyt, kad jam 

šitas palyginimas patiko.

kaip šnipas: Biedermann, bu
vęs politinės policijos šefas, 
suimtas dėl sabotažo; Osko, 
buvęs policijos pulkininko.ku
ri: kardinolą suėmė, sušaudy
tas; Zipser, buvęs kalėjimo vir
šininkas. suimtas dėl išeikvoji
mų; Sullincrk. grafologas, 
klastotų prieš kardinolą laiškų 
autorius, paslaptingom aplin
kybėm mirė Paryžiuje.

HORSE GL’ARD PARADE, Londone, karalienės Elzbietos vyras princas 
Pilypas savo teisę pirmą kartą dalyvauti, kai buvo pakeltas j maršalus.

EUROPOS FRONTE NEGERAI
SOVIETAI ATJOJO Į EUROPĄ NAUJU ARKLIU

Rusų karininkai priminė Le
nino taktiką: žingsnį atgal, du 
žingsniu pirmyn. Stalinui mirus 
naujai vyriausybei buvo patogu 
pereiti prie “žingsnio atgal”— 

prie “taikos ofenzyvos” 
ir ją rodyti “darbais”. Pas

kutinėm dienom Europa vėl 
buvo nustebinta tos rūšies dar
bais:

1. Sovietai nuėmė karinę 
kontrolę Vokietijoje ir Austri
joj; pasiūlė net diplomatais pa
sikeisti; palengvino prekių su
sisiekimą ir. kt.

2. Maskvos vyriausybė pra
nešė Turkijos atstovui, kad 
Sovietai nereiškia pretenzijų į 
Dardanelų sąsiaurį, o taip pat 
nesikiša į Turkijos teritorijos 
reikalus. (Prisimintina, kad 
1945 nutraukė Sovietai drau
gingumo sutartį, kai Turkija 
netenkino sovietinių reikalavi
mų — Dardanelų sąsiaurį, var
tus į Viduržemoi jūrą, valdyti 
sykiu su Turkija; kai netenkino 
sovietinių pretenzijų komunisti
nei Gruzijai ir Armėnijai ati
duoti Turkijos šiaurės žemių 
dalis, kurios kitados buvo cari- 
stinės Rusijos valdžioje).

3. Net amerikiečiam Moloto
vas pažadėjo saldainį — duoti 
leidimus Išvykti iš Rusijos ke
liom amerikiečių žmonom, ku
rias jie vedė ten, Rusijoje.

Artimiausiu laiku rytų Vo
kietijoje laukiama dar naujų 
“taikingumo įrodymų”. kaip 
reikalavo Eisenhovveris.

Tie visi darbai rodo, kad So
vietai laiko šią “taikos” takti
ką sėkmingesne, nei atviras 
ginklais barškinimas. Kam er
zinti Turkiją ir dabar reika
lauti to, ko dabar vis tiek ne
gausi. Kai paskui bus patogu. 
Sovietai pasiims, ką norės.

Sovietinis taiko* idagnetas 
traukia Europos vakarus.
Jie vis nenori matyti, kad 

“laikos" ženklai yra skirti

• Sąjungininkai užklausė 
Maskvą. kokiom sąlygom ji su- 

.tiktų pasirašyti taikos sutartį 
su Austrija, kadangi Maskva 
buvo visai atsisakius toliau šne
kėtis tuo reikalu.

kraštam, kur dar reikia laimėti 
palankumą. Tiesa, Vakarai gir
di dabar ir apie darbininkų 
riaušes Čekoslovakijoje; jei 
darbininkai drasko vadų pa
veikslus ir iškelia Amerikos 
vėliavą, tai tokie ženklai stip
rina vakarų žmogaus tikėjimą, 
jog gyventojai pakeis režimą iš 
vidaus. Vakarai nenori galvoti, 
kad tas gaivališkas, o gal ir 
provokuotas gyventojų sukili
mas baigsis deportacijom ir re
žimo sustiprinimu; kad paėmę
j savo rankas, Sovietai nieko 
gražumu nepaleis.

Apie Vakarų Europos nuo
taikas daug ką sako Italijos 
rinkimai; Maskviniai komunis
tai savo atstovų skaičių iš 131 
pakėlė iki Į43. Taip pat ir kai
rieji socjalistai, kurie eina su 
komunistais. Tuo tarpu vyriau
sybės blokas smuko 11% bal
sų. Kr. dem. iš turėtų 306 at
griebė 262 atstovus. Sustiprėjo 
ir monarchistai su fašistais. Iš
vada dėl politinės raidos: nors 
de Gasperi išsilaikys valdžioje, 
bet sovietinis magnetas patrau
kė į save, apie 2*mil. naujų Ita
lijos balsuotojų. Juos atitraukė 
nuo vyriausybinio bloko, palan
kaus Amerikos politikai ir ją 
remiančio labai nuoširdžiai.

Žinomasis publicistas W. 
Lippmannas susirūpinęs kons
tatavo, kad
Amerikos naujosios vyriausy

bės įtaka Europoje maita.
Amerikos politikai visom ais

trom prieštarauja socialistai, y- 
pač Vokietijoje. Jie sutaria čia 
labiau su Churchilliu, kuris 
skuba pasitikti Maskvos viešpa
čius su biznfo pasiūlymais ir 
kuris nori nuvairuoti pro Ber- 
mudos konferenciją ir pačią A- 
meriką į Maskvą. Jis jau nenu
tylėjo savo nuopelnų sudarant 
naujuosius sąjungininkų siūly
mus Korėjoje.

Ar ne šitą Amerikos svorio 
silpimą ir stiprėjimą naujų 
"veiksnių" Europos fronte rriš- 
kia prezidento Etoentxnrerio 
paskutiniu laiku pabrėžomas 
reikalas — daryti kumpreuri- 
sus?
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vėl tęsė, Atitraukęs bylą”:

i

kraujo
•<-......... ' • * t
? Toliau Malenkovas pasakojo, 

' tted .teptame pptitbiuro ■ posė-

jpąskutinio kraujo lašo. Esą 
kurįe nariai siūlę su Hit- 

.. įlęriu daryti taip, kaip buvo pa- 
su Jšapoleoouk Bąt S*?~ 

paidmtabter šfaknkovas 
-jNtttekl*- P* iffili<iiiT tet Mask- 

ątidiavtanas būtų mūsų idė- 
. tea HĮta rimas Mums visiems 
' jĮteti. teku, ta“4 Mąlenkovas 

įtekta taip nebūtų pasakęs, 
. įM M anksto jfc<am nebūtų tu- 

’HjCS Stalino pritarfcno. Toliau 
jjp aiikteo, kad dabar mūsų 
teis Uždavinys demaskuoti ele- 
kįtftfl štabuosę, gamybos įmo- 

. ftee ir tarp piliečių, kurie dėl 
-pątogumo nori išduoti idėją.

“Mes betgi rašysime j kny
gas tuos, kuriems reikes <tam 
tikrų teoteudų daryti dėl šio 
laiko padėties. Bet jiems ateis 
kerštas.-Jie turi būti tikri, kad 
ateis laikas, kad’mes paimsime 
<ą sąsiuvinį į rankas ir jiems 
bus atmokėta.”

MALENKOVAS VALO 
KARIUOMENĘ

Po poros dienų buvau pak
viestas į partijos namus vėl pas 
Malenkovą. Maskvos gatvėse 
piovėsi šaltas vėjas su motorų 
triukšmu; riedėjo sunkveži
miai ir tankai. Partijos namai 
buvo trigubom sargybom ap
supti. Buvo skaitomasi su tuo, 
kad gali nepatikimas elemen
tas sukilti.

“Drauge Molin, — prabilo į 
mane savo darbo kambary Ma- 
lenkovas, rūkydamas papirosą 
ir vaikščiodamas, — sėskite.” 

Mačiau, kad jo veidas išba-

“Va, krūva pranešimų... šim
tai atsitikimų; tikriau, sąfyy- 
k&tn: šimtai tūkstančių atsiti
kimų, kad 
raudonosios armijos aukštieji 

karininkai kaltinami 
išdavimu,

piešimu, . pabėgimu be galvos 
nuo karo vėliavos, partijos pa
reigūnų klastingu užmušinėji- 
mu.”

Pažvelgė į mane aštriai, bet 
su kažkokiu palankumu ir pa
kitusiu balsu tęsė:

“Pareigas, kurias jūs vykdė
te VCIKo mokykloje, jūs per
duos! te kitam karininkui. Jūs 
persikelsite į karo ministeriją. 
Ten jūs turėsite pilnus įgalio
jimus. Draugas Abakumovas, 
kuris jums jau pažįstamas, 

nepasitiki kai kuriais 
genštabistais.

■ Juos turime sunaikinti, jei 
nebus jau reikalinga sutikti 
juos su draugiškais veidais.”

Dar pridėjo, kad draugas A- 
bakumovas yra įpareigotas 
įkurdinti karo ministerijoje.

Kaip Malenkovo įgaliotinis 
atsidūriau karo ministerijoje.

Copyright by Blustrierte Pres-
■te !■■■■■■< OąMabjBri*

Galima sakyti, kad tarp štabo 
karininkų nebuvo tokio, dėl 
kurio galėtum pasakyti, kad 
jfe neturi ryšio su “nepatikimu 
elementu”.
Tv> geaerateio stabo ir par
tijos buvo aiškiai nedraugingi 

Santykiai.
Ne be pagrindo atsisakinėjo 

generalinio štabo karininkai 
priiminėti partijos nurodymus, 
kaip jie turi kariauti. Bet atsi
sakinėti galėjo tik kelis mėne
sius. Tik tol, kof Malenkovas 
buvo užimtas grąžinti Maskvai 
tvarką, nes šiuo laiku Malenko
vas buvo priverstas atsižvelgti 
į masę, kad nepadidintų skili
mo tarp masės ir partijos.
y Kaip gynimo komiteto narys 
Malenkovas tūrėjo neaprėžtas 
teises. 1942 pavasarį jis gavo 
iš Stalino
įgaliojimus kontroliuoti visą 
užfrontę ir atkariautas sritis.

Tos valdžios jis savinosi vis 
daugiau. Pavyzdžiui, Maskvos 
komendantus jis siuntinėjo į 
fronitą, net nesiteiravęs nei 
Stalino nei štabo. Bulgarinas, 
šiandien karo ministeris ii* min. 
pirmininko pavaduotojas, tada 
Malenkovo buvo pakeltas Mas
kvos srities armijos 'tiekimo 
viršininku. Generalmajoras Be- 
lovas/ kuris naudojosi Stalino 
palankumu, bet turėjo nelai
mės iškristi iš Malenkovo pa
lankumo, buvo nuleistas už vo
kiečių linijos Briansko-Gome- 
lio srityje organizuoti partiza
nų, nes Malenkovas, įdūkimo 
pagautas, pareiškė, kad Belo- 
vas daugiau nepasirodys jam 

‘gyvas 'akyse.
Tą dieną, kai politbiuras nu

sprendė ginti Maskvą, iš Ma
lenkovo gavau įsakymą telefo
nu prisistatyti į partijos centro 
komiteto namus. Ten mes lau
kėm apie 40 saugumo karinin
kų. Po valandos laukimo pasi
rodė Malenkovas. Jis kalbėjo 
apie įvairius sukilimus ir riau
šes, kurios vyko pačioje Mask
voje tiesiog milicijos akyse. 
•Malenkovas pareiškė, kad to
kias riaušes reikia likviduoti 
visu griežtumu.

“Daviau įsakymą — kalbėjo 
Malenkovas, — apie tris šim
tus civilių gyventojų ir besi
bastančių kareivių, kurie prieš 
keletą valandų plėšė sandėlius, 
tuojau sulikviduoti vietoje. To
liau įsakiau palikti jų lavonus 
vietoje gulėti. Tokiais laikais 
reikia veikti aiškiai. Lig šiol

mes netaupeme kraujo,
.jei to reikėjo mūsų kraštui. Ko
dėl mes turim jo gailėtis, kai 
mes stovime krizės akivaizdo
je, o ji nepalyginama su bet

kurtais laikais mūsų valstybės 
istorijoje.”

1942 m. rudenį Stalinas ėmė 
baimintis, kad kariuomenė ga
linti jį versti. Ir Malėnkovas 
prisiminė, kad jis turi dar se
nas sąskaitas^su armija. 1942 
m .rugsėjo men. jų jautėsi tiek 
stiprus, kad ryžosi suduoti

Tfci tinome, ir jau atėjo lai- 
■ kas su tuo baigti. Nors aš apie 

karo vedimą nedaug <tenusima-

štahuį.
Kariuomenės tarpe buvo per

tvarkyti saugumo daliniai; jie 
gavo vardą SMERTS ir buvo 
Malenkovo įrankis Jtas^ąrdas 
reiškia: smert špi 
tis šnipams. Red.).- Tai buvo 
velniškai rafinuota priemonė, 
Malenkovo išdirbta ir jo ran
kose pasilikusi.

Siekdamas valdžios, Malen
kovas ttuo nepasitenkino. 1943 
rn. rudenį paskutinį kartą pas 
jį būdamas, iš jo išgirdau:

“Drauge Molin. Jūs žinote, 
jums turiu tam tikro palanku
mo. Jumis pasitikiu, nes ką esu 
jums pavedęs, buvp įvykdyta. 
Jūsų nuopelnai nepaprastai di
deli. Nepaskutinėje vietoje yra 
jūsų patarimai organizuojant 
SMERTŠ dalinius, be kurių 
mūsų kariuomenė nebūtų pa
siekusi tokio kovingumo. Bet 
mes dabar turim naujų uždavi
nių, arba geriau sakysim: se
nuosius turime užbaigti.”

Pasiūlė man papirosą. Pas
kui atsisėdo už savo stalo. Pas
kui šypsodamasis ^iūrėjo į ma
ne.

PEDRO GATICA, M metų vyras, at
siklaupęs meldžiasi toje vietoje, kur 
buvo jo namai ir šeima (Flint, 
Mich.). Viesulas nušlavė nuo žemės 
namus ir palaidojo po griuvėsiais jo 
žmona su trimis mažais vaikais.

nonūs buvau kuriam laikui 
raudonosios armijos karinin
kas), bet aš tiek žinau: pąiri- 
mo prie Maskvos, tekios dau
gybės perbėgėlių ir tebesitę
siančio išdavimo galėjo nebū
ti.”

Nuspaudė papirosą ir toliau 
kalbėjo:

“Drauge Molin, esu pasiry
žęs jus siųsti į frontą; vadinas, 
jūs turite pasidairyti po šta
bus.”

“Mums trūksta karininkų”, 
kalbėjo toliau, kurį laiką ste
bėjęs, kaip aš į pasiūlymą re
aguosiu. “Karininkų, kuriais 
mes galėtume absoliučiai pasi
tikėti. Dabartinius uždavinius 
negalime vykdyti tiesiog iš 
Maskvos.”

Per mėnesį laiko aš gausiąs 
įsakymą su visais nurodymais, 
kuriuos paruoš draugas Aba
kumovas. Kad man padarytų 
malonumo ir parodytų savo 
palankumą, pakvietė pabūti jo 
svečiu ir vykti su juo į teat
rą. Jis atsiusiąs man savo au
tomobilį.

Atsisveikindamas ir spaus
damas man ranką kalbėjo:

“Vakare dar turėsime kiek 
laiko pasikalbėti. Dabar turiu 
pasiruošti

amerikiečių delegaciją 
sut&ti.

Atvyksta keli senatoriai ir žur
nalistai ryšium su Nuomos ir 
Paskolos Komisijos reikalais; 
kitaip sakant, šiom dienom 
bus čia apie tuzinas lapių. Į 
mano pareigas priklauso ir su 
amerikiečiais vazotis. Dar turiu 
kai ką paruošti, kas jiems a- 
kis pamuilintų.”

VIENO MENESIO MERGYTEI PhHadelpMjaje buvo padaryta sunki vi
durių operacija. Mergaitė buvo gimusi be virškinamojo trakto. Po opera-

i

Kas turi musas vadoiteti?

TITAS — MALENKOVO 
** DRAUGAS?

Enciklopedijos redakcija pas prel. Jurą
Norėdami savo darbui su

telkti kodaugiausia lituanistu 
nes medžiagos, Vyr. L. E. re- 
daktorius prof. Vacį. Biržiška 

, ir jo artimieji bendradarbiai 
jau porą kartų lankėsi pas 
Prel. Pr. Jurą, žinomąjį lietu
viškosios knygos rėmėją ir sau
gotoją. Žinant, kad JAV lietu
viškų bibliotekų kiekis yra tik
rai nedidelis, Prel. Pr. Juro 
darbu tenka gėrėtis ir didžiuo
tis. Jo asmeninė liet, knygų 
biblioteka, esanti Lavvrence, 
Mass., dajro pasigėrėtiną vaiz
dą. Beveik visos knygos gra
žiai įrištos, atitinkamose spin-

Ar žinai, kad
• .Daugiau kaip 200 metų 

lietuviai valdė Ukrainą ir ten 
įvedė puikią, “teise paremtą, 
tvarką. Anais laikais net V. 
Europoje nebuvo tokios lais
vės, kurią turėjo Lietuvoje gy
venantieji svetimtaučiai.

• Lietuva gyventojų skaičiu
mi ir plotu yra didesnė už ki
tas dvi Pabaltijo šalis: Latvi
ją ir Estiją. Vienoje Lietuvoje 
yra tiek gyventojų, kiek Lat
vijoje ir Estijoje paėmus drau
ge.

• Kapitonas K. Rimas, lakū
nas, yra nugalėjęs aviacijos 
varžybose Suomijos, Estijos ir 
Latvijos lakūnus.

Vilniaus, Lydos apylinkėse. 
Tad Lietuva yra vidury Euro
pos.

• 1655 m. pirmą kartą mū
sų istorijoje rusai užėmė k* a- 
piplėšė Vilnių. Gaisras truko 17 
dienų, ir sunaikino didelę dalį 
miesto. Daug gyventojų buvo 
išžudyta.

• Iš Baltijos tautų vieni lie
tuviai XIII a. sugebėjo įkurti 
savo valstybę.

(Iš A. Bendoriaus knygos 
“Lietuva, kraštas, gyventojai, 
kultūra”).

tose sudėtos, jų tarpe pasitaiko 
retų ir brangių’ liet, leidinių.

Kiti Prel. Pr. Juro lietuviš
kų spaudinių rinkiniai yra su
krauti Alkoj, Brocktone, 
Mass. čia gausu ne tik liet, 
knygų, bet yra rūpestingai su
rinkti ir sudėti senesnių ir 
naujesnių liet. žurnalų ir laik
raščių komplefctai, plakatai, 
atsišaukimai, koncertų ir vai
dinimų programos, draminių 
veikalų ir liet, muzikos leidi
niai, žymesniųjų lietuvių rank
raščiai ir laiškai, liet, veiklos 
JAV fotografijos ir kt. Būti
nai reikia atžymėti, kad Prel. 
Pr. Juras renka visus liet, 
spaudinius: Alkoj rasi ne tik 
katalikų spaudos rinkinius, bet 
netgi komunistinės Laisvės 
komplektus. Savaime supranta
ma, jei mūsų knygų leidyklos, 
laikraščių ir visų spaudinių re
dakcijos jautriau pažvelgtų į 
Prel. Pr. Juro vadovaujamos 
Alkos kultūrinę reikšmę, tie 
Brocktone esą liet, leidinių 
rinkiniai galėtų būti dar gau
sesni (juk negalima norėti, 
kad vienas žmogus savo lėšom 
viską supirktų).

Lietuvių Enciklopedijos re
dakcijai yra nemenkas laimė
jimas, kai netoli Bostono yra 
sutelkta tiek liet, knygų ir ki
tokių spaudinių. Gerbiamasis 
Prel. Pr. Juras tuo. atžvilgiu 
pažadėjo L. E. visokeriopai 
remti.

Aidą naujausiame^ 6 nr. J. 
Alaušius straipsnyje “Šviesuo
menė” ir “liaudis” dėsto, kaip 
šitie žodžiai buvo seniau su
prantami ir kokie santykiai tu
ri būti šiandien tarp <tų, kurie 
šiais žodžiais vadinami.

Seniau dažnai “šviesuome
nė” buvo vadinami “baltaran
kiai”, liaudis “juodarankiai”. 
Šiandien emigracijoje tas skir
tumas išnyko, nes visi pelnosi 
duoną savo rankų darbu. Ta
čiau ir dabar yra skirtumas 
tarp šviesuomenės, kuri visuo
meniniam gyvenimui vado
vauja, ir liaudie*, kuri to va
dovavimo jaučiasi reikalinga.

Autorius iškelia, kad šitų 
vadovaujančių ir vadovauja
mųjų bendram darbui esti nau
dinga, jei pasitaiko “šviesuolis 
iš liaudies”, kuris supranta ge
rai vadovaujamuosius ir kuris 
turi įgimtų gabumų vadovau
ti. Ne kiekvienas šviesulis to- . 
kių gabumų turi. Jį gali kaip 
tik pralenkti tas iš liaudies ki
lęs veikėjas, kuris tam yra ga
bus. ‘Todėl neatsitiktinai tiek 
daug didelių vadų yra išėję iŠ 
liaudies. Juk ir visa senoji mū
sų emigracija beveik išimtinai 
rėmėsi liaudinias vadais. Ta
čiau dabar, kada tiek gau
siai naujoje emigracijoje turi
me inteligentų, visuomenių ta
lentų iš liaudies nepasigenda- 
me. Laikyčiau betgi šį nepasi- 
gedimą dideliu nesusipratimu: 
stokodami tokių liaudinių vi
suomenininkų, tuo pačiu stoko- 
simę iš viso saito sieti ’ inteli
gentijai su liaudimi. Nesant to
kio saito, atsidursime prieš pa
vojų turėti vadovybę be vado
vaujamųjų, o tuos, kurie turė
tų būti vadovaujami, — palai
dus, neorganizuotus.”

Dėl to autorius siūlo į suda
romus bendruomenės organus 
traukti ne <tik senuosius bei 
naujuosius veikėjus, bet spe
cialiai šalia inteligentų reikia 
įtraukti ir visuomenininkus iš 
vadinamos “neapsišvietusios 
liaudies”. Joje yra daug švie
sių, darbščių ir sumanių žmo
nių.

«W KOteJTEClAI KAftTNINKAI — Maj. Gen. o* Ri (kairėje) 
Ir Cai. Jwnc Mae Hfe—Amerikoje Hną karn mokyta* (Fort Lravwnwort|v 
■anm). Nepatieaklntl paltenM derybom^ K«^e>jr. VM m«k«tfejl Koee- 
Jm karininkai, knri^tavinesi Amerikoje, bnvo atkaukti narna. Palikti tik 
iieda.

WashiRgtooas. — Kongreso 
užsienių komisijai vienas ame
rikietis prekybininkas, Jugosla
viją pažinęs per 24 metus, kal
bėjo, kad trys Tito pirmatakai 
Jugoslavijos generaliniai parti
jos sekretoriai, buvo nužudyti; 
Titą paskyrė 1938 Malenkovas; 
Titas nutraukęs santykius su 
Stalinu, kai tas pareikalavęs 
Jugoslavijos Makedonijos dalį

• 1939 m. Kaune pastatyta 
didžiulė sporto salė, kurioje į- 
vykusios Europos krepšinio o- 
limpiados metu lietuviai lai
mėjo pirmąją vietą.

• Lietuva yra pusiaukelėje 
tarp Uralo ir Airijos. Taip pat 
ji pusiaukelėje tarp Europos 
šiaurės ir pietų. Todėl Lietuva 
reikia vadinti ne Rytų, bet Vi
durio Europos šalimi.

Fordo filmai

Rusijai. Liudininkas tikino, 
kad Titas pataiko santykius su 
Malenkovo agentais.

• Geografinis Europos cent
ras yra, kur susitinka 54-ji 
lygiagretė su 25-ju dienovidži- 

* niu. Tai vieta yra į pietus nuo

Sovietų kyšeliai Amerikai ir Austrijai
Maskva. — JAV atstovybė 

praneša, kad Molotovą? paža
dėjęs išteisti iš Rusijos ameri
kiečių pareigūnų žmonas, ku
rias jie vedė ten Rusijoje. Lig 
šiol nedavė nei vienai leidimo

Austrijoje Sovietai 
no suvaržymus savo 
panaikino nuolatinę 
kontrolę; sutiko, kad Austrijos 
vyriausybė atleistų du policijos 
pareigūnus komufiistus ir pas
kirtų kitus, palengvino preky
bos leidimus.

Pagaliau pradėjo diplomati
nius santykius tarp Sovietų ir 
Austrijos, skirdami Austrijai 
diplomatinį atdtovą; Austrija 
taip pat gilinti turėti savo at

Naujasis 1953 m. Fordo mo- - 
torų kompanijos filmų katalo- 
gas, kuris turės specialus fil- k 
mus paminėti 50 savo sukak- c 
čiai, greit pasirodys viešumoje | 
ir bus dalinamas New York o 
knygynuose, Deanborn, Mich. ; 
ir Richmond, Cal. *

Kataloge suminėti 25 filmai, jį| 
kuriuos gali gauti organizaci- m 
'nes grupės be jokio atlyginimo. 
Juose vaizduojamas ameriko
niškas gyvenimas, atostogų 
vietovės, auklėjimo pobūdžio 
dalykėliai ir automobilių in
dustriją.

Nuo rugpiūčio 1 tasirodys 
du nauji ffimai: “The American | 
Road”, kuriame matysite, kaip | 
automobilis pakeitė nuo 1903 | 
m. Ameriką ir “Anniversary" I 
— tai naujų planų ir pasiryži- | 
mų apžvalga, minint 50 m.

Užsakykite ‘Eghitę” adresu: 
Eglutė, RFD 2, Patsam, Conn.

L. Dovydėnas paaiškino
Naujienos buvo paskelbusios 

Stanislovaičio straipsnį apie L. 
Dovydėną, kad jis savo kny
gai rinkęs prenumeratas ir 
paskui jos neišleidęs. Dabar 
Naujienos gegužės 27 paskelbė 
paties L. Dovydėno paaiškini
mą, kad knyga “Lietuviai po 
Pennsylvanijos kalnais” esanti 
parašyta; kaip bus su išleidimu, 
jis dar nežinąs, o dėl aukų ar 
prenumeratos knygai leisti jis 
esąs su suinteresuotais asme
nimis išsiaiškinęs ir susitaręs.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa £
Transliuoja S stiprios radijo stoties IVLOA, 1550 kyiocyci<*s

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite ? 

šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: įj|
KNIGHTS OF UTHI.'ANIĄ WLOA C

BRADDOCK, PA. 9

NAUJIENA VARGONININKAMS 
Lietinio komporitorians sukurtos Mišios 

MISSA TN HONOREM IMMACULATI COR^IS B.M. V.
Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro ir boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA $1.50 

Gaunama “DARBININKE” lifto Bushuick Avė.. 
Broolcbv 21. N. Y.

sumati- AmeriĮcos ankštojo komisaro 
įstaigoje ^kuna, kad Šitom 
snrafidom nuolaidom Sovietai 
nefrėjo atitaisyti jiems nepalan
kią nuotaiką, kuri susidarė 
Austrijoj, sovietams atsisa
kius kalbėtis dėl taikos sutar
ties.

Visi Fordo filmai yra garsi
niai, 16 mm ir Ūgis nuo 7 ligi 
45 minučių, 15 spalvuoti.

Dykai katalogai dalinami 
Fordo knygynuose: 16400 Mi- 
chigan Avė., Dearbom, Mich., 
15 E. 53rd St, New York 22, 
N. Y.; 1500 So. 26th St. Rjch- 
mond, Cal.

(Skelb.)

Papuoši savo kambari ar u* prisiminsi Lietimą, 
. įsigijęs

u j u b , 
pagamintą skulptoriaus V. Kašabm. 

Kaina $4.00.
Gaunamas: "DARBININKO” ADMINVCTRACIJCM 

680 BoAwfck Avė, Brookfya 21, N. Y.
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’ puoš-

mirs

tik lietuviu kaitoj pasirodiiu-S8favk4o knygų

bendrojoj raštijoje yra didžiai

G1OVANNI PAEINI

KULTŪRINĖ KROJYįKA

ŽEMAITIJOJEP. AUGIUS

SEPTYNI LIETUVIAI DAILININKAI STONY BROOKE

ryšiu tvirtai suveržtų romanų

menininkų “sinedrionas.

Bet neskuba debesėlis. 
Kas daryt, jei pasivėlina? 
Ką sakyt, kai bernužėlis 
Vėlų vakarą paklaus: —

nulinio charakterio. Tai 
savaime suprantama, nes visas 
ją rašymo tikslas yra ginti re
ligiją ir taisyti negeroves.

Praeitame Kūrybos Priedo 
■r. (biržeBo 2 d.) teo ktaasi-

Kasiulio 
Čhagall, 
ir Hans

rasti, ugdyti ją talentas, skelb
ti kęokursus. Dabar tuo pa?iu 
ktaasfanu spausdiname Henriko

tačiau šis veikalas vargu §ps- 
ląuks priekaištų. Giovannj Pu
pinio žodis yra toks syąrus ir 

■ pątraųkhis, kad. SŲf'kąrpbėjęs 
Italijoje ,tuojau nuaidi ir Ipto-

retikams, bedieviams ir tt.
Vertėjas Dr. B. Mačiulis yra

lies čia ir reikėtų jieškoti Pa- 
piiuo ętidybes. Žemėje visuomet 
labiau buvo ąųgštipąim tie 
pranašai, Įgųrię iš tam tikro

sf puvėsį. Tam 
«ė visą.' savo 
savo* neramios

Kai žiūri i šio žmogaus po- 
lepūnę prigimtį, norėtum safcy-

garsėti. Ji gana dažnai pasiro
do Adelaidės lietuvių parengi
muose.

. grožinės literatūros veikalams 
rašytu O vienok pasilieka fak
tas, kad Papini, kuris jau per 
ilgą laikotarpį bemaž kasmet 

" išleidžia po Įmygą, iki šiol nė-

nuo gyypnųpp pebyyo atskilę. 
Ir Papini pa įlgų Idąjppįų, yi- 
diniųpergyvenimų, sųsiĮięjimo 
sų ^ąšfepybę k istorija gyye-

Ei-
ios Pa-

(fcąsial neretai paradoksais, 
M niekur nebąžeMžią ap-

architektas, o taisytojas ir grą
žintojas <0; kaą- jau pastatyta, 
bet apgriuvę. Nes kūrė jis skaid
rios poezijos, kuri, kaip gaivus 
kalnų upelis, sruventų per šimt-

hų bei dvasią. itališki pc- 
rkxtai lietuvių kaHr.je suskam-, 

. ba gyvai,sklandžiai ir iškil
mingai. Graaj viršelį nupiešė
dail Rolfas Viesulas. Apskritai proga reiškiąs

rašytoją įprastais litęraiųrps 
terminais nėra lengvą kalbėti. 

. Paįys italai čia nevįsuomet pri
eina vienodų išvadų.

Yra-tokių, kurie į Gipvanni 
Papinio raštus būtų Jiųkę žiū
rėti labiau iš poetinio arba— 
lyrinio taško. Mat, šis žmogus 
kalba jautriai, ugningai, dažnai 
pasikliaudamas mintimis bei 
vaizdais, kurie svetimi kasdie
nei tikrovei. Papinio raštuose 
apstu ir tyro jausmo. Negali
ma nutylėti, kad jis nėra ven
gęs ir- tiesioginės draugystės su 
mūzomis. Prieš kelias dešimt 
metų yra išleidęs net eilėraščių 
rinkinį, o be to, šiek tiek jų 
skelbęs ir periodikoje.

Tačiau už poeziją Papini lau
rų Vainiko nesusilaukė. Visi 
pręįįs^ą, kad > pėta pąkąn- . šaukia, bara, malonią! juoko, 

bet, jei reikią, nevengia ir pra
keikti. Kaįkuriuose veikaluose, 
kaip “Atbaigtasis žmogus” jis 
tiesiog nesutelpa gyvenimo rė
muose. Ten jis mąistingas, sa
votiškai pamišęs, vienišas atsi
stojęs prieš dangų ir žemę. Jo 
temperatingas asmuo ryškiai 
išsimuša ir vėlesniuose veika
luose. Dantė, šv. Augustinas, 
Micheląngelas, apie kuriuos 
Papini parašė studijas, atrodo, 
lyg būtų jo‘giminaičiai. Net ir 
Kristų jis mokėjo parodyti 
naujoje šviesoje.

Pq grįsimo į Katalįkų Baž
nyčią mąždaųg prieš pirmąjį 
pasaulinį karą* Papini, aišku, 
tapo, nuosaikesnis. Bet kas ga
li perkeisti žmogaus prigimtį? 
Ir po to jis pasiliko maištingas. 
Yra tokių, kurie norėtų jį lai
kyti atkedusiu nuo realaus gy
venimo. Daug kas jam atro
do, lyg ne savo vietoje, o jisai 
gi manosi pašauktas visko at
statyti.

Įdomu, jog net kelyje į Die
vą daiktai jam nebuvo kopė
čiomis. Kaip iš biografijos ma
tyti Viešpati jta atrado savo 
paties vienumoje, kai pp ilgo 
btaškympki atėjo nfiakmės va-

karnai tyra, kokios esame pra
tę laukti iš didelių poetų. Šioje 
srityje Pajini būtų galima pa
lyginti veikiančiam ugniąkal- 
nįui. Jis plyšta nuo ugnies, 
liepsnos veržiasi iš vidaus; bet 
su jomis kartu išlekia ir pavo
jingi akmenys bei skeveldros. 
Papini turi ugnies — jausmo, 
tačiau jo. eilėraščiuose pasitai
ko tiek priemaišų, jog jie nusto
ja buvę pirmaeiliais. Ten per
daug protavimo, apgalvojimo. 
Grubūs kasdieninio gyvenimo 
vaizdai pažeidžia poetinę/tikro-r 
vę, ir eilėraščiai nuvystu, 
nąnt gi prie neeiliuot< 
pinio kūrybos, jau beveik visiš
kai tenka nutraukti ryšį sų po
ezija. Tiesa, jis viską rašo savo
tiškame pakilime, sakytum po
etinėje nuotaikoje, tačiau vi
suose jo raštuoce vyrauja po
leminė dvasia.

Papinio negalima pavadinti 
nė prozaiku —pasakotoju, koks 
aptariamas literatūros teorijo
je. šis žmogus turi milžinišką 
fantaziją; yra susikrovęs gau
sias patyrimo atsargas, išvys- 
tęs aštrų stilių, pribrandinęs 
daugybę žodžių, kurių patys i

ria iptryga. Giovanni Papini 
pasifinko korektoriaus vaidme
nį- Ir koregavo jis ne taip sau 
ką nors, bet patį gyvenimą su 
jo aistromis^ niekšybėmis, 
veidmainystėmis, ydomis, ka
rais,.. Koregavo ne paviršuti
niškai .bet, kaip sakpma, “dė
jo kirvį prie šaknų,” kad iš- 

natūros, kultūros filosofijos, 
religijos, istorijos, retorikos, 
visuomet jie griebs pačią širdį, 
ir žmogus žavėsis, juos skaity
damas. Užtai ir negalima kal
tinti Papinio, kad jis nesukū
rė romanams personarų, nes 
jis pats tapo dideliu persona
žu žioroje gyvenimo knygoje.

Iš tikrųjų Papini stovi savo 
veikalų centre — nesvarbu, ar 
jis kalbėtų pirmuoju ar tre
čiuoju asmeniu. Męs jį mato
me, kaip žynį, pranašą, kųvis

gavo ąių 
metų Ęi*ąnciįzų Ąkąderpijos li- 
tęrątūros pretąįįą lįž Leonardo 
da ymcį biągrafiją.

Bripti, gimęs 4895 m. Marse
lyje, kritikas ir rašytojas. Mo
ka vįsąs pagrindines pasaulio 
kalbąs ir recenzuoja naujai pa
rodžiusias knygas paryžinia- 
me “Le Monde”. Kaip meno 
kritikas ypatingai pasižymėjo, 
gindamas abstraktinio meno 
teises. Nežiūrint į tai, su jo

raštus, 
bte-

DIEDAS

kaj žmonėms*.’’ Matyt, Papi
ldui jąų pabodo kalbėti savo 
lūpomis, jeigu jis. pabrinko, ki
tą asmenį, nors, tiesa, fiktyvų 
— popiežių Celestiną VI. Tai 
yra savotiškas pėdų mėtymas, 
nes tokio popiežiaus visai ne
buvo. 1294 m. Bažnyčią valdė 
Celes t Inas V, vienuolis atsis
kyrėlis, kuris, pamėgęs maldą 
bei mąstymus, nuo tos vietos 
atsisakė, o po mirties buvo pa
skelbtas šventuoju. Kito šio 
vardo popiežiaus Bažnyčia jau 
nebeturėjo. Gimęs Papinio 
vaizduotėje Celestinas VI, kaip 
jis pats įžangoj rašo, gyvenęs 
neramiais laikais ir amžių bai
gęs kankiniu. Jo laiškus auto
rius nuduoda aptikęs senuose 
archyvuose ir juos čia paskel
bęs. Toks gudrus priėjimas di

Pr. Lapienės vasarvietė (Sto
ny Brcoke, L. I., N. Y.) šiemet 
atidaryta septynių mūsų daili
ninkų paroda. Lgį šiol Pr. La
pienė tokia proga jfesikviesdavo 
rašytojų, šiemet birželio 6 d. 
surengė dailės parodėlę, užėmu
sią vasarvietės valgomojo, ba
ro ir verandos sienas.

Parodoje savo kūrinius išsta
tė: Adomas Galdikas, Vytautas 
K. Jonynas, Aleksandra Kašu- 
bįenė, Vytautas Kašubą, Pet
ras Kiaųlėnas, Pranas Lapė ir 
Romas Viesulas. Daugiausia 
kūrinių išstatė A. Galdikas ir 

keletą nuostabių, giliu lyriniu 
pajautimu persunktų pe'i-ažų, 
Jonynas naujame kelyje gana 
Žvairas savo tematika ir tech
nika.

A. Kašubienės kury to, gra
žiai priimta amerikietiškose 
keramikos parodose, dvelkia 
intymumu ir subtylių formų 
pajautimu. V. K ašuto keletą 
metų užsidaręs ieškojo naujų 
pasteekimo būdų. Čia išstatytos 
keturios skulptūros visiškai ski

* daktiniami-aiari suteikia gyvu
mo hr-autoriteto, nes laiškai ad
resuoti įvairiausių luomų žmo
nėms — kunigams, vienuo
liams, teologams, turtuoliams, 
vargšams, valdovams, pavaldi
niams, moterims, poetams, is-.

Naujas “literatūros lankų” neneria
Jau išėjo iš spaudos ąTitras 

“Litecatūros Lankų" numeris. 
Tai iniciatyva
praėjusiais metais pradėjęs eiti 
“neperiodinis ^poezijos, prozos 
ir kritikosžods”, kurį redaguo
ja kolektyvas: Kazys Bradū
nas, Juozas Girnius, Juozas 
Kėkštas, Henrikas Nagys ir 
Alfonsas Nyka - Niliūnas.

Naujas "Literatūros Lankų” 
numeris atrodo dar turtinges
nis ir gražesnis tiek savo turi
niu tiek ir išvaizda. Originalios 
poezijos jame duoda* Alf. Ny- 
ka-Niliūnas, Leonas Lėtas, Jur
gis Blekaitis ir Henrikas Ra
dauskas. Verstiniai poetai: Ar- 
thur Rimbaud, Charles Bau- 
delaire, Hans Carossa, Louis 
Aragon, Paul Celan ir Federico 
Garcia Lorca. Dailioji proza: 

riasi nuo jo ankstybesnių dar
bų. Sintetindamas formas, jis 
pasiekia imponuojančio monu
mentalumo, iš kurio dvelkia 
subtylus, pilnas lyrinio pergy
venimo menininko pasaulis.

Mažiau mums pažįstamo P. 
Kiaulėno, kuris ilgesnį laiką gy
veno užsieniuose, o paskuti
niais metais Chicagoje, tapybos 
darbai liudija turtingo; paletės 
skonį ir gilų gamtos pajauti
mą. Pr. Lapė New Yorke sėk
mingai reiškįasi įmygu bei žur
nalų iliustravime, šioj parodoje 
išstatė du grynos tapybos dar
bus. Iš jų pirmiau atsistoja po
nios portretas, šviežiai dailinin
ko keliuose tanuose pagautas. 
R. Viesulos Išstatyti litografi
jos kūriniai rodo menininko 
sugebėjimą su menkom prie- 
mępėm pasiekti gana gilau s į- 
spūdžio. (Jo litografijos kūri
niai neseniai buvo gražiąi įver
tinti ir premijuoti amorikiečių 
parodose.)

Viso parodoje išstatyta 39 
kūriniai. Jie žiūrovą nuteikia 
maloniai, nes didesnė jų dalis 

išoriniu apipavidalinimu Papi 
nio raštai lietuvių kai 
niau pasirodė, kaip italai leidi
muose. Šiuo . -avo darbu dar 
kartą vertėjas leido į mus pra
būti žmogui, kuris, kadaise 
puolęs ir prisikėlęs, jau beveik 
50 metų tvirtai stovi savo gim
tosios šalies kultūrinio gyveni
mo viršūnėje. Tai yra garsusis 
Giovanni Papini,' jau perkopęs 
70 metų pusaklis senelis, italų 
mokslo akademijos narys, 
karštas katalikas, darbai mylįs" 
lietuvių tautą ir/jai ^kiekviena 

■>patijų.

Algirdąs Lansbergįs, Josiąs Me
kas, Jonąs StanįšKL i*.* prąnz 
Kafka. Straipstial essay e te.: 
Juozas Girnius, Jonas Mekas, 
Rene Manll-Alberęs, Fernando 
Jįmėnez ir Ąlbert Cąmų*.

Kritikos skyriuje plačiai re-, 
canzuojamos šių autorių kny
gos: Henriko Nagio, Ant. Vai
čiulaičio ir J. Aisčio “Lietuvių 
poezijos antologija”, Pulgio 
Andriušio, Aloyzo Barono, Jur
gio Jankaus, Kazio Borutos ir 
Maironio XVII “Pavasario bal
sų” laida.

Numeris iliustruotas Ž. Mik
šio, K. Janulio, Vyt. 
Garcia Lorca, Mare 
Francois Desnoyer 
Hartung darbais.

Visais sleidinio reikalais ra
šyti: Kazys Bradūnas, 1127 
Bayard St., Baltimore 23, Md.

matomi čia tik pirmą kartą. 
Paroda veiks visą vasarą, todėl 
kiekvienas, savaitgaliui -čia at
vykęs, turės progos ją pamaty
ti ir pasidžiaugti mūsų dailinin
kų moderniojo meno laimėji
mais.

Parodos proga yra išleistas 
anglų kalba katalogas (3&0 
egz. pasiuntė įvairiems muzė- 
jams ir meno kolekcionie
riams). Katalogą labai gražiai 
ir kruopščiai parengė ir su
tvarkė Aleksis Rannit. pj

NAUJOS KNYGOS BEI ŽURNALAI 
i

prisimenama: arkiv. J. Skvirec
ko sukaktis*(vysk. V. Padols- 
kis); Gintaro keliai priešistori
niais laikais (Dr. Marija Gim
butienė); Lietuvių teatro prob
lemos (J. Blekaitis); Tikrasis 
didvyrio veidas (Pr. Gaifiama- 
vičhis). Platus apžvalgų sky
rius. “Aidų” 7 numeris išeis 
rugsėjo pradžioje.

“ATttTIS” 6 nr., birželio

li. S. Reyaraat — KABME- 
CIAI, romanas, II tomas. Žie
ma. Iš lenkų kalbos išvertė F. 
Neveravičius. Autorius — No
belio premijos laureatas. Ant
rasis leidimas. Išleido Nemunas 
1953 m. Chicagoje. 383 psl., 
kaina nepažymėta.

AIDAI, nr. 6. birželio mėn. 
Numeris iliustruotas lietuvių 
dailininkų kūriniais. Turinyje

Arą (»

Tik lietuviška mokykla išugdys 
JKNJUKAS NAGYS

Šių klausimų tinkamas iš
sprendimas gali išsaugoti ilges
niam laikui mūsų iiicratūii~ės 
tradicijos tęstinumą svetimuo
se kraštuose, o jų ignorjv mao 
arba nesugebėjimas konkrečiai 
išspręsti neišvengiamai vieną 
dieną nuves nąus į literatūrinio 
gyvenimo akligatvį. Pastara 
jam 'teigimui argumentų jau ir 
šiandien gana — perverskime 
tiktai mūsų periodikos pusla
pius! -

I pirmąjį klausimą — (kas 
Jus paskatino kurti, kas padėjo 
ir ugdė. R&1.) — atsakymas 
aiškus: knygos ir lietuyiškoji 
mokykla. Mano šviesiausias at
siminimas — gimnazijoje ir u- 
niversitete praleisti metai. 
Nauji vardai, naujos knygos, 
svajonės apie kitą .tikresnį pa
saulį, pirmas žvilgsnis į to pa
saulio žmones, visi brangiausi 
draugai ir giliausias tikėjimas 
literatūra, taip pat, mokytojai 
ir profesoriai, kurie tokį tikė
jimą stiprino, — visa tai radau 
laisvos žemės mokykloje. Sava 
žemė ir sava mokykla :— dvi 
būtinos sąlygos, be kurio jokio 
tikro literatūrinio prieauglio 
nesulauksime.

Kaip šiose nesvetingose są
lygose iškelti ir ugdyti lietuvių 
rašytojų prieaugį?

Grįžus Lietuvon, tokių klau
simų nebus: žemė augins ir 
brandins kuriantįjį, čia, sve-. 
tur, pirmoji būtinybė — nu- 

„ pirkti arba pastatyti namus, 
kurie talpintų lietuvišką gim
naziją ir bendrabutį, biblioteką 
ir nuolatinius pirmaeilius peda
gogus. Tokion gimnazijon galė-

• Lietuviška knyga esmin
gai platinama Anglijoje Jos 
didžiausi pirkėjai yra mažiau 
mokytieji žmonės, ypač darbi
ninkai.

• Harrisonui, buvusiam D. 
Britanijos vicekonsului Kaune, 
veikalo “Lithuania’s Fight for 
Freedom” autoriui, dideliam 
liętuv‘U tautos bičiuliui, prisi
dėjusiam prie lietuvių bylos iš
garsinimo britų visuomenėje, 
rugsėjų 22 d. sueiną 80 metų. 
Rūpinamasi tą sukaktį tinka
mai atžymėti.

• ą Pąųftvąčiip, solistąs, 
tarptautiniame dainos ir šokio 
festivalyje Londone, Anglijoje, 
gegužės 10 d. dainavę, konkur
siniame solistų pasirodyme ir 
laimėjo antrąją vietą, sudai
nuodamas ariją iš Figaro ope
ros. Laimėtojui teko koncerto 
rengėjų skirtoji premija —sa
vaitė atostogų “Neptunią” lai
ve. Festivalyje dalyvavo 24 
tautos, žiūrovų buvo per 5 tūk
stančius.

« Zita jaupa dai ’
nininkėk Australijoje pradeda

tų suvažiuoti mokiniai iš viso 
Amerikos kontinento. Mūsų 
politiniai veiksniai ir organiza
cijos turėtų šitą uždavinį kiek 
galima greičiau išspręsti. Jeigu 
čia gyvenantys lietuviai neras 
pinigų tokiam tikslui, Sepras- 
rųiška tikėti, kad dąr po kelias
dešimt metų (jeigu Lietuvon 
grįžti nebus galima) lietuviško
ji literatrūa tebebus gyva.

Neturėsime lietuviškos gim
nazijos ir universiteto,
literatūrinė tradicija. Jeigu šia
me krašte kai kurie piliečiai, 
investuoja milijonus visokiose 
— abejotino gyvybingumo — 
institucijose, galėtų pąts Vlikas 
pabandyti suorganizuoti pinigo 
ir atidaryti vieną didelę lietu- • 
viską gimnaziją. Tai butų kul
tūrinis ir tautinis žygis, nepa
prastos svarbos.

Kazys Rinkis
MĄNQ ROTOS

Mano rūtos baigia džiūti,
Nors ir laistau vis tankiau, 

Kad pridengtų kiek saulutę, 
Debesėliui aš sakiau.

Bet neskuba debesėlis,— 
Vos ant mjško pasikėlęs, 
žiuri, žiūri ežeran.— 
Kas daryt, jei pasivėlins? 
Išdžius rūtos, suvys’gėlės, 
Ištuštės darže]is man.... *

Debpsėli, plauk greičiau, 
Kėski sparnelius plačiau, — 
Kai iškęsi paregėsi— 
Pražydės žiedai pavėsy, 
Margi dideli žiedai — 
Tįe, kurių dar nematei....

Kaipgi rotos, kaipgi gėlės.’ 
Kaip paslėpus ašarėles 
Nuo veidelio neramaus? 
Nemanyti jau verčiau... 
Debesėli,išlauk greičiau!

(Iš J. Aisčio redaguotos 
Kaizo Binkio “Lyrikos”)

minimui pagerbti Lietuvių Cen-
* tras Argentinoje išleido “Ar

gentinos Lietuvių Centro Mct- .
• raštį”, apimantį 1927-1952.

• A. Ambrozaitis Brazilijoje, 
per konkursą nukonkuravęs 15 
geriausių Rrązilįjos kiarnetįstų, 
priimtas į Sao Paulo simfoninį 
orkestrą pirmuoju klarnetistu.

< V. Kudirkos raitus Vokie
tijoje išleido “Tremties-* lei
dykla. Originali kūHfto ir pub
licistika jau siuntinėjama.

• A. Krausas Aust ra liję ra
šo knygą apie Vydūną.

• “Gabijos* žurnalo naujas 
numeris jau pasirodė, jame pa
žymėtini straipsniai apie K. 
Binkį ir J, Savickį, J. Stebeįkio 
padaryta lietuviškos gražinęs 
literatūros apžvalga. Viršelyje 
R. Viesulo litografija.

mėn. Numeris prieš vasaros a- 
tostogas- padidintas, 32 psl. Jo 
garbės leidėjai — New Yorko 
apylinkės lietuviai tremtiniai 
kunigai. Turinyje: Kan. V. Za
karauskas rašo apie arkiv. J. 
Skvirecką, kun. VI. Karalevi- 
čius •— Tautos atžala. Kan. F. 
Kapočius — apie Tilvytį-2al 
vamį. Alfa Sušinskas — Orga
nizacinis nuobodulys, Antanas 
Sužiedėlis — apie pašaukimą ir 
pasirinkimą, Aio Rūta — Gau- 
deamus igitur; šiemet mokslus 
baigusieji ateitininkai. Skelbia 
mas visas pluoštas jaupųjų kū 
rybo% Kairūs apžvalgų skyriai. 
Numeris gražiai Muatnaatas 
aktualiom nuotraukom.



DARBININKAS

darvįs nesibaigiančioje rėžis-

Help Wanted Malė
ninku — prof. Galdiko, prof.

supilti partizanų kapai, tada 
daug kas^riau-suprastų tą ko-

(vienas kūrinys) kurinių paro
dą. Parodabuvo surengta

DEARBORN 2-0819
TO MACE HELP WANTED AD8.

Ade For Ad TakerKai tave kelia iš lovos
' jc \

^’Neva kultūrinis raportąžas is Chicagos didelio miesto

£

Saulutė kasdien vis šviesiau 
ir šilčiau šviečia virš Michigano 
ežero, Čikagos dangoraižių ir 
fabrikų. Tik tau rtejusti to jau
kaus pavasario grožio, nes Či
kagos įmonės šiuo metu dau
gumoje dirba šešias ar net sep
tynias dienas savaitėje. Ne vie
ną rytą, kai žadintuvas dar ge
rokai prieš saulės patekėjimą 
tave kelia iš lovos, prakeiki 
liepsnojančius karus, ginklavi
mąsi ir kitas problemas, dėl 
kurių tiek valandų turi fabrike 
prakaituoti. Bet, kada bosas į-’ 
teikia turtingą čekį, tu vėl esi 
linksmas, kad tiek valandų pa
jėgei išprakaituoti ir, turėda
mas gražaus pinigo, mezgi pla
nus, kur juos investuoti, ką 
pirktis ir pan.

Ši įžanga padaryta daugiau 
kultūrinius dalykus apimsian- 
čiam reportažui todėl, kad tu, 
mielas “Darbininko” skaityto
jau, gyvenąs toliau, žinotum, 
jog Čikagoje dabar geri laikai 
ir norint galima gražaus pini
go pasidaryti.

rūmuose.Kaip spauda rašo. Ją 
aplankė 1500 tikrųjų intere
santų, o antra tiek parodą tik 
prabėgomis apžvelgė. Prof. 
Jonyno, • daH. Žiuromskio ir 
prof. Galdiko kūriniai, kurių 
kiekvieno tuoj matyti -savitas, 
aiškus veidas, ieškojimas ir

Lietuvos žmonių suraminimui 
buvo pašnekėta su reikiamu 
jausmu. Nors niekas nenuslėps 
ir parodos .biznieriško antspal- 
vio... Bet tai juk nesvarbu, ka
da kiekvienas sutinka, jog pa
roda pasitarnavo lietuviškai 
kultūrai puoselėti ir ne vienas 
svetimtautis tupėjo progos pa
matyti tos tautos kai kurių 
menininkų pasektą lygį.

ir laukuose nebėra šeimininkai, 
aišku, išnyko tradeijos, papro
čiai, apeigos, puoselėtos būnant 
tikraisiais savo prakaito vai
siaus šeimininkais. Todėl ir A. 
M. Katiliškis, “Užuovėjoj” j- 
amžinęs tai, ko jau tikriausia 

kitų, teisingiaunki įvertins tik • jneberasime, paliko ąmžiną ne- 
pri^kėlusi Lietuva.

h
Ankstyvą pavasarį Čikagos 

lietuviškoji visuomenė turėjo 
progos apžiūrėti lietuvių daili-

tobula technika ir meisteriškas 
spalvų ritmas, aiškiai tau pasa
ko, kokį aukštą lygį yra pasie
kę kai kurie mūsų dailininkai 
ir kodėl jų kūriniais papuošti 
Paryžiaus, Madrido, Romos, 
New Yorko ir kitų pasaulio did
miesčių meno galerijos, muzie
jai.

Paroda atidaryta ir uždary
ta buvo deramomis iškilmė
mis. Uždarymo dienoje lankėsi 
Voice of America redaktorius 
inž. Labanauskas, užrekorduo- 
damas dailininkų, kai kurių re
daktorių ir visuomenės atstovų 
kalbas, kad jas užgirstų Lietu
vos žmonės, žinoma, vargšės

Vienoje Čikagos parapijos 
salių buvo gausingas Lietuvių 
Fronto bičiulių pobūvis. Prie

AUTOMOBILI PASTATYTI

LAISVA JAM PASTATYTI VIETA

NĖRA PROBLEMOS, KUR

UŽSUKITE I

Prie Rcnvyn Post Office

tuvoje išaugusios kartos atsto
vai su daktarų, inžinierių, agro
nomų, mokytojų ir kitais titu
lais bei mokslo laipsniais. A- 
nais okupacijų metais Lietuvo
je tie žmonės daugumoje ant 
savo pečių nešė sunkią rezis
tencijos naštą. Daug jų bičiulių 
žuvo kalėjimuose, koncentraci
jos stovyklose dar tada, kada 
antrąkart bolševikai nebuvo 
Lietuvos pasiekė. Vėliau, kaip 
kovojančios Lietuvos atstovai 
pasiekę laisvus vakarus tvirti
no, kad ir pastarosios okupaci
jos metais L. F. bičiuliai padė
jo ir deda daug kraujo aukų

AiSe tėvynės ilgesį ir jos 
meilę mūsų dažnai pakalbama. 
Kartais net juokingai senti
mentalios tos kalbos būna. Per
skaičius A. M. Katiliškio no
velių knygą “Užuovėja”, bent 
man .susidarė įspūdis, kad ir 
karščiausiai kalbąs jos taip ne
myli (bent neįtikina), kaip šis 
kuklus, jokios reklamos neieš- 
kąs rašytojas.-Su tokia meile, 
pastabumu ir Aooširdumu į be
letristinę formą įvilkti Lietu
vos kaimo žmonių gyvenimą, 
susietą su begalėmis tradicijų, 
apeigų ir papročių, taip vy
kusiai išryškinti kaimo žmonių 
charakterius ir nenutraukia
mus saitus su prakaituota že
me, tegalėjo tik tas žmogus, 
kurio širdis tebeptaka ten — 
Gražiškių ulyčioje, sodybose ir 
laukuose. Ir dabar, kada iš ten 
likusių žmonių atimta nuosa
vybė, kada jie savo dairiuose

sugriaunamą paminklą. Tik 
kaimas išugdė Lietuvai di
džiuosius valstybininkus, poli
tikus, mokslininkus, kultūrinin
kus, Iš kaimiečių gyvenimo 
siužetą imdamas štai ir vėl ra
šytojas sukūrė vieną iš pirma
eilių veikalų mūsų literatūroje. 
Tad kodėl su pdetu A. Miškiniu 
nekartoti: “Mano kaime, kai
me žaliasai, ar galėčiau tave 
pamiršti...

- Vladas Ramojus

Hel|> Wanted Malė

Display

Vyrai prie automatu 
niŲ gręžtu vij

Paprastos ir sudėtingos mašinos 
(spindle)

Cleveland automatai 
5 darbo dienos savaitėje 

51 valanda darbo

Liberty Screw 
Machine Products

4824 W. KINZIE ST.
EStebrook 9-«424

DRIVERS
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WE NEED COMPANY MEN 
AND BROKERS 

with at least cnė year 
semi-trailer experience 

and good references.

We offer good eųuipment 
Steady year around work 

and good eamings.
See BURT SINGER

MODERNIZUOKITE SAVO NAMUS

Mes paskolinsime iki $2,56(1

36 mėnesiams Jūsų namui at-

naujinti (pagal F.H.A. Title

I Plan)

NAMUS NAUJINANT PASKOLA
Veneciškoms užuolaidoms
Vandens šveh>yt« jui
Ekstra vonios kambariui
Air Conditioning 
Pristatomiems kambariams 
Kambarini pastogė je 
Vandens šild.rtuvui
Nauji'-..ir Ir i "uis ir durims 
Lietaus va'.nzūžlzr. s
Šildymo naujam įrengimui 
Langą sieteliams ir 

žeminiams langams

Kambarių pertvarkymui 
Kambarių dažymui 
Naujam elektros tinklui 
Izoliacijai
Tinkui
Naujiems šaligatviams
Drenažo tūtelėms
Naujiems laiptams 
Naujam kefiui įvažiuoti 
Dekoracijai
Atmatų padėliams 
Kiemo aptvarkymui

SKIRIAMA:
Naujam garažui 
Plytelėms takams iškloti 
Naujiems suliniams 
Naujam Siding , 
Naujoms drabužių spintoms 
Naujoms tvoroms 
Naujoms verandoms 
Naujoms grindims 
Naujoms palėpėms 
Naujam vaudeutekiui 
Naujam rūsiui 
Naujam stogui

Paskola neduodama namų apstatymui ir plieniniams kabinetams
REIKALAUKITE, KAD LOMBARD SAVINGS >nd LOAN ASSOCIA'TiON PARŪPINTU JUMS FHA PASKOLĄ 
NAMAMS ATNAUJINTI. JŪS MOKĖSITE TIESIAI MUMS IR MES TUOJAU GRĄŽINSIME PASIRAŠYTUS PASKOLOS

DOKUMENTUS, KAI TIK JI BUS IŠMOKSTA.

STOKITE. NARIAIS Į MŪSŲ “ATOSTOGŲ KLIBĄ 
kuris dabar kuriamas. Mes turime Jums atitinkamą nario katągoriją: 

Į SAVAITĘ SUTAUPAI: 
$.50 
$1. 
$2. 
$5.

GAUNI:
$25
$50
$100
$250

Daugiau kaip 36 metus patikimai tarnaujame

LOMBARD SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6635 West Ccrmak Road, Benvvn. III.

FRANK J. KINST,
Vykd. direktorius

GUdersou 4*2606

MIDWEST 
TRANSFER CO

7000 So. Pulaski
i ...

M E N
/ Soldering

Light Assembly
. Clean W?rk

WiH train — Steady work
Overtime

Come ready to work 
if accepted

SERVOTROL’CO.
114 W. Illinois St.

Help WantedFemale
Work in your neighborhood 

Šame Time — and Money 
Excellent Transportation

Crescent Industries
5900 W. TOUHY

•Assemblers
W0MEN 18-45

LIGHT LINE ASSEMBLY 
7:30 A. M. to 4 P. M. 

8:00 A. M. to 4:30 P. M. 
9:00 A. M. to 3 P. M.

5:30 P. M. to 11:30 P. M. 
WILL TRAIN 

APPLY TODAY

ROdney 3-6464 
NDes 7-8900

IATE OPENING 
for

Gi rl s—W omen
SOLDERERS-WIRERS
FOR RADIO CHASIS

Good starting wage 
Pleasant vvorking conditions

Apply m person

Hedco Mfg. Co.
161 W. Haroa

Mergai tes-Moterys
litavimo ir lengvo montavimo 
darbams, švarus darbas, bus 
išmokytos. Ateiti pasiruošusioms 
tuoj dirbti, jei bus priimtos.

Servotrol Co

ALARM INVESTIGATORS
20—40 YEARS OF AGE 

MUŠT BE AT LEAST 5 FEET 10 INCHES TALL 
AND PASS PHYSICAL EXAMINATIONS 

HOURS: 1 AM. TO 9 A.M.
MUŠT RA VE CmZENSHlP PAPERS AND SPEAK 
ENGUSH. — 40 HOURS WEEK—$1.28 PER HOUR 
TO START. — GRADUAL REGULAR INCREASES 

APPLY ROOM 426
4753 BROADWAY

A T T E N T I 0N
DIE SINKERS
DIE MAKERS 

DIE REPAIRMĖN
KELLER MACHINE OPERATORS

ALL SHffTS — NEW PLANT — NEW EQU1PMENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 

HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF
700,000 POPULATION

Good Wages — Overtime — All employee benefits — 
Assfetaace ghren in securing suttable housing — Enjoy 

Cooatry Living wtth all City conveniences.

WRITE FOR INFORMATION OR COME OUT TO ’

KIEKHAEFER CORP.
Cedarburg, Wisc.

WE WANT 
WARFHOUSE MEN 

PACKERS
CAR AND TRUCK LOApERS

DAILY DRAWS
WORK STEADY OR PART TIME 

ONLY RELIABLE MEN WANTED 
OVERTIME AFTER 8 HOURS 

APPLY
WORKMAN for WORKMEN

601 W. WASHINGTON

WE HA VE OPENINGS FOR GOOD MEN 
IN SHIPPLNG DEPARTMENT 
Opportunity For Advancement 

Good pay — 5 days
Ali Company benefits, Convenient location 

40$< discount on ail merchandise

JOHN PLAIN & CO.
444 W. WASHtNGTON H. KOHLMAN

THE CONGRRESS HOTEL

offers outstanding opportunity for a man who can handle 
Multitgraph Machine that is use<| to type Menus. An inte- 
resting job for the man selected. Good starting salary. Best 
vvorking conditions. Congenial surroundings. Good rans- 
portation. Many free employee benefits.

Apply: Personnel Office

CONGRESS HOTEL
500 S. MICHIGAN AVĖ.

Help wanted Female

GIRLS—WOMEN
Q

KEY PUNCH OPERATORS
Experienced preferred būt not necessary — Will train.’ 

Ejcceilent opportunity for advancement.
Ali company benefits indude.

Bonus plan—Insurance. Up to 4-week paid vacation.
40% discount on all merchandr e.

JOHN PLAI1V& CO.
444 W. WASHINGTON BLVD. See Kohhnan

—■------- *------------- ........ .......... ...

IMMKDIATE OPENINGS!!! OFFERED BY 
THE CONGRESS HOTEL

• hMpecten* • General office work
ExceBent Starttag wage. The very best transportaiion.

AfTLY PBKIONNKL OFFICE 
CONGRESS HOTF.I 

SM S. MICinGAN AVĖ.

I



VLADAS ADONIS
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POTVYNIS Sta«x -<3*y. lova, IfoiUejuB Floyd upei, gatves pavertė upe-

SPORTAS
Help Wanted Malė

BOSTON, MASSNEW YORK *

Help wanted Femaleji privalo padėti žmo- k

. MACdlNISTS 
MILLNG HANDS 

J1G BORER

Nloe uroridtog cotetions 
Menat Vensoa 8-8552

“Ba-njuniai giedojimai — tai 
yra tradicinė bažn. muzika,

FUTBOLAS. Anglijos rinktinei 
revanšas prieš Amerikos rinktine 
pavyko. New Yorko Yankee stadi- 
8one . įvykusias tarpvalstybines 
rungtynes Jie laimėjo 6:3. Pirmosios 
tarpvalstybinės' rungtynės dd pa
saulio meisterio vardo buvo praves
tos Belgrade, kur Graikijos rinkti

rekordų maždaug 4J5 cm. Rusė Nina 
Atkaienko pasiekė naujų pasaulinį 
rekordų 800 m. nubėgusi per 2:06,2 

jnin. P. V.

vums 0:1. I AcMrilc*
laimėjo vo

vartyta* 9$. Jų pri

NAUJI PATVARKYMAI BAŽNYTINĖJE MUZIKOJE
Bc ilono vyskupas E. F. 

MacKenzie, kuris yra diocczijos 
Muzikos Komisijds pirminin
kas, paskelbė naują potvarkį, 
bedantį bažnytinę muziką. Aš 
čia tepatkkshi kelias svarbes
nes jo ištraukas, kurios, ma
nau, bus įdemiųs ir mums, gis 
potvarkį liečia tik Bostono 
dioccziją (atseit, ir jos šešias 
lite, parapijas). Dar pažymė
siu,' kad kalbami patvarkymai 
nėra nauji: jie remiasi popie- 
ilaus Pijaus X enc'kbka Motu 
Proprio (apie muziką Katalikų 
Bažnyčioje), paskelbta jau 
prieš 50 metų. Iki šiol Motu 
Prcprio nuostatai JAV tebuvo 
vykdomi nepilnai, tik Pittsbur- 
gho diecezijoje, dabar tai ban
doma įvesti ir Bostono.

Pirmiausia nurodoma, kad 
giedotinės mišios (high mass) 
turi būti laikomos vrose vys
kupijos parapijose kas sekma
dienį.

Toliau yra uždrausta bažny
čioje vartoti visus muzikos in
strumentus, išskiriant vargo
nus (ar fizharmoniją), taigi 
nei smuikų ,nei violončelių, nei 
triūbu....

Bažnytiniai giedojimai yra 
pamaldų dalis: jie yra malda, 
jie yra svarbesnė apeigų dalis, 
net kaip bažn. rūbai, statulos, 
altoriai.. Todėl jie turi būti 
griežtai rimto, maldingo, tra
diciniai bažnytinio stiliaus. Yra 
neleistinas joks teatrališku
mas, pasaulietiškumas, efektų 
gaudyrfias bei solistų bilkstelė- 
jimai. Taip, ateityje nebegalės 
ant viškų pasireikšti nei sopra
nai nei tenorai, net ir per iš
kilmingiausias vestuves, jau 
nekalbant apie Mišias.- Anot 
Motu Pioprio V. 12: “Bažny
tinė muzika yra choralinio po
būdžio; solo bei duetai liturgi- 
nėse.pamaldose ,yra_ grieztm 

5 draudžiami ir apriboti (suvar
žyti) kitokiose'pamaldose.” So
lo giedęjiams — yra choro 
giedojimas vienu balsu sykiu su 
vargonininku. Taigi, nė Schu- 
berto. nė Gounod “Avc Maria” 
nebebus giedamos. O būdavo, 
kad solistų pasirodymai išvilg
davo kaip ir mažu koncertėliu 
Mišių metu.

.Tikroji bažnytinė muzika tu
ri būti pagrįsta griežta choralo 
harmonija. Jos pagrindas yra 
motetai bei gregorianiška me
lodija ir klasikinis polifonijos 
stilius (pvz. Palestrina, Orlan- 
do Lasso), tad ne visi, kad ir 
žymiau.nų autorių kūriniai, ga
li būti bažnyčioje atliekami.

Daugelis šitokių veikalų, ne
atitinkančių pamaldų dvasią, 
yra įtraukti į “juodąjį sąrašą” 
(black list). Pažymėsiu kelis, 
žinomesnius iš jų:.Good Night, 
Sweet Jesus, Mother Dearest, 
Mother Fairest, Mother Dear, 
O Pray for Me, Mother at 
Your Feet is Kneeling. Jie yra

apibūdinti kaip saldžios, sacha- 
rininės giermės, silpnos, men
kos har.i.onijcs. Taip pat drau
džiami: St. Basfl’s Hymnal, 
Cathoūc youth’s Hymn Book, 
Sunday School Hymn Eook ir 
fct Mišios: Cherubini, Madon- 
na, Giorza, Otmevvald, Wie- 
gand, Gounod, Millard, Rose- 
wig, Sorin ir kt. Visos Giorza 
kompozicijos, taip pat jo Re
gina Coeli. ,

C:a yra pridėta Atokia pa
staba: “Tūli kompož?<oriai nėra 
nei jota pakeitę savo įprasto 
stiliaus, kai jie liturginiam 
(tekstui dėjo visiškai pasaulines 
melodijas. Blogiausias šitoiuo 
“baletinio” stiliaus pavyzdys y- 
ra minėto^ Regina Coeli, kuri 
vis tebegiedama daugely mūsų 
bažnyčių.”

Draudžiama vartoti bažny
čioje veikalus, paimtus iš pa
saulietinės muzikes, parašytus 
visai "kitiems tikslams, r.e 
bažn. apeigoms.
minėtų, dar vestuviniai mar
šai iš Wagnerio Lohengrino ir 
Mendelsohno Vasaros Nakties 
Sapno, Chopmo Gedulingas 
maršas, arijos ir chorai iš ope
rų: Attila (Jesu Dei Vivi), 
Tosca, Tannhauser, Lohengrin, 
Othello, Cavaleria Rusticana, 
Faust, Lucia di Lammennoor 
ir kt.

Bažn. Komisijos tikslas dar 
yra ateityje pašalinti iš bažny
tinių chorų moteris, nes Motu 
Proprio duoda šitokį nurody
mą: “Giedotojams Bažnyčia y- 
ra suteikusi išskirtiną malonę 
su kunigu dalyvauti šv. Mišių 
aukoje; Bažnyčios akimis žiū
rint. tokioms rimtoms parei
goms yra tik vyrai tetinkami. 
Moterų balsus (sopraną bei al- 

- tą) turi oficialią teisę atsto
vauti berniukai.” Jau keturios 
Bostono diecezijos bažnyčios 
turi įsivęde vyrų bei berniukų 
chorus. Yra numatyta netru-

JOHN DERUHA, M. D.
kus įvesti šitokio giedojimo 
praktiką (schoU cantorum) 
ber-dukams ir vyrams ne tik

t&crųjų prasminga katalikų 
maides dvasioje. 1% ji yra 
svarbiausioji muzikos progra
mos bažnyčioje daus. Moder
niųjų Aompoacijų muzika, jei 
ji nėra pasaulietiškos struktū
ros, dvasios bei turinio, gali 
būti aprobuojama. Tik kompo
zicijos nurodytos “Baltajame 
sąraše” (White List of the So
diety of St. Gregory of Ame
rica), — kuris yra oficialus 
vyskupijos katalogas, — gali 
būti naudojamos bažnyčiose, 
neprašant diecezijos Muz. Ko
misijos aprobotos.

Muz. Komisija organizavo 
šių naujų patvarkymų paaiški
nimus bei demonstravimus, ku-

Tai bus, be —rių pirmasis įvyko Bostone šv.
Cecilijos bažnyčioje kovo 22 d. 
I juos pakviesti visi vargo
nininkai, chorvedžiai bei giedo
tojai.

Štai paties popiežiaus Pijaus 
X žodžiai: “Bažn. muzika pri
valo palaikyti tikinčiuosius 
maldingame susikaupime bei 
paruošti juos didžiu uolumu 
priimt Dieviškąją Malonę. 
Bažn. muzika neturi būti pra
moga 
nėms melstis.”’

Vyskupas E. F. MacKenzie 
sako: “Jau pusė šūn 
tu Proprio yra paskelb 
privalomas įstatymas, 
dabar jis buvo ignoruoj 
bei apleistas. Taisyklės yra Įtik
tai grąžinamos ,taigi ir dvasiš
kiai ir pasauliečiai turi žinoti 
kas yra reikalaujama.”

Taigi, muzika bažnyčioje dar 
nėra tas pats, kas bažnytinė 
muzika.

io Mo- 
kaip 

iki

Margame pasėlyje visaip būna
• Austin miestelyje, Texas 

valstybėje, Mrs Bergsen bai
siai susipyko su savo kaimyne. 
Nakties metu ji atėjo prie kai
mynės durų ir jos gimtinę žar-

• Tokia Amerikoje organiza
cija. kuri vadinasi Skip Tra- 

’ cers of Amerk^t, imasi suieš
koti dingusius asmenis. Nuo 
1924 ji turėjo klientų 458,574.
Tarp jų buvo 72,520 moterų, ną sodui laistyti įkišo į durų 

<kurios ieškojo savo dingusių 
vyrų, bet tik 2963 vyrai, kurie 
■ieškojo savo dingusių žmonų... 
New Yorke tokio ieškojimo 
biuro direktorius pasakojo šio
kį atsitikimą. Esą vienas vyras 
pranešęs biurui, kad dingusi jo 
žmona prieš 9 metus. “Bet ko
dėl gi jūs taip ilgai neprane
šėt ?” nustebo pareigūnas.
“Nes aš tik dabar jos pasige

dau.”

plyšį, pro kurį laiškai įmetami. 
Paleidus vandenį pasitraukė. 
Kaimynė, prabudintą kažko
kio šlamesio, šoko iš lovos ir 
pasinėrė iki kelių vandeny.

• Lbs 4>iblk>-
ejęs berniukas paprašė 

dviejų knygų. Bibliotekos vedė
jas pasižiūrėjo įtartinai ir paki- - 
šo jam paskaityti knygą, kuri 
jam po ranka pasitaikė. Ber
niukas skaitė labai sklandžiai

tek

buvo American

savo 
vette

AVėĮcani įlubas, grįžę* į

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

126 E. 8SU SnUOBT NEW YORK CJTt
Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
B visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Tel. EVergreen 65181
KARL EHMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairias mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai Ilose krautuvėse:
69-38 Myrtle Avė.

Giendale, N. V.

136-59 Ro«eve4t Aveaue 
FlusMng, N. Y.

68-A Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

•944 U’oodtoide Avenue
IVoodside. N V

MAIN
6202-10 MYRTLE AVR.

185-24 Heraee Haidtag Wvd
Fresh Meadovrs, Flushint

219-17 Jamalca Avenue
Oueens VUlage, N. Y.

IT* Boekaway Avenue
Vailey Štromu, N. Y.

4380 White Plairu Road 
Brome, N. Y.

Whltr v v

STORE
GLENDALL 27. N. i.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & ORIU
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importe*** kanjairai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

582 GBAND ST, kampas Union Avė. BROOKLYN. N. Y.

.3

«■

į RAMIAM ronSTOI A1MMUS

TW. EVergreen 4-8802
Lietuviška duona — geriausi* 

duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
afcooj. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms. krikštynoms Ir ki
tokioms iškilmingoms progom*. 
UtaakynmL išpildami kogertau-

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

Svarus ir inaloR&s kambariai.
Tarp Įvairiausiu pramogų čia rasite Badmintoną, galėsite pasl- 

vaikšičoti gražiame pušyne, pamėtyti pasagą arba gėrėtis televizija 
bei gardžiuotis užkandžiais.

Už kelių žingsnių švarus upelis atsivėsinimui ir greit automobiliu 
^siekiamas geras j>amarys. Sekmadieniais parūpintas susisiekimas 
bažnyčion.

Kadangi visų norinčių nemanoma sutalpinti tuo pat laiku, lai vie
tos rezervavimas turi būti msil artas 4 inksto. Laikas (kaitoma* 
nuo šcšladięnio juipiečio ligi kito šeštadienio vfrlurriirnio. .Savaitinis 
mokestis $30. Vietą užsisakyti telefonu: TsrHngten 9855 nrba rašant:

somą knygą. Skaitytojo korte
lę surašant paaiškėjo, kad jis 
buvo tik 4 metų.

”AIDUS”

U šveicari*
« jos futbolo' Abu klubai yra

surinkę po lygu taškų skaičių. Airi
jos rinktinė, kuri jau keletą savai
čių g*stroiiuoja $» š. Amerikos kon
tinentą, netikėta^ pralaimėjo prieš 
Lower Mainland^rinktinę vakarinė
je Kanadoje reztfftatu 2:3. Kitas dvi 
rungtynes airiai laimėjo 3:1 ir 5:1. 
Offenbach Kkkers. pirmoji Vokieti
jos futbolo komanda po II pasauli
nio karo nuvykusi j Azija, ir toliau 
sėkmingai tęsia savo gastroles. Pas
kutine vokiečių auka tapo Kansai 
Gakuita universiteto rinktinė, kurią 
svečiai nugalėjo 5:1.

TENISAS. H. Riehardson Blue and 
Gray teniso turnyre Amerikos Pie
tuose laimėjo I vietą. Jis finale nu
galėjo Kaiser per 3 setus. Moterų 
grupės varžybas laimėjo Jean Clarke 
per 2 setus nugalėjusi finalistą 
Kunnen. Bavarijos tarptautiniame 
turnyre pirma vieta vyrų grupėje 
atiteko žymiajam J. Drobny, kuris 
finale nugalėjo brazilą Viairą per 3 
setus. Austrijos meisterė E. Strecker 
laimėjo moterų grupės varžybas. 
Švedija laimėjo neoficialias valstybi
nes rungtynes prieš Ameriką 3:2. Vi
sus t^ffiso mėgėjus nustpbino Drob
ny pralaimėjimas varžybose dėl 
Prancūzijos meisterio vardo. Si tur
nyrą, pravestą Paryžiuje, laimėjo 
18metis australietis Ken Rosevval], 
finale/ nugalėjęs amerikieti Vis Sei- 
xas per 3 setus. Moterų grupėje 
garsioji 18-mete Maureen Connolly 
nugalėjo . savo svarbiausią varžovę 
Doris Hart per 2 setus ir tuo vėl 
tapo to žymaus turnyro moterų gru
pės laimėtoju. Kiek diliau Doris 
Hart laimėjo Anglijos Northern 
Lawn teniso turnyrų, finale nugalė
jusi anglę H. Fletcher per 3 setu*.

RLGBY. Amerikos rinktinė, kuri 
šiuo meta vieši Ahstralijoje. pralai
mėjo susitikimą su Australija* rink
tine rezultatu 25:52. Varžybas ste- 

- bėjo virt C54NK) žrtrovų. • Naujosios 
Pietinės VaMjos rinktinė kiek Viliau 
nugalėjo gastroliuojančius amerikie
čius 35:9.

LENGVOJI ATLETIKA. Vienu ii 
Į. svarbiausi'* įvykių šioj srity pasku

tinių dianų bėgyje tenka skaityti a- 
merikiečio We* Santee 1 mylios bė-< <

<

<

<

lis sukorė per 4:084 ata. TW naujas

U savo prww pattoiį patelyje. 
Rutulio »l tautos r tjrmusi* Parry

REHEA£žNQOS MEZGftJOS 
mokančios rankopūs megzti moteriš
kus megztukus. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas, malonios darbo są
lygos (Union Shop).

Kreiptis:
MODEBN 8POCCTSWEAK 

186 Laurremee St. Brooklyn 
TeL MAin 4-2841

j TeL EVergreen 7-4335
Z

ĮStephen Aromislęis
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

I 423 Metropolitan Avė.
}• Brooklyn, N. Y.

S. Baraeevičhis ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Bmadvray 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVIČIFS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOnth Boston 8 2590

FTNGEKWAVER

nis darbas. Savaitinis atlyginimas 
pradžioje $68, malonios darbo sąly
gos. Kreiptis f:

PARKSIDE BEAUTY SALON 
•23 Rogers Are. Brookiyn. N. Y.

Tel. BU 4-9229

HELP W. MALE-FEMALE

PORTERIAI, pasiuntiniai, kėlėjai ele- 
vaitoritim. durininkai —gyvenamiems 
ifemams, klubams, viešbučiams: 
PATARNAUTOJAI virėjai, porteriai, 
tvarkdariai, pasiuntiniai, kėlėjai e’e- 
vaitorium, gaisrininkai — viešbu
čiams ir įstaigoms;

MERGINOS slaugių padėjėjos, kam
barinės, patarnautojos— patyrusios-ir 
nepatyrusios — viebučiams ir įstai
goms. Galima kreiptis kiekvieną die
ną.

CHASE AGENCY
S7C — Rth Avė. f43rri St.),

ANESTEZISTAS 
reikalingas 58 lovų MguntaeL Mė 
atlyginimas 8350, su visu išbūk

MKDWOOD HOSPIT
18 Wiathrop SU,

EVergreen 8-9770

Boats For Sale
STAR SAUBOAT

22 pMu ilgio, S ineb. korpuso, geroje

KKAL ĖST ATE

rvI
E TeL STMr 2-5843 F ■ <

Matthevv P. Ballas 
(BIELIALSKAS) 

F IJ N E n A L HOME 
M. P. Baltas — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

WAITKUS
FUNERAL • HOME 

197 VVEBSTER AVĖ. 
- Cambridge, Mass.
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Diiaktorius

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dienų ir naktį

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono koronijas že
miausiomis kainomis./Kainos tos 
pačios ir į kitus • miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

T d. VIrginia 7-4499

ntKiiiMini

J. B. SHALINS-
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA A VE 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
^Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia v

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 EAST BROADVVAY 

South Boston, Man.
D. A. Zaietškas, F. E. Zaletaka*

Patarnavimas dieną ir—naktį. 
Koplyčia šermenims dyl^i.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-9815

SOuth Boston 8-2809

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Graborius-balsainaotoj&

ISPANIŠKAS DZINGELIS

'999099999990999690’9999099'
Skaitykite ir platinkite 

MDAUBININK4”

Kvepiančio Dzingelio 
šaknis turi padatvinyi 
nuo senovės, kad Drin
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; utdegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatų ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti į taba
ką — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $L00. N

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

SOUTH BOSTON Y7. MASS.

Skaitykite Ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”!COLLKGE POCiT

3 Bed Rooms, Detached — Full 
Basement. Fenced comer lot — 
near seboote, shops, Chureh and 
bus. $14,000 —

386388 DOWN 
Mortgage.

CaH Owaer IN 3-8«85

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.t ariju Ttoo Meta Jk pagurino savo 
pakte priei kelias Mvattau paritina 
...................................... .....

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

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE A INSURANCE

8636 S5tti Street. WoodhavMi 21, N. Y.
TM. VIrginia 7-1896 ?

Display

t •

8MGHTLY USED MEN*S BEAR
Vear Mile wera GENTLEMEbTR 

MnftOOAm atmest new, erigiaal-

LOUIS flANDntg

****f>*^^ri?iĮ??OTonaoooooootL
WhRe Shlrt CRATTS wlth 

of Suit.
purchaae

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

VYT. BELECKAS, savininkas

1883 MADI90N ST. BKOGKLYN Tl,
Tel. EV 2-9686 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgeurood
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DARBININKAS

sai savaitei yra išvykęs meti*
viena iš Europos buvo kartoja
mos 8 kartus, dabar pakeltą i- 
ki 10 kartų.. .

PreL J Balkūnas birželio

ir palaiminimas (švč. Sakra-

bažnyčioje bus penktadienį, 
birželio 19 d., 7:30 vai vakare.

proga kalbėjo: M. Galdikienė, 
buvusi Seimo sekretorė, P. Jo
čys ir K. Bielinis, seimo na-

meryje, aprašant J. E. Vysk. 
V. Padolskio apsilankymą Ap
reiškimo par. mokykloje, buvo

“vizitavo Apreiškimo parap. 
mokyklą ir jos Lituanistikos 
grupę.” Iš tikrųjų Aukštasis 
Svečias iš Romos, lydimas prel. 
J. Balkūno ir parapijos klebo
no kun. N. Pakalnio, teaplan- 
kė Lituanistikos grupę su jos 
mokytojais. Visi kiti mokiniai 
ir mokytojai buvo jau išsiskir
stę.

Netiksli taip pat buvo paduo
ta žinia apie Lituanistikos gru
pės surengtą birželio 7 d. me
ninę popietę. Ją atdarė ne kleb. 
kun. N. Pakalnis, bet New 
Yorko Apylinkės pirm. pulk. J. 
Šlepetys, pasidžiaugęs mokyk
los darbu, kleb. kun. N. Pakal
nio globa ir pažadėjęs ateityje 
morališką bei materialią LB 
paramą. Kleb. kun. N. Pakalnis 
kalbėjo kiek vėliau. Savo žody
je prašė atkreipti dėmesį į dar
bo vaisius, į darnų sugyvenimą 
ir pareiškė, kad ateityje litua
nistika šidje mokykloje dar bus 
plečiama.

Meninę popietės programą 
sudarė mMcyt. J. Gendvilienės 
parašyta ir režisuota vieno 
vieksĮno pasaka “Jonukas ir. 
Marytė”, mokyt. V. Jocienės ir
J. Gerdvilienės parengti tauti
niai šokiai, mokyt. D. Kuns- 
kaitės suorganizuoto mergyčių 
okteto dainos, A. šflepetytės 
parengti plastikos dalykai, ku
riuos atliko Baleto studijos 
mokinės, mokinių eilėraščiai, 
pasakėčios ir melodeklamaci
jos. Pianinu skambino A. Kepa- 
laitė. Akompanavo muz. P. Sa
kas. Skambino ir patys moki
niai, kurie lanko piano studi
jas. Dekoracijas piešė ir visus 
kostiumus pasiuvo' dail. E. 
Gedvilienė. Visą programą 
gražiai pravedė dramos akt.
K. Vasiliauskas. Atsilankė ne
maža svečių, seselės mokytojos 
ir mokyklos bičiuliai.

Plačiai paminėta birželio įvy
kiai ir Lietuvos okupacija. Ta 
proga perduota Prezidento Ei- 
senhowerio laiškas Pabaltijo 
laisvės komitetui. Taip pat pri
siminti ir Valstybės Sekreto
riaus Dulles pareiškimai, pada
ryti Vasario 16 proga. Kerste- 
norezoliucijcs proga buvo prisi
mintas Prez. Eisenhovverio 
laiškas, kuriame jis pasisako 
pritariąs reikalui ištirti Lietu
vos okupacijos aplinkybes.

Barbara Darlis savo apžval
gose papasakojo apie lietuvių

rezoliucijai paremti Darbi* 
ninko piknike, įvykusiame Lin- 
dene, N. J., birželio 14 d., buvo 
vienbalsiai susirinkusiųjų pri
imtas raštas — telegrama 
Kongreso komisijai. Prašoma 
ta rezoliucijai greičiau 
duoti eigą. Raštą perskaitė 
New Jersey Alto skyriaus pir
mininkas J. Stukas. Prieš tai 
apie išvežtuosius į Sibirą ir 
kankinamą Lietuvą kalbėjo T. 
Juvenalis Liauba, OFM, Brook- 
lyno pranciškonų vienuolyno 
viršininkas.

Maldos Apaštalavimo
narių metinis susirinkimas 

V. J. Atsimainymo parapijoje, 
Maspethe, šaukiamas penkta
dienį, birželio 19 d., tuojau po 
pamaldų prapijos salėje.

M kraujo irtad jo labai reikia 
•rttooa gyvybei geMtL Nueik j ar- 
tiaiioani kaujo f—imo punktu.

Maspetho ayptinkės lietuvių 
susirinkimas įvyks birželio 21 
d., sekmadienį, 5 vai. p.p. par. 
salėje. Susirinkime bus pami
nėti tragiškieji Lietuvos birže
lio įvykiai. Tuo klausimu kal
bės teis. Vytautas1 Vaitiekū
nas, Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys. Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

Vasaros atostogom
iš įvairių universitetų jau 

sugrįžo New Yorko lietuviai 
studentai.

PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ priėnra<ū#£ berniukai ir mergytės Apreiškimo parapijos bažnyčioje. DeSinėje stovi parapi
jos kleb. kun. N. Pakalnis, kairėje — seselė domininkone, parengusi vaikučius prie pirmos komunijos.

Foto A. Maželio

Apreiškimo par. piknikas 
bus rugsėjo 13 d. parapijos 

mokyklos salėse ir aikštėje.

Baleto vakaras
Aldonos šlepetytės vedama 

baleto studija birželio 12 d. 
Apreiškimo parapijos salėje tu
rėjo pirmą pasirodymą. Buvo 
sušokta keletą šokių ir pasta
tytas baletas “Pavasario sode” 
Vakaras praėjo gražiai, 
čiau kitam numeryje.)

(Pla-

Sibiran nutremtųjų minėjimas Patersone

įvykusiame birželio 14 d. 
Linden, N. J., meninę progra
mą atliko Baleto Studijos mer
gaitės vadovaujamos A. šlepe- 
tytės. Pašokta “Tarantella” ir 
“Plaštakės”.

K. Čerkefiūnas
Darbininko redakcijai ra

šo, kad jis “padėjęs suredaguoti 
tik pora Vienybės numerių (22 
ir 23)”. Taigi, anksčiau pas
kelbta žinia, kad “K. Čerkeliū- 
nas, išvykus Gedgaudui, laiki
nai padeda redaguoti Vienybę” 
nebuvo visai tiksli.

Tragiškųjų birželio ' dienų 
—trėmimų į Sibirą ir Lietuvos 
okupacijos minėjimas įvyks 
birželio 21 d. 2 vai. p.p. Pilie
čių Klubo salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys mokyt. Ve. Či- 
žiūnas. Programoje dalyvaus 
du chorai: šv. Kazimiero par. 
vadov. muz. V. Yusto, ir trem
tinių vyrų, vadov. muz. Kl. 
Praleikos. Protarpiais bus dek
lamacijos. Minėjimą rengia 
Tremtinių Draugija. Ji kviečia 
dalyvauti visus lietuvius. Čia 
visi vieningai pareikšime pro
testą prieš Lietuvos okupaci
ją ir barbarišką lietuvių naiki
nimą.

pietūs (12-2 vai.). Pikniko pel
nas skiriamas jau atlikto baž
nyčios remonto bei suolų įgiji
mo išlaidoms padengti bei fi
nansuoti numatomą bažnyčios 
remontą iš oro pusės, o taip pat 
ir klebonijos pataisymui. Kle
bonas kun. J. Kinta ir kun. V. 
Demikis ir pikniko rengėjai 
laukia daug svečių ir iš kitų 
parapijų. Šis piknikas visada 
būna didžiausias ne tik Pater
sone, bet ir visoj New Jersey. 
Autobusai veš nemokamai 2 ir 
2:30 vai. nuo klebonijos i T'par
veš iš pikniko 7 ir 8 v. vak.

Jurg. Ežer.

PARDUODAMA 
virtuvės, miegamojo ir saliono 
visas apstatymas (sėt). Kreip
tis į Eleną Žukauskienę, 199 
N. 6th St, Brooklyn, N. Y. 
Tetef. EVergreen 4-6886. 
Skambinti telefonu tiktai nuo 
5:45 po pietų.

UŽUOJAUTA
Skautėms Aldonai ir Mo

destai ir skautui Stasiui, taip 
pat jų visai šeimai, esančiai gi
liam liūdesyje dėl jų bran
gaus tėvelio Vlado Bichnevi- 
čiaus mirties reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdi
me

New Yorko skautės 
ir skautai.

STONY BROOK LODGE

— Angelės Slepakovaitės, 
Genovaitės ir Vaclovo Slepako- 
vų dukters (50 Lafayette St.) 
ir Valdemaro Stanaičio, Stasio 
ir Doros Stanaičių sūnaus 
(104 Montgomery PI.) sutuok
tuvės įvyks birželio 27 d. 4 
vai. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, o sutuoktuvių vai
šės 5 vai. Piliečių Klubo salė
je; Abu jaunieji yra parapijos 
choro dalyviai ir veiklūs trem
tiniai Daug laimės jaunajai lie
tuviškai šeimai!

I

L,IETUVOČ 
.fJtJiminirnctf 
' Radio V olando t

Šečtadienįaii 
iklSJ0ffa(.p.p. Stotis

M. l5$Ok-IO7.5m
□ JACKOfTUKAf5 DIREKTORIUS

WH!TE St. 
HILUI D E,N. J. 

Tai

6-3325

i Ateitininką sendraugių
susirinkime, įvykusiame bir- 

želiolO d. Maspetho lietuvių pa
rapijos -alėje, J. E. Vysk. V.’ 
Padolskis kalbėjo apie šv. Ka
zimiero Kolegiojs Romoje reik
šmę lietuvių tautai ir ta pačia 
proga užsiminė apie ateitinin
kų vaidmenį tremtyje. Eksce
lencija pabrėžė reikalą dar 
glaudžiau sujungti savo eiles, 
uoliau atlikti organizacijos ski
riamas pareigas, veikliau jung
tis j vietines katalikų lietuvių 
organizacijas, budėti lietuvy
bės sargyboje ir sekti Katalikų 
Bažyčios direktyvomis, kai ky
la kurių neaiškumų visuomeni
niame darbe. Ekscelencijos kal
ba buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu. Ją dar papildė pirmi
ninkavęs susirinkimui prel. J: 
Balkūnas, papasakojęs, kaip 
Amerikos katalikų organizaci
jos didžiai įvertina ateitininkus, 
kurių veikimu jos domėjosi dar 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
kais.

Susirinkime išrinkta nauja 
New Yorko at-kib sendraugių 
skyriaus valdyba, į kurią įėjo: 
Baužinskas, Galdikienė, Paže- 
meckas, kun. Pikturna ir Vaiš
noraitė.

Po susirinkimo ilgokai dar 
pasišnekučiuota prie užkan
džių ir alučio, kurio parūpino 
pats salės šeimininkas prel. J. 
Balkūnas. Salė yra naujai ir 
gražiai atremontuota.

Skautams reikia palapinių
Į jubilėjinę stovyklą iš New 

Yorko žada vykti jau apie 30 
skautų ir skaučių. Stovykla 
bus gražus lietuvių reprezenta
cinis veiksnys amerikiečiams ir 
kanadiečiams. Tad svarbu, kad 
visuomenė paremtų skautų pa
stangas. New Yorko skautams 
ypatingai trūksta palapinių. Jei 
kas galėtų paskolinti palapinių 
arba paremti pinigine auka, 
prašoma pranešti sktn. A. Sa- 
muŠiui, 107-39 115 St., Rich- 
mond Hill, N. Y. ,

Lietuviams vaikams,
pasilikusiems Vokietijoje 

vargti ir skursti, negalintiems 
per vasarą ištrukti iš tvankių 
barakų ir miesto kaitros, Ral
fas Vokietijoje rengia 4 sto
vyklas, kur bus sutelkta apie 
400 vaikų. Jų stovyklavimas 
kaštuos labai pigiai: už 12 dol. 
vaikas pragyvens stovykloje 20 
dienų. Tuo reikalu Balfas | 
kreipsis į lietuviškąją visuome- I 
nę, prašydamas aukų. Tikima
si, kad visuomenė, prisiminus 
nuskriaustą jaunimą, bus dos
ni kaip reta.

Enciklopedijos
-Pirmas tomas, kuris apims 

visą A raidę, jau baigiamas pa
rengti ir spaustuvė jau prade
da rinkti.

Sočiai Security Administrą- 
tion kreipiasi į visuomenę, y- 
pač į moteris, prašydama ne
delsiant pranešti savo pavar
džių pakeitimą ištekėjimo at
veju. Anketos gaunamos kiek
vienoje Security įstaigoje

• Pulgio Andrinšio kelionių 
įspūdžiai į Australiją, pavadinti 
“Laivas linksmybės”, jau pasie
kė Gabijos leidyklą. Ta pati 
leidykla jau baigia spausdinti 
antrą laidą to paties autoriaus 
“Anoj pusėj ežero”. Už šį vei
kalą Pulgis Andriušis gavęs 

' 1947 m. Liet Raudonojo Kry
žiaus premiją. Viršelį piešė

mm
ŽINIOS -JliO

'Parapijos mokyklos

birželio 10 d. buvo susirinkę 
į salę ir atsisveikino su bai
giančiaisiais mokiniais. Sep
tinto skyriau; mokiniai padai
navo ir skambino piano. Mer
gaitės pašoko baletą ir taut. 
šokius. Dainavo septinto sky
riaus be/niukai. Atsisveikinimo 
žoc|į ->pasakė septinto skyriaus 
mokiniai. Paskutinis trumpą 
šiltą žodį pasakė klebonas kun. 
Pr. Virmauskis.

Lawrence liet. par. choras
vedamas muz. Algio Šim

kaus, birželio 14 d. giedojo 
gražiai mišias So. Bostono liet, 
parapijos bažnyčioj. Tai buvo 
revizitas mūsų parapijos cho
rui, kuris gegužės 31 d. giedojo 
Lawrence liet, parapijos baž
nyčioj.

Baigė mokslus
Edvardas. Zaleckas, Irena 

Kengrytė if Petras Bizinkaus- 
kas baigė Teacher’s College 
Bostone.

Altoriaus tarnai
birželio 28 d. išvyksta vienai 

savaitei į Marianapolį.
Gimė

Birželio 7 d. So. Bostono liet, 
parapijos bažnyčioj pakrikštyti 
šie vaikai:

Teodoras Albertas, sūnus 
Jono ir Luizos (Pleikytės) 
Venckų, gyv. 218 W. 5th St., 
So. Boston.

Povilas Juozapas, sūnus 
Liudviko ir Onos (Jakštaitės) 
Cook, gyv. 26 Mt. Everett St. 
Dorchester.

Jokūbas Benediktas, sūnus 
Alfonso ir Irenos (Valatkevi- 
čiūtės) Burokų, gyv. 159 H St. 
So. Boston.

Mirė
Jonas Norvilas, 70 m., 

6’/£» MHton St. Bostėn, 
birželio 5 d.

Agnietė Matulaitienė,
m., gyv. 9 Pacific St. So. Bos
ton, mirė birželio 8 d. Paliko 
sūnų su šeima ir brolį Ro- 
manską. Jos artimi giminės y- 
ra kun. Sįcalandis ir kazimierie- 
tė seselė Eulalija.

Klek bažnyčių So. Bostone?
So. Bostone, kuris įsikiša į- 

■lanka į jūrą, yra astuonios ka
talikų bažnyčios. Iš jų šešios y- 
ra airių, viena lietuvių ir viena 
lenkų. Protestantų maldos na
mų yra viėnuolika, bet katali
kų bažnyčios yra didesnės ir 
pats katalikų skaičiuj So. Bos
tone yra didesnis negu kitų 
konfesijų. Yra ir trys stačiati
kių bažnyčios, kurios aptar
nauja tų bažnyčių narius iš di
delės Bostono miesto dalies.

Pranas Razvadauskas,
visiems bostoniškiams gerai 

pažįstamas visuomenininkas, 
buvo sunkiai susirgęs ir pagul
dytas į miesto ligoninę. Pr. 
Razvadausko sveikata jau tai
sosi. Linkime greitai pasveikti.

Alice Pleyokaitė, žinomoji 
muzikė, gavo magistro laipsnį.

CAMBRIDGE, MASS.
Kleb. kun. Pr. Juškaitis, pa

kilęs po ilgesnės ligos, sveiksta 
ir jaučiasi gana gerai.

P. Dainls sugrįžo pas tėve
lius, garbingai atitarnavęs Dė
dei Šamui Vokietijoje.

A. Daukantas ir A. Zavec- 
kas, ilgamečiai mūsų bažny
čios durininkai, pasitraukė iš 
pareigų. Už jų uolią darbuotę 
bažnyčiai, lietuvybei ir spaudai 
visuomenė yra dėkinga ir tu
rėtų juos pagerbti.

Mergaičių ir moterų soda I i- 
cijų narės ėjo in corpore šv. 
komunijos birželio 7 d.

E. Palaima su kitais 4 vyrais 
išgelbėjo 4 gyvybes iš Charles 
upės. Buvo įkritęs automobilis 
su 5 keleiviais: dvi moterys ir 

‘3 vaikai. Automobilio vairuoto
ja jau buvo negyva.

Bažnyčios dažymui Snap- 
kauskai paaukojo 100 dol., o 
P. Strazdienė 3 dol.

Karšt. Patr.

gyv.
mirė
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Furniture C<>.
movers—

SO 84618
INS JRED and BONDED

Local and Long Distance Mover *

326-328 W. Broadway $
SO. BOSTON, MASS *

Pr. Lapienes vasarviete
turi kambarius atostogoms kiekvienam prieinamomis kai
nomis. Atskirose vilose išnuomojami kambariai norintiems 
patiems šeimininkauti. -Miškas ir saulė tinka vasaros pra
mogoms. Arti jūra.

Visą šį sezoną vasarvietėj vyksta mūsų dailininkų A. 
Galdiko, V. K. Jonyno, Vyt. ir Aleks. Kašubų. P. Kiaulėno, 
P. Lapės ir R. Viesulo rinktinių kūrinių paroda. Nėra įžan
gos. Visi kviečiami.

Susisiekimas automobiliais 25A keliu ir Long įsi and 
traukiniais I Stonny Brook. Rezervacijos raštu.

AdNMK MBS. LAPE, STONY BROOK, L L, N .Y.

pikniką® bus birželio 28 d. 
Lindbergh parke, Sicomac Rd., 
N. Haledon, N. J. Pradžia 10 
vai. Gros Glendale orkestras, 
įėjimas 60 et. Bus parengti ir

Lietuviy^PadioDraujerijdsProgramos •

PARDUODAMAS pečius kūre- 
mas anglimis ir gazu, be to 30 
galionų talpumo vandeniui šil
dyti boileris su brazo vamz
džiais ir kombinuota virtuvės 
sinka. Taip pat ir dvi lovos. Vis
kas gerame stovyje ir už mažą 
kainą. Kreiptis į 8881 76th St„ 
Woodh»ven 21, N. Y.

Tel. MI 2-4465

I GYVUOJA » MKĮUS 
Oro btteomia tran^UuoJarni hair> jtooimenėa pranešimai, 

'' naujienoj mdiflta. ‘
Td.EV.4-tm 
AD JEZAVITAS 
MorikaDir.

4M GBANDST.
J. P. GINKIS

BROOKLYN 11, N. Y. 
J. VALAKAS 
Praneflmų Dir.

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS 

87 Sheridan Ave„ 
BrooMyn 8, N. Y. 
Tel. APptegate-7-7083

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje 

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Neito Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 ] 
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos

_. O. S. Marden,. Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p. 
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas 
BELETRISTIKA
V. Pietaris, Raštai, III t, 267 p.
Jieva Simonaityte, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282. p.
A. VaiSulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p. 
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.. 
E Williams, Medinis arklys, 192 p.
POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirša, šventieji akmenys, 112 p. \
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.

VAIKŲ LITERATŪRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė. 155 o. 
Vytė Nemunėlis, Po tėvynės dangum 
V. Pietaris, Lapės pasaka, 96 p: 
Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo. 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos. 32 p.
S. Zobarskfs, Doleris iš Pittsburgho. 57 p.

I K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.
I MUZIKA
I J. Kačinskas, Missa In Honorem Immaculati. 

Cordis B.M.V.
C. Sasnauskas, Lietuv'.ška muzika 
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)
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“DARBININKAS”,
680 Bmhwick Avė., BrooMy 21, N. Y.




