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Prez. Rhee tebepasiryžęs kariauti; 
Churchillis vadina Rhee išdaviku

į kraujas šaukia
Loadoaas. — Parlamento po

zicija ir opozicija karštai prita
rė Churchilliui, kai jis birželio 
22 Korėjos prez. Rhee veiklą 
pavadino “išdavimu". Churchil- 
lią toliau kalbėjo: būtų protin
ga Rhee paleistus belaisvius vėl 
stumti, kaip to reikalauja ko
munistai... Gal būt, reiktų 
daugiau siųsti jėgų “taikos ir 
geros valios politikai vykdyti”, 
t. y. belaisviams suimti... JT 
nėra pasiryžusio.? nukariauti 
visą Korejąjr ją atiduoti Rhee.

Amerika tehesisten- 
<*ia su Rhee susi-

Korėja. — Amerikos elgesys 
su prez. Rhee skiriasi nuo An
glijos. Amerika tebedaro pas
tangų su Rhee susiprasti. Dar 
buvo nuvykęs gen. Clark ir 
specialus Amerikos atstovas 
Robertsonas. Dar buvo perduo
ti jam nauji prez. Eisenhowerio 
ir valstybės sekretoriaus Dulles 
laiškai Išėjęs iš Rhee gen. 
Clark pareiškė, kad padėtis ne
paprastai sunki, bet jis dabar 
turįs daugiau vilties. Jam pasi- 

kad pietų Korėjos kariuomenė 
nebus išimta iš jo valdžios iš 
anksto apie tai nepranešus.

Rhee savo ruožtu stato pa
liauboms tokias sąlygas: Ame
rika ir Korėja pasirašo tarpu
savio pagalbos sutartį; JT ir 
Kinijos kariuomenės pasitrau
kia iš Korėjos; jei per 90 die-

DERA PAREIKŠTI PADĖKI LIETUVIŲ TAUTAI
VOKIEČIAI RENKA ŽINIAS, KAIP LIETUVIAI GELBĖJO JUOS NUO *BADO

Rytų Vokietijos mokslininkų 
darbo ratelis, pasivadinęs “Der 
Goettinger Arbeitskteiss”, ne
seniai paskelbė atsišaukimą į 
Rytprūsių vokiečius' kad pra
neštų išsamiau apie pagalbą, 
kurią lietuviai po 1945 m. su
teikė didžiojo bado metais į 
Lietuvą pabėgusiems vokie
čiams. Atsišaukimą pasirašė

Kan. Končius dėl nau jo imigraci jos biliaus

Washmgtonas.— Birželio 22 
ir 23 Balfo pirm. prof. J. B. 
Končius Washingtone kalbėjosi 
specialaus imigracijos įstatymo 
reikalu su biliaus S. 1917 auto
rium šen. Watkms, senatoriais

•_ Europoje leidžiama tarp
tautinio pobūdžio knyga “Eu
ropa Aetema” .kurioje turi bū
ti iškeltos Europos vertybė;. 
Apie lietuvius, latvius, estus 
tai knygai rašo prof. J. Ere
tas.

Britai siunčia prieš Man Man 
tankus ir lėktuvus

Londonas. — Britai sutelkė 
Kenya 12,000 kariuomenės, 
tankus ir lėktuvus kovai su 
Mau Mau. Nuo kovos pradžios 
jau nužudė 900 Mau Mau, bet 
jų veikla nemąžta. Jie sprogdi
na tikus, grobia kaimenes, de
gina trobas ir užmušinėja bal
tuosius bei jiems pataupius 
negrus. Jie slepiasi nužengia
mose džiunglėse kaip Malajuo
se, o kariai jie yra patyrę, nes

daugelis kovojo už Anglijos in
teresus po Anglijos vėliava.

Kenya gyvena apie 5 mil. 
negrų ir 30,000 anglų. Neutra
lieji negrai gyventojai taip pat 
nepatenkinti anglais ne tik dėl 
to, kad anglai atėmė pačias 
derlingiausias žemes, bet ir 
dėl to, kad 20,000 negrų dabar 
suimta kaip palankių Mau 
Mau.

nų nuo paliaubų pasirašymo 
politinė konferencija nesusita
ria, karas tęsiamas. Rhee per

Korejos kariuomenės atitrauki
mo, paklausė: kodėl JT niekad 
nepasirūpino iškelti klausimo, 
ką komuinstai padarė su 50,- 
000 pietų korėjiečių belaisvių. 
Girdi, paliaubų derybose ko- 
tnun^tai, paklausti, pasakė, 
kad pietų korėjiečius jie prie, 
fronto paleidę, ir apie .uos ne
są ko daugiau kalbėti. Grei
čiausiai — sakė Rhee — jie į- 
sprausti į komunistų kariuome
nę, bet JT apie tai tyli.

MAJ. GEN. CORTLAND VAN 
SCHVYLER 'Prezidento Eisenho-

junjro* kariniu pajėgu genendi- 
nie štato viršininku vietoje Gen. 
Alfred Gnienther, kuri* paskir
tas NATO vyriausiu vadu, pa
keičiančiu grįžtantį i Ameriku 
Gen. Matthew B. Ridgtvay.

minimojo darbo ratelio pirmi
ninkas, teisių prof. Dr. H. 
Krausas.

Panašų atsišaukimą “Goet
tinger Arbeitskreis” buvo pas
kelbęs jau ir anksčiau, būtent 
1950 m., prašydamas atsiųsti 
aprašymus išgyvenimų, kaip 
užsieniečiai yra padėję vokie- 

Hendrickson, Taft ir kt. šį 
bilių svarstys liepos 2 senato 
juridinė komisija imigracijos 
reikalams. Tautinės grupės ir 
organizacijos bilių stipriai re
mia, bet kai kurios amerikoniš
kos jam yra priešingos.

Maryland įtakingas šen. But- 
ler anksčiau jam buvo priešin
gas, bet savo nuomonę pakeitė, 
kai prel. L. J. Mendelis paaiš
kino jam apie atvykusių trem
tinių gerą vardą, ir pažadėjo jį 
remti.

liejo gyventojų nepasitenkini
mą ir riaušes, kurios prasidėjo 
Berlyno darbininkų demonstra- * 
d ja prieš darbo, normos, 
pakėlimą. Jos rado atgarsio ir 
kituose miestuose, nes padėtis 
visur ta pati.

Žiauriausi įvykiai buvo Sak
sonijos uranijaus kasyklose, 
kur prie nepasitenkinimo sun
kiomis darbo ir pragyvenimo 
sąlygomis prisidėjo dar protes
tas prieš Sovietus, kurie 12 dar
bininkų neva dėl sabotažo buvo 
sušaudę. 100,000 darbininkų 
ten paskelbė streiką, nuginkla
vo apie 2,000 savo sargų ir pri
vertė juos dalyvauti bendroje 
demonstracijoje. Mėtė šūkius: 
turi pasitraukti komunistinė 
SĖD vyriausybė: turi baigtis 
darbininkų išnaudojimą? ura
nijaus kasyklose; turi leisti 
laisvus rinkimus. Atsakė sovie
tų tankai šūviais.

De Gaspei^i prieš 
Churchillio poli-

Londonas. — čia atvyko I- 
talijos min. pirm, de Gaspėri. 
Jis pareiškė Churchilliui, kad 
Churchillio paskelbtos pažiūros 
apie Sovietų Sąjungą pakenku
sios šešių valstybių politinei ir 
karinei organizacijai.

De Gasperi j čia atvyko iš 
Paryžiaus, kur pirmininkavo 
šešių už. reik. min. konferenci
jai.

čiams per jų trėmimus. Pasirė
mus gautaisiais 
paskiau buvo 
“Žmoniškume

pranešlmais. 
atspausdinti 

dokumentai”.
Tame veikale, kaip pažymi sa
vo atsišaukihie darbo ratelio 
pirmininkas, ^tebuvo galima 
tik trumpai suminėti tą pagal
bą, kurios daug Rytprūsių gy* 
ventojų buvo sulaukę iš lietu
vių sovietinė-, okupacijos me
tais. šiandien — skelbiama — 
juo labiau pridera pareikšti pa
dėką kaimyninei ir draugiškai 
tautai, dalimi drauge su kitais 
benamiais, turinčiais dalintis jų 
nelengva našta, iš dalies pri
verstai savo tėvynėje kęsti bai
sias kančias.

HKNKT HAMCT. AmerlkM vakurtata paki—Ru utamftaa prmiimtatafca . Ir įn mmius EiIkzc fl.ain- 
». uBtaM flftn kuiliui komiMJuI Wa<4iinffto«*e, tari Ja firmai Mktavu Matyto (Flyinu Bnxcir> 
brangiui kulaauju. KMctfėoam tokiam lėktuvui pagaminti reikta $1.20nj*uu. Tuo tarpu Ju konkurentai

tuos.

nužudydami 25 darbininkus ir 

. Saalfelde darbininkai padegė 
partijos namus, paėmė rotušę 
ir privertė burmistrą su Vo
kietijos vėliava žygiuoti de
monstracijos prieky. Panašiom 
formom neramumai vyko 
Magdeburge, Leipzige, Erfur
te, Jenoje, Dessau ir kt. Hallėje 
atidarė kalėjimą.

Goerlitze, prie Vokietijos- 
Lenkijos dabartinės sienos, 
prieš darbininkus buvo pasiųsti 
lenkų tankai. Aikštėje tankų 
dalinio viršininkas išlindęs pa
sveikino vokiečius ir pareiškė:
“Aš į Vokietijos darbininkus 

nešaudysiu.’’
Vokiečiai, atsakė jam pasvei

kinimu. Tada lenkų tankai bu
vo atšaukti atgal, ir pasirodė 
rusų.

Karo padėtis tebeveikia. Vi
sa 30 sovietų divizijų yra pa
rengties padėtyje. Eina suimi- 
nėjimai tūkstančiais. Oficialiai 
paskelbė sušaudę du kurstyto-

Berlyne bedarbį šoferį Goett- 
ling ir Jenoje — Diener.

Į prancūzų, anglų, amerikie
čių notą greičiau atšaukti ka-

KOMUNISTINE VALDŽIA 
TURI IŠPIRKTI SAVO 

KLAIDAS
Berlynas. — Sovietai apsi

sprendė komunistinę Grote- 
wohlio vyriausybę palikti. Tik 
ji turės išpirkti savo klaidas. Ji 
dabar paskelbė, kad mažesnės 
įmonės turės būti suprivatin- 
tos ir ūkis pakreiptas maisto 
žaliavom gaminti, nes dabar 
prasideda Vokietijoje badas, 
kuris ir privedė prie riaušių.

Korėja. — Korėjos karui va
kar prasidėjo ketvirti metai.

• Prancūzija vis be valdžios, 
nes Pinay atsisakė nudaryti vy
riausybę. Jo nepalaikė MRP. 
Dabar pavesta vyriausybe su
daryti J. Laniel. Jeigu vyriau
sybės nebus, tai Prancūzia te
dalyvaus Bermudos konferen
cijoje tik kaip stebėtoja. * 

riuomenę ir baigti terorą So
vietai ątsakė kaltinimais ame
rikiečiams: esą jie nuleidę pa
rašiutais sabotažninkus ir kur
stytojus.

Grotewohlio vyriausybė pa
skelbė, kad riaušių branduolį 
sudarę buvę karininkai, ir

įsakė suimti jų 30,000
Iš kitos pusės tas pats Gro- 

tewohlis pažadėjo ūkines ir gal 
politines reformas. Partija, 
girdi, padarysianti išvadas iš 
savo klaidų; gyventojai tai pa
tirtą per porą savaičių.

Sovietų komisaras Semiono- 
vas tarėsi su Grotewohlio pava
duotoju Nuschke, kuris buvo 
atsidūręs vakarų Berlyne ir ku
rį paskui vakariečiai grąžino 
atgal. Nuschke pasakojosi, kad 
jis buvęs jėga pertemptas į 
vakarų zoną. Taigi su juo Se- 
mionovas kalbėjosi dėl partijų 
veikimo atgaivinimo, kad suda
rytų į?pūdj. jog Sovietai lei
džia demokratinei gyventojų 
valiai reikštis.

Vakarų Berlyno gyventojai, 
pritardami savo tautiečiams a- 
napus ribos, surengė demons
traciją, sunaikino komunistų 
partijos namų įrengimus ir by
las, sudegino raudoną vėliava 
ir vadų paveikslus. O laidojant 
vakariniame Berlyne tuos su
žeistuosius, kurie buvo pagul
dyti į vakarinio Berlyno ligo
ninės ir čia mirė .dalyvavo apie 
125,000 berlyniečių k kalbą sa
kė pats kancleris Adenaueris.

Vokietijos darbininkų riau
šės laikomos smūgiu sovieti
nei politikai. Vokietijos darbi
ninkai pasirodė priešingi sovie
tų sistemai, nors jų pasiprieši
nimas baigiamas kaip paprastai 
sovietiniam režime — nekaltų 
žmonių masinėmis deportacijo
mis ir krauju. Jų aukas reikia 

• labai pagerbti. Bet ar jos ati
darys akis vakarų Europos dip
lomatiniams spekuliantams? 
Vargiai.-kol bolševikai neišga
bens jų į priverčiamuosius dar
bus.

Ameriką nori stumti iš Europos
Danija pranešė, kad ji gali 

išsiverkti be Marshallio pinigų. 
Parlamente stipriausia partija 
soicaldemokratai reikalauja 
nutarti, kad Amerikai nebūtų 
leista naudotis Danijos aero
dromais ir laikyti kariuomenės 
įgulų’Europai ginti. Amerika 
buvo projektavus laikyti Dani-

KONGR JOSEJgH LCARRIG (kairėje) ir KONGR. EDWARD J. BON|N, 
abu respublikonai iš gausiai lietuvių apgyventų Primsyivanijos dLstriktti 
(SiiM|»ehanna, l’a., 10 distrikto, ir Hazleton, Pa., 11 distrikto). Juos ger. i 
pažįsta ALT narys V. Kvetkus (iš VVilk'es Barre. Pa.), lietuvių Respubliko
nu Centro Komiteto pirmininkas. ALT delegacija iš Vykdomojo Komitetu, . 
Informacijos Cerntro direktorės p-lės M. Katytės ir p. V. Kvetkaus, m»<>> 
paskutinio vizito metu VVashingtone juos aplankė ir gavo visišku ju pritu
rima Kersteno Rezoliucijai 231. Abu pažadėjo suteikti reikalinga narai.va ir 
net paveikti kitus Atstovu Rūmu narius. Jie taip pat su ALT delegacija ir 
kongr. Kersten dalyvavo pasikalbėjime su Atstovu Rūmu pirmininku k<>n„. 
Joseph IV. Martin, Jr.

TRYS RITERIAI KRAUSTO KIŠENIUS
Korėja kalta, kad jos kaimynai turi apetitą

Pasaulio akys dabar Korėjoje. 
Kai keno ten ir interesai. Jei 
ne tie svetimųjų bizniai Korė
joje—nebūtų ten pralieta tiek 
kraujo. Jau nuo amžių Korėja 
negali laisvai atsikvėpti nuo 
svetimųjų.

1952 Korėją užėmė Japonai. 
Korėjos iš ju vaduoti atėjo Ki
nai. Išvadavo ir iš Korėjos ne
išsikraustė. Pavertė ją savo 
vasalu. Ilgai truko kiniečių o- 
kupacija. Iki išaugo rytuose 
daplfečia galybė — Rusija, ku- 
ry norėjo gauti Mandžuriją ar 
Korėją,kad turėtų šiltųjų van
denų uostus prie Ramiojo van
denyno.

1894 sprogo karas tarp Ja
ponijos ir Kinijos. Europa nu
stebo, kad laimėjo Japonai. 
Taikos sutartimi Japonija ir 
Kinija sutarė pripažinti Korė
jai nepriklausomybę. Kitaip 

joje 150 lektuvųir 4,000 vy
tų.

Anglijos parlamento atstovas 
darbietis S. O. Davies reikalavo, 
kad Churchillts uždarytų Ame
rikos atstovybes ir konsulatus 
Anglijoje ir paveiktų Ameriką 
atsiimti iš Anglijos kariuome
nę.

Anglijos karalienės karūna
cijoje šiemet buvo 200,000 iš 
užsienių; tarp jų 30,000 iš A- 
merikcs. 1937 karaliaus Jurgio 
VI karūnacijoje buvo 43,000, 
tarp jų 12,000 amerikiečių.

LENKIJOS LAIVO KAPITO
NAS NEBEGRĮŽO

Londonas. — Lenkijos laivo 
“Batory” kapitonas Jan Cwik- 
linski paprašė Anglijos vyriau
sybę azylio. Tuo laivu 1939 . 
buvo -lapta išvežtas iš Ameri
kos komunistas G. Eissleris. 
kuriam Amerikoje buvo iškel
ta byla. Palikęs užstatą jis "Ba
tory" laivu atsidūrė Londone, 
kuris jo Amerikai neišdavė. 
Dabar Eissleris taip pat jau 
sovietų nemalonėju— gal būt 
dėl savo žydiško kilimo. Nebe 
grįžo į laivą ir jo gydytojas.

• Prancūzija taip pat pa 
siuntė prez Rhee protesto no
tą.

sakant, Japonija pareikalavo: 
jei ne man, tai ir ne tau. Kinai 
buvo priversti išsikraustyti iš 
Korėjos.

Taika tarp Japonijos ir Ki
nijos nebuvo nuoširdi. Nepasi
tikėdama Japonija, po poros 
metų Kinija sudarė slaptą tar
pusavio pagalbos 
trečiąja galybe —
Japonija puls Kiniją, Korėją ar 
I?usiją, tai jodvi bendrai gin
sis. Už tai Rusijai Kinija iš
nuomojo Port Arthuro ir Dai- 
reno uostus. Taigi du pešėsi, o 
Rusija tikrai laimėjo.

su
Jei

Rusijos augančios galybės 
Rytuose pabūgo Anglija. Ji pa
sirašė sąjungą su Japonija 
1902 m J Kai 1904 metais Ja
ponija su Rusija su
sipjovė .laimėjo pirmoji. Tada 
ji užėmė ir Seoulą bei kitas 
vietas Korėjoje. Taikos sutar
tis pripažino Korėją Japonijai. 
Neprieštaravo nei Rusija nei 
Amerika.

Japonai tuojau puolė-i Korė
ją supramoninti. Ypačiai pagal 
Yalu upę. Pramonė turėjo ap
tarnauti abipus upės — ir Man- 
džūriją ir Korėją, kurią japo
nai jau nebevadino Korėja, o 
visai nauju vardu Chosen.

Japonų okupacijos metu au
go korėjos laisvės kovotojų 
sąjūdis. Jis telkėsi Pekine ir 
Šanchajuje. Po 1920 Sovietai 
pirmieji puolėsi rėpti laisvės 
sąjūdį ir organizuoti tarp Ko
rėjos > ūkininkų ir ^darbininkų 
komunistų. partiją.

Po 1945 metų K 
Jungtinių Tautų gta 
ją pasidalino įtakų sritim Sovie
tai ir JAV. Demarkacijos lini
ja išaugo pagal 38 paralelę. Ji 
padarė dvi valstybes — šiaurės 
Korėją, komunistinę, ir pietų 
Korėją, nacionalinę.

?ja gavo 
, tikriau:

Dabartinis karas tai vėl tre
jų interesų susidūrimas. Lai
mingiausia tame kare yra Rusi
ja. kuri neprikiša nė vieno sa
vo žmogaus ir neturi atsako
mybes. Paliaubomis ji tikisi 
laimėti dar daugiau — gal būt, 
vi«ą Korėją, kuri nieko niekad 
nebuvo užpuolusi. Bet ji. anot 
rusų rašytojo Krylovo: jau kal
ta dėl to. kad vilką ėsti badas 
spiria. O tas vilkas nieku nepa
sotinamas.

1
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Reikalauja ii laisvamanių bendro fronto
Vfeftybėjfc birželio 19 d. J.

iriausias metoda*tavoje su re^ .

MMb ‘MMt^vtasrajono tam-

ftutniklftii ir švec turėjo pri-

Nadež-

totai įdomiomis tonomis pa

yra

ne-

SKAIČIAIS
labiau

padalinti?” 
tai aš visai ne

laisvosios minties veikėjai” dė
sto, tad dr. J. AliUpas buvo su- 
organizavės stiprią Lietuvių

VtHta trumparegės ir apsilei
dėlės. Bet labiausiai pasipiktin
ta tuo, kad tajoho komitetas a-

ti ,ir pasigedimu bendro šliupiš- 
ko fronto. Palauksime, ką kiti 
to ‘bendro fronto” žmonės pa
sakys.

DIDŽIAUSIAS LAISVES PRIEŠAS

paaiškėjo, kad

KAPT. UtoNfik B/totata H 
F«rt Waita*. FMk, sptatttmlnhi 
lėktuvu pHetas, munuM Wtnji 
rasų MIG 15. Jis yra 33-čias ame
rikiečių lakūnas (jet ace), pasi
žymėjęs oro kautynėse Korėjoje. 
Ugi 9M aomužta 7M rusHkų 
migy. H ju 722 nuleido žemėn a- 
merikiečių sprausminiai lėktuvai.

tė savo veiklos taktiką arba 
tapo abejingi toms idėjoms, 
kurias pirmiau skelbė dr. Sku

b

Nerašoma, ko susilaukė su
kritikuoti tiek rajono, tiek ir 
regijono komjaunimo suminėti 
vadai. Tikriausia šiandie jų 
savo postuose nėra. Žinant ko-

tatansimT*, p4£0 
tarime tokiais & 
tau itairfrffl.* i'

Tėvai Marijonai nuoširdžiai kviečia visus lietuvius daly vau t šiame milžiniškame parengime.

TĖVŲ MARIJONŲ IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

ao komitetas nešinau?....

saulte atsiradimas”, “Gyvybės 
atsfaradimas žemėje”, “Nepa- 
prsBti dangaus reiškiniai”, 
“Religinės apraiškos ir jų kil
mė”, ir daugelis kitų panašių. 
Mes paklausėme bibliotekos ve
dėją Oną Komarorvą:

“Kodėl šios brošiūros 
taip apdulkėję?”

“Dėl to, kad niekas jų 
skaito”, — atsakė visai ramiai 
Komarova.

“Ar nebandėte kada nors 
jas ant stalų išdėstyti arba kol- 
chozininkams

“Ne... Apie 
pagalvojau.”

Iš pokalbio
pati draugė Komarova tų bro
šiūrų nėra skaičiusi. Niekas iš 
komjaunimo tarnautojų niekad 
bibliotekos vedėjos nepamokė, 
kaip žmones su moksline lite
ratūra sudominti.

Gamtinio mokslinio pažini
mo platinimas tarp jaunimo be
augančios kartos materialistine 
pasaulėžvalga auklėjimas ir 
kova su prietarais bei religi
niais įstikinimais yra svarbiau
sias uždavinys komunistiniame 
jaunimo auklėjime. Staro-Ma- 
rijevkos komjaunimo organiza
cijos komiteto nariai tatai už
miršo ir dabar turi piauti kar
čius savo apsileidimo vaisius.”

Kaita vos ne pati Maskva
Bet tuo dar viskas nesibai

gė. Ta pati “Komsomolskaja 
Pravda” 1953 m. vasario mėn. 
12 d. atspausdino kitą straips
nį to paties Piatunino, iš kurio 
sužinome dar įdomesni’! daly
kų, kas darosi Rusijoje, nepai
sant žiauriausio religijos per-- kas nepastebėtų, nunešė jie* 
sekiojimo. , Straispnis taip 
skamba:

“Benagrinėjant “Koms anol 
skos Pravdos” 1952. XI. 28 
straipsnį Stavropolio regijono 
komjaunimo komiteto biure.

jotai, nors Staro-Marijevka 
nuo Stavropolio yra taip netoli 
ir autobusu tik per valandą ga
lima pasiekti.

Tik keltoms dienoms praslin
kus po komjaunuolės bažnyti
nių vestuvių komjaunimo regi
jono komiteto sekretoriai 
draugai Jasipenko ir Cvirkun 
nuvyko į Staro-Marijevką, ta
čiau neužėjo į rajono komitetą 
pasikalbėti su jo nariais. Taip 
pat ir draugas Naždenov iš re
gijono komiteto biuro tuo laiku 
kaip tik buvo kaime ir puikiai 

' žinojo apie komjaunuolių daly
vavimą religinėse apeigose, bet 
apie tai niekam nieko nesakė. 
Kai pirmasis regijono komiteto 
sekretorius draugas Mironenko 
norėjo iškelti nusikalstamą 
Naždenovo pasielgimą, tam pa
sipriešino kadro skyriaus sek
retorius Cvirkun ir pasiūlė, kad 
apie Naždenovą būtų kalbama 
tik uždarame posėdyje...

Pagal biuro daugumos nuo
monę Staro-Marijevskos atsiti
kimas yra “vienas iš paprastų 
įvykių,’’ bet kas nuostabiau, 

, kad regijono komitetas nėgau- 
-na iš rajono sekretorių jokių ži
nių, nors pakartotinai buvo 
prašyta apie viską pranešti,’ir 
sužino apie juos tik iš spaudos.

Ir krikštas bažnyčioje /
Ieškodami panašių pavyzdžių, 

galime paminėti, kas buvo at
sitikę pereitais metais “Lenino 
Kelio” kolchoze. Liebknechto 
rajone, kai jauna pora Marija 
ir Anatolijus Nikiforai krikšti
jo savo dukrelę. Užuot jauna
vedžius nuo to sulaikęs, kom

jaunimo sekretorius pats pasi
siūlė pagelbėti. Kad kaime nie-

kūdikį į už penkiolikos kilomet
rų esančią Nikolajevkos (Kra- 
snodaro regijone) bažnyčią. 
Vaikas pakeliui peršalo ir ne
trukus mirė.

Neseniai regijono laikraštyje

“Jaunasis Leirinistas” rašė, kad 
Kislovodsko gyventojai, įtakoje 
histeriškų sektantų, neleidžia 
savo vaikams stoti į pijonierių 
sąjungą, nešioti raudotas kak
laryšius ir dėtis į komjaunuo
lius. Ir Kislovodsko rajono 
komjaunimo vadai į visa tai 
rainiai žiūri. Kadangi regijono 
komjaunimo vadai apie tai ži
nojo, reikėjo manyti, kad dėl 
naujų reiškinių, iškilusių Staro- 
Marijevskoje, padarys reikalin
gas išvadas ir iš visų miestų ir 
rajonų komitetų pareikalaus i- 
deologinio darbo jaunimo tar
pe, būtent, sustiprinti antireli
ginę ir mokslinę propagandą ir 
visomis priemonėmis parems 
vietinius komjaunimo vienetus. 
Kai jaunimo laikraščio redakto
rius draugas Martinov padarė 
panašius pasiūlymus, tai regi
jono komiteto sekretorius drg.

Kad didžiausias laisvės prie
šas yra Sovietai, netenka abe
joti. Jų užimamas plotas ir jė
gos matyti iš kai kurių skai
čių.

Galimybės didesnės
Sovietų Sąjungos užimamas 

plotas siekia 8,500,000 kv. my
lių. Jos ilgis per 150 laipsnių 
geografinio ilgumo, arba be
veik pusė juostos apie visą že- 

' mės rutulį. Sovietų Sąjungos 
žinioje yra ir Kinįja, kuri turi 
4 mil. kv. mylių. Taigi efrauge 
12 mil. kv. mylių, arba ketu
ris kartus daugiau negu Jung
tinės Valstybės.

Nuo vieno Sovietų Sąjungos 
kampo iki priešingo, nuo Vladi- 

\yostoko iki Leningrado, yra 
. 6000 mylių. Nuo New Yorko 

iki San Francisco 2,500 mylių.
'Gyventojų pati -Sovietų Są

junga turi 200 mil., o su sate
litais 800 mil. Jungtinės Vals- 
tybės'turi 160 mil.

Produkcija mažesne
Pereitais metais Sovietų Są

junga pagamino 38-mil. tonų 
plieno, arba trečdalį to, ką pa
gamino Jungtinės Valstybės. J 
Sovietų ūkinę gamybą įkinky
tos dabar rytų Vokietija, Če
koslovakija, Lenkija ir kiti sa
telitai bei pavergtieji, kad tik 
prisivytų Ameriką.

šia priemonė prieš tai yra in-_ 
tensyviai vedama ateizmo pro
paganda ir gamttoto mokslinto 
žinojimo platinėtas. Abudu 
kovos metodai Stavropolio re
gijono komjaunimo komitete y- 
ra visiškai nevartojami. Netgi 
pasirodžius straipsniui “Kotn- 
somolskoj Pravdoj”, nebuvo 
nieko padaryta šioje srityje pa
dėčiai pagerinti.

Visiškas abejingumas taip 
svarbiame ideologinio darbo 
bare, kaip ateizmo propagan
da ir skleidimas gamtinio mok
slinio žinojimo, galima* tik tuo 
paaiškinti, kad regijono komite
to vadų politmis pirštų galų 
jautrumas yra atbukęs.” *

Karinėm pajėgom šiandien 
Sovietai pranašesni už Vaka
rus. Jie turi 200 divizijų, 26,- 
000 lėktuvų, o lėktuvų gamy
ba gali kasmet duoti 11,000 
moderniausių lėktuvų. Rytų 
Vokietijoje Sovietai turi, kaip 
dėstė pulk. Uhlmann, Šveicari
jos karininkų sąjungos susi
rinkime, 22 div. (su 5,000 tan
kų ir 5,000 lėktuvų). Pridėti 
dar reikia 120,000 gerai pa
ruoštos ir ginkluotos 'liaudies 
'milicijos”, o tfflp pat divizijas 
satelitų, kurie jų galėtų duoti 
60-70.

Jėgos Europoje prieš 
Sovietus

Vakarų sąjungininkai Vokie
tijoje turi 18 divizijų, tarp ku
rių 6»7 tėra tik atsargoje.

Lisabonos konferencijoje bu
vo sutarta iki 1952 metų galo 
turėti 50 divizij ų ir 4,000 lėk
tuvų. Bet dėl Indokinijos karo 
ir kitų priežasčių Prancūzija 
negali ištesėti įsipareigojimų. 
Namie ji turi tik 12 divizijų, 
silpnai apmokytų ir tiek pat 
silpnai ginkluota (įstodama į 
karą 1939, ji turėjo 100 div.).

Iki 1954 metų vidurio są
jungininkai turėtų turėti 85 
divizijas ir 10,000 lėktuvų. Tik 
jų neturės, nes Europos valsty-

munistų metodus, reikia many
ti, kad ir jaunavedžiai neilgai, 
džiaugėsi medaus mėnesiu. Juk 
dėl jų iškilo visa ta audra. Jie 
galėjo gerai numanyti, kas jų 
laukia. Tačiau religinis jaus
mas taip svarbiame, kaip san
tuoka, dalyke nugalėjo.

J. Sav.

bės nutarė rūpintis 
sviestu negu tankais. Sustiprin
tų Vokietija Vakarų jėgas — 
ji turėtų duoti 12 div., 1300 lėk
tuvų ir 1,000 tankų. Bet kada 
dar jas galės turėti!

Kaip aname pranešime pulk. 
Uhlmanas dėstė, Europą ginti 
būtų sunku, nes ji neturi tokio 
gilaus užnugario kaip Rusija. 
Karo pradžioje iš trejopų gy
nimosi galimybių — gintis pa
gal upių vagas, gintis uždaro 
fronto linijose, gintis atskiruo
se įtvirtinimo punktuose —la
biausiai karo specalistų priima
ma trečioji. Tokiomis tvirtovė
mis, manoma, pasisektų užpuo
likus perskelti ir tada naikinti 
tankų priešpuolias. Tam reiktų 
30-40 divizijų. Pranešėjas ne- 
jskaitė ir didelės reikšmės ne
davė atominiams ginklams, nes 
jie nenulerftsią, o be to, jie bus 
vartojami iš abiejų pusių.

Sąjungininkų padėtis pasku
tinėms savaitėm pagerėjusi o- 
re. Oro pajėgų pagerėjimas 
galįs išpirkti sausumos trūku
mus. Amerika ragamina kas 
mėnuo po 800 lėktuvų, daugiau 
kaip dvigubai nei Sovietai. NA
TO turi ar jau stato 130 aero
dromų. Jų skaičius dar bus pa
didintas.

Toliau dėstoma, kad “laisva- 
manybės "atžvilgiu... trys sro
vės,’'tautininkai, sandariečiai ir 

socialistai, savo veiklos pro
gramose mažai kuo skiriasi. 
Jie šiuo atveju yra giminingi.

Dar toliau: šitos trys laisva
manių organizacijos bendra
darbiauja su katalikais Alte. 
Ten jos darančios katalikams 
nuolaidas. Bėt katalikai tokių 
nuolaidų nedarą. Jie stengiasi 
atkovoti tas pozicijas, kurias 
buvo praradę laisvamanybės 
klestėjimo laikais. “Katalikai, 
pakeitę savo taktiką santy
kiuose su liberalinėmis srovė
mis, šiandien vaidina lapės ro
le.”

Autorius baigia priekaištais 
saviesiems laisvamaniams ir 
klausia: “Ar- jie stiprina sa
vo ideologinę programą visuo
menėje. Ar socialistai, sanda
riečiai ir tautininkai, būdami 
liberalais, kadą nors mėgino 
sudaryti “bendrą frontą”? 
‘Ne,’ 'atsako autorius. Jie ne
mėgina net ieškoti sau “rėk ro
tų”, nei liberalų santarvės su
daryti nepajėgia.

Autoriaus išvada: “arba lais
vamanyje, pasiekusi savo apo
gėjaus, išsigimė ,arba mūsų li
beralinės srovės, pačios nenu- 
jausdamos nuėjo tarnauti kle
rikalams.”

Pareiškimas yra įdomus ke
liais atžvilgiais: ir susirūpini
mu laisvamanybės išsigimimu, 
ir«kitų pravardžiavimu lapė
mis , ir nurodymu ,kad trims 
lietuviškoms grupėms idealogi- 
nė programa yra beveik ta pa-

Kas daryti?
Šitokia padėtis amerikiečius 

skatina Europoje kuo greičiau 
didinti karines jėgas. Jie duo
da pinigų ir-reikalauja iš Euro
pos valstybių ginkluotis.

Bet ta pati padėtis gąsdina 
Europos daugelį vastybių, ir 
jos nori delsti, atidėlioti. Kai 
tik Maskva parodo “taikos” 
spindulėlį, Europa stengias nu
sišiepti, nors žino, kad tai tėra 
tik peikiu liepsnelė.

Čia ir persiskiria Amerikos ir 
Europos kelias.

Redaktorius žodžiuose^ 
susimaišė

Dirvos redaktorius savo 
“žodyje” birželio 18 d. užsika
bina už “Darbininko”, kam jis 

spaudos apžvalgose atsiliepia 
dėl “Laisvės” ir ‘Vilnies”. 
Girdi, anot gautų Dirvoje laiš- ' 
kų, “Darbininkas” net tiek su
maišo lietuviškus reikalus, kad 
spaudos apžvalgoje mini komu
nistinius ir ^komunistinius 
laikraščius ,kaip lietuvių spau
dos balsą”. Paskui pats Dirvos 
redaktorių? dar stipriau pažy
mi: “Gal kartais “Darbininkui” 
taip atrodo, kad jei jau ne jo 
nuomonė, tai maždaug tinka 
pažeminimui, gal kartais ir 
greta “Vilnies”* ar “Laisvės” 
pastatant.”

Dėl to “sumaišymo” — lai 
pats “Dirvos” redaktorius ir 
be sumaišymo susimaišo, kas 
yra lietuvis, kas ne. Norėtume? 
ir mes, kad Bimba ir Mizara ir 
jų laikraščių skaitytojai nebūtų < 
lietuviai. Lygiai gera būtų, kad 
Paleckis, Vaišnora, Gregoraus- 
kas, Pakarklis, Venclova, 
Sniečkus ar kiti buvę komisa
rai ir Maskvos įrankiai nebūtų 
lietuviai. Tada tauta atrodytų 
švaresnė. Be kūkalių. Jų ža
linga veikla tautai, net tautos 
išdavimas betgi neatima jiems 
lietuvio vardo. Tik tokiems lie
tuviams palieka betgi neištri
nama tautinės gėdos dėmė. Tas 
pats lygiai kaip blogi darbai 
tautininko, kataliko nepanaiki
na jų .nei tautininkiškumo nei 
katalikiškumo charakterio. De
ja ,bet taip yra. Jei “Dirvos” 
redaktorius norės atimti lietu
vio vardą tiems, kurių nuomo
nės jam yra priešingos, kurių 
nuomonės yra nusikaltimas 
prieš tautą, tai ar neprieis jis 
panašų likimą ir pats, kad jo 
kas nors nenorės laikyti lietu
viu, o'tik tautininku. Neteisin
gas tai kelias.

Dėl svetimos nuomonės že
minimo — Darbininkas pasisa
ko, ar jis sutinka su svetima 
nuomone ar ne, ir išdėsto savo 
motyvus . Bet nuomonės ne
priėmimą pergyventi kaip tos 
nuomonės pažeminimą tegali 
tik žmogus, išaugęs toje dva
sioje, kuri kito nuomonės kri
tiką laikė nusikaltimu ir dėl to 
cenzoriaus pieštuku likviduoda
vo. Būdamas toks jautrus sa
vo nuomonei Joks žmogus la
bai nejautrus svetimai.

DIDYSIS PIKNIKAS
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Kalba prof. K. Pakštas
• Kurie ateiviai ntansta? • Pi£ncūxę ir ukrainiečių pavyzdys • Civilizacijos centrai yra 
pavojtagl • Trys Vikriam miestai Amerikoje • šeštadieninės mokyklos ir stovykloj

■ K. Pakštas. Keitėmės ai juo 
nuomonėm įvairiais klausimais. 
Bet vis ir vis grįždavo pasikal
bėjimas prie lietuvių tautinio 
isilaikymo emigracijoje. Prie 
klausimo, kuris čia iš visų 
skaudžiausias ir svarbiausiai

Laikrašti tvarko RedakeM Komisija. Vyr. red. S- SuKedMis

•traipanlal aabgoml ir amžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyt! straipsniai nebūtinai ižreiškia redakcijos nuomone. Už skelbime turim

Kodėl Rosenbergai sėdo į elektros kėdę?
Rosenbergams apsaugoti nuo elektros kėdės buvo sukeltas 

pasaulinis triukšmas. Komunistai čia griebėsi visokiausių prie
monių, net religijos, kurią šiaip jau po padu pamina. Jau iš to 
buvo aišku, kad į teisingumo rankas buvo patekę ne eiliniai šni
pai ir kad jų likimas Maskvai labai rūpėjo. Jai rūpėjo, kad mir
ties bausmė neatbaidytų kitų šnipų ir. kad Rosenbergai neprasi
tartų apie likusias dar šnipinėjimo paslaptis. Rosenbergams teli
ko rinktis tylą,ir mirtį arba paslapčių atidengimą ir taip pat 
mirtį. Kaip seni komunistai, dalyvavę slaptame jų pogrindyje ir 
šnipinėjimo tinkle, jie gerai žinojo, jog Maskvos rankos kartais 
yra labai ilgos.

Geriausia išeitis atrodė tyla ilgaamžiame kalėjime, čia buvo 
dedama labai daug vilčių ir tam pasiekti išsemtos visos galimy
bės, net ir tas sukeltas triukšmas. Bet jis JAV teismo nepalenkė 
pasielgti kitaip, negu įstatymai ir šalies apsauga reikalauja. Juk 
tikram teisme lemia ne triukšmą;, ne spaudimas iš šalies ir ne 
prašymai kokių didelių žmonių,-o patsai nusikaltimas ir jo ap
linkybes. Nusikaltimas gi buvo aiškiai įrodytas visose teismo in
stancijose ir ilgos procedūros keliu. Liko tada tiktai šaukti, kad 
žmonių akys būtų nukreiptos į kitą tašką: liekančius našlaičius 
vaikus. Vadinasi, čia vėl nusigriebta žmoniškumo, kurio šiaip jau 
komunistai nepaiso: eina į tikslą per kitų lavonus ir palieka šim
tus tūkstančių našlaičių, kaip Sibiran sugrūstųjų vaikus.

Jei kas turėjo pasigailėti Rosenbergų vaikų, ir galėjo tai pa
daryti, tai pirmiausia patys tėvai. Jie gerai žinojo, ko siekė, ką 
darė ir kam tarnavo. Jų “tarnyba” šio krašto priešui negalėjo 
nevesti į pražūtį ir skaudžią nelaimę vaikams. Dabar jie už tai 
didvyriais laikomi: bet tiktai tų, kuriems šnipinėdami tarnavo. 
O Rosenbergai ištikimai atitarnavo Maskvai iki pat savo miĄies.

Yra gana reikšmingi Maskvos laikraščių pareiškimai šioje 
byloje. Jie Amerikos tesmo sprendimą vadina “gėdingu nusikal
timu žmonijai.” Bet šfc bolševikų kaltinimas nuo Amerikos at
šok stą ir grįžta Kremliui, kuris tais žodžiais primena savo paties 
nusikaltimus. Juk tiek nusikaltimu žmonijai, tiek žudymu ne
kaltų žmonių ir tautų, niekas dar istorijoj nėra padaręs. Kitus 
smerkdami, bolševikai patys save pasmerkia.

Būdingi ir Rosenbergų gynėjo Blocho žodžiai. Jis pareiškė, 
kad teisme turėjęs reikalo' su gyvuliais... kad Amerikos valdžia 
tai nacinė diktatūra, kad JAV vyriausia galva esąs žudikas. Tai 
maskvinė terminologija, bolševikų vartojama kitiems pagiežai iš
reikšti. Blochas čia pasarodė bolševikinės galvosenos žmogumi. 
Tiktai jo ‘‘gražius žodžius” atsukus Maskvai, jie būtų teisingi. 
Kremliuje tikrai sėdi sugyvulėję žmonės, žiaurūs diktatoriai ir 
didikai. Ir tiems žmonijos priešams pasitarnaudami, Rosenber 
gai nuėjo iki elektros kėdės.

apie grįžimą. Mačiau 
jų galvoseną. O ji to- 
Lietuvoje, nebus tele- 
refridžereitoriaus, o

Atsakymai negalėjo labai 
džiuginti. Bet visada geriau pa
dėtį priimt atvirom akim, kad 
būtų galima padaryti, kas pa
daryti galima.

— Matau aplink save —kal
bėjo Profesorius — naujuosius 
ateivius smarkiai nutaustant. 
Ir vaikus ir senius. Jie mėgma 
prie angliško žodžio pridėt lie
tuvišką galūnę ir tokiu būdu 
daryti sau tiltą iš lietuvio į a- 
merikoną. Jie mėgina atsiriboti 
nuo lietuviško gyvenimo reiški
nių: kam jam lietuviškas pa
rengimas, kam jam lietuviškas 
laikraštis, nes jis nori pasiro
dyti su anglišku laikraščiu 
rankoje. O jei laikraštį užsisa
ko ar porą sykių per metus pa
sirodo lietuviškuose parengi
muose, tai jaučiasi darąs didelę 
malonę ir auką. Kalbėjau ne 
su vienu 
ne vieno 
kia: ten, 
vizijos,
čia jau ir namukas ir automo
bilis yra. Ten reiktų pradėti 
gyvenimą iš naujo ir iš nieko. 
Ne, tai jau sunku. Ir įsikūrimo 
dvasia apsėda visus žmogaus 
galvojimo ir jautimo centrus, 
įsikūrimo dvasia įaugina nau
jąjį ateivį į šią žemę ir užmu
ša lietuvį. Tai tautinė; mirties 
pradžia.

— Bet te kia-dvasia apima gi 
ne visus. Gal greičiau mies
tiečius, kurie visada linkę su- 
internacicnaiėti, — buvo prieš
taraujama profesoriaus minčių 
eigai. •

— Taigi kad kalbu apie ūki
ninkus ir jų vaikus. Ūkininkus 
gal net iš šviesiosios Lietuvos 
dalies — Suvalkijos.

Nuo naudųjų ateivių kalba 
krypo i senuosius, kurie lig 
šiol puikiai laikė lietuvišką 
dvasią.

— Kas bus po jų, su jaunąja 
karta?

— Kaip taisyklė primoji kar
ta išsilaiko. Antroji karta, jau 
čia gimę, daugelis panorės būti 
“puslietuviais”. Jūs žinot daug 
pavardžių ir žmonių, kurie jau 
yra Amerikos kultūros, bet

tautinį pavojų ukrainiečiams 
Amerikoje. Jis ėmėsi rinkti 
pinigus ir užpirko žemės plo
tus Kanadoje. Į juos ėmė kelti 
ukrainiečius iš Amerikos. Juos 
įkurdino toli nuo civilizacijos 
centrų. Jie kūrė savus centrus. 
Ten jų yra 400,000. Jie turi sa
vo mokslo institutą, kuris taik
stosi virsti ukrainiečių univer
sitetu. Kariuomenėje turi savo

nuoširdžiai kaba lietuviškai ir 
jaučia Betariu reikalams sen
timento. Jei mišrios šeimos su
sidarytų Lietuvoje, tautai jos 
nebūtų tokios pavojingos. Bet 
čia mišriose šeimose nutauti 
tnas neišvengiamas. Žinoma, vi
sada yra išimčių. Pažįstu eilę 
tokių šeimų, kur lietuviai vedė 
nelietaves ir jas taip sulietuvi
no, kad nei kalbos nei galvoji
mo atžvilgiu jų neatskirsi. Bet 
tai tik vyrų tvirto kieto cha
rakterio dėka. O su tokiu cha
rakteriu ir kitose sąlygose nu- 
tautimui atsispiria.

— O kaip yra su kitomis 
tautomis, kurios atsidūrė pana
šioje emigracijos padėtyje?

Proferius priminė galingą 
vokiečių imigracijos grupę, sie
kusią 10 mil. Prieš 40 metų ji 
buvo nepaprastai pajėgi. Ji 
padarė bandymą išlikti vokiš
ka, prisiimdama anglų kalbą, 
taigi virsti angliškai kalban
čiais vokiečiais, šiandien iš to 
vokiško “Zent mm vėrėm” ma
ža kas beliko.

Dėmesio vertos prancūzą pa
stangos. Jų čia yra pusantro 
milijono. Jie organizuotai su
pirko žemes pasienio valstybė- . 
se, maždaug šešias apskritis, 
ir ten įsikūrė. Juo toliau nuo 
centro, juo daugiau galimybių 
išlikti. Kai tik kas iš jų atsi
kelia į didesnius amerikoniško
sios kultūros centru?, sakysim’, 
apie Bostoną, jau antroj kartoj 
amerikonėja.

Lenkai . buvo sukūrę savus 
miestus. Net tris Vilnius. Bet 
šiandien Ontario Vilniuje jau 
du trečdaliai lenkiškai nekal
ba. Amerika didelis katilas sv- 
amerikonėti, į kurį savo noru 
lipama, nes pinigiškai apsimo
ka būti amerikonu.

Kas kita yra Kanadoje. Ten 
padėtis yra geresnė, ne- yra 
daugiau pavyzdžių, kad galima 
ir reikia nenutausti. Vienas pa
vyzdys ten — tai prancūzai. Jų 
atsikėlė į Kanadą 60,000. Jie 
kitos inteligentijos neturėjo. 
Tik kunigus. Jie pradėjo kurti 
savo ūkius, o tik paskui pran
cūziškus miestus. Ir jie ne tik 
nenutauto, bet jų skaičius iki 
dabar pakilo į 5 milijonus. Jie 
nenutauto, nes jie atsisakė nu
tausti.

Į prancūzus Kanadoje nusi
žiūrėjo ukrainiečiai, kurie gy
veno Jcitados Pennsylvanijoje. 
Jų šviesus kunigas įžiūrėjo 

kapelionus. Kur yra užsieniuo
se Kanados kariuomenė, ten 
daug kur yra ir ukrainiečių na
mai.

— Vadinasi, svetimos kul
tūros centrai yra pavojingi?

— Taip. Norint išlikti gy
vam — pirmas reikalas izo
liacija, atsitvėrimas nuo civi
lizacijos centrų. Reikia patiems 
susidaryti savus centrus ir iš 

PROF. DR. KAZIU PAKŠTUI 1953 m. birželio 29 
sueina 60 metu. Jis ryty aukštaitis, kilęs iš Užpalių parapi
jos, nuo Alaušo ežero. Nuo mobilizacijos 1913 pabėgo į 
Ameriką ir. prasimušęs sunkius gyvenimo takus Ameriko
je, 1918 baigė Ford h a m o universitetą. Jau nuo 1915 jis 
“Vyties” redaktorius ir vienas entuziastingiausią Ameri
kos kataliku veikėju. 1916 Lietuviu Taryba pasiuntė jį su 
kitais atstovu į Europa Lietuves laisvės propagandai. Fri
burge būdamas baigė ir geografijos mokslus daktaro laips
niu. Grįžęs į Ameriką redagavo “Darbininką”, paskui 
“Draugą”.

N no 1925 Lietuvos universitete geografijos profeso
rius, nuo 1938 ir Rygos universitete. Nuo 1930 m. Atei
tininku Federaciįos vadas, iki pat išvykdamas j Ameriką 
1939.

Vėl Amerikoje įvairiose mokyklose profesoriavo, da
bar — Pittshurgho universitete.

Prof. Pakštas vienas iš geriausiu kalbėto‘ų; vienas iš 
daugiausia pasaulio apkeliavęs; vienas i originaliausių ir 
dinamiškiausių idė jų bei šūkių autorius; vienas iš daugiau
sia ryšių su kitų tautų žmonėmis turinčių.

Paskutiniu laiku jo idėja — Vidurio bei Rytų Europos 
Federacija ir Lietuva jos narys.

Darbininko redakcija nuoširdžiai sveikina Sukaktuvi
ninką ir linki ilgiausių metų!

savęs spinduliuoti. Viri praaa-

kovingo:, ištvermingos. O jei
gu mes norime tik įsilieti į ki
tų sukurtos civilizacijos ban
gas ir naudotis jos patogumais, 
neredydami savo pastangų, dėl 
to ir tautiškai dūstame, slysta
me pakalnėn.

Taip, nutautimas yra dvasios 
liga; kur dvasia stipri ir ko
vinga, ten ji ilgam išliks lietu
viška. Kur ji linkus ieškoti pa
togumų, ten ir nutautimas 
spartesnis.

Mintys vėl grįžo prie prak, 
tiško klausimo,

'T
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nkno, kuris H prigimties yra 
kovingesnis principiagesRfe ir 
kuris tautos ateičiai yra svąr- 

besuks už jau nuaugusią kar-

— Jei padėtis tęstųsi tokia 
kaip dabar, — kalbėjo prof. 
Pakštas,— po kokios dešimties 
metų tesusigrąžintume tikrai 
lietuviško jaunimo kokį trečda
lį. Jiems išlikti ligšioliniai ži
diniai daug kur silpsta: būtent, 
kaip taisyklė, silpsta lietuvių 
kalba parapijų mokyklose. Bet 
pažymėtina ir gražių išimčių. 
Kai kur klebonai padarė ir pa
žangos, lietuvių kalbos pamo
kas sustiprindami. Tokios pa
žangios dvasios parodė ir kai 
kurie vienuolynai. Tačiau pa
grindiniai židiniai lietuvybei 
gaivint yra du: šeštadieninės 
mokyklos ir stovyklavimas, še
štadieninės mokyklos šiandien 
atlieka tą misiją, kurią carų 
laikais atliko ratelio mokyklos. 
O stovyklavimas turi virsti lie
tuvybės kalvėmis. Vienu drau
dimu nieko nepadarysi. Jose 
reikia žarijų, kurios uždegtų 
jaunimo šridyse herojizmą, ko-

antrai kalbai — gimtajai lietu
vių kalbai ir visam, kas lietu
viška. Tik herojinė dvasia par
ves į Lietuvą.

Persiskirdami su prof. K. 
Pakštu ir mintimi vertindami 
jo rolę lietuvių tautoje, prisimi
nėm Gabrielės Petkevičaitės į- 
spėjimą lietuviams inteligen
tams: kas iš jūsų bus, jei ne
būsite tais degančiais stulpais, 
kurie švietė žydų tautai, ke- 
liaujančai per dykumas trem
ties metu.

Prof. Pakštas visom įegton 
šviečia saviems ir svetimiems. 
Tik visas klausimas, aę akys 
nori įžiūrėti toje šviesoje atsi
veriančią tiesą?
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Tai nebuvo toli, bet nepa

prasta, kad lyguma gulėjo, 
kaip koks visai svetimas pasau
lis. Jis nieko bendro neturėjo 
su tuo, kas priklausė miškui. 
Atrodė, lyg žmonės, kurie miš
ko gūdumoje gyveno, visada 
turėjo tarp šitų medžių vaikš
čioti. Jie taip pat negalėjo pa
sirodyti lygumoje, kaip kurti
nai, kalnų pelėdos, lūšiai ir 
kaip mėlynių uogenojai.

Gudmundas ėjo per pievą į 
trobelę. Pro langą veržėsi švie
sa. Jis žvilgterėjo vidun pasi
žiūrėti, ar yra Helga. Ant sta
lo prie lango degė maža lem
pelė. Prie jos sėdėjo tėvas ir 
adė seną batą. Toliau, šalia ži
dinio. kur degė maža ugnelė, 
sėdėjo motina. Prie jos stovėjo 
ratelis, bet ji neverpė , o žaidė 
su mažu vaikučiu. Buvo jį iš
siėmusi iš lopšio, ir Gudmun
das net girdėjo, kaip jinai su 
juo juokėsi ir žaidė. Jos veidas 
buvo daugeliu raukšlių išvago
tas ir atrodė griežtas. Bet kai 

ji taip lenkės viršum mažo vai
kučio, veidas jos švito švelnu
mu ir ji mažajam taip meiliai 
šypsojosi, kaip tikra motina.

Gudmundas dairėsi Helgos, 
bet jos niekur nematė. Tada 
jam atrodė būsią geriau pa
laukti, kol ji ateis. Jis stebėjo
si, kad jofe dar nebuvo namie. 
Gal būt, grįždama užsuko pas 
pažįstamus pailsėti ir užkąsti? 
Bet greit ji turėjo būti namie, 
jei prieš užslenkarit nakčiai no
rėjo patekt po stogu.

Gudmundas sustojo valandė
lę kieme ir klausėsi žingsnių. 
Visai ramu buvo, nė vieno gar
selio. Jam atrodė, lyg niekada 
prieš tai nebuvo girdėjęs to
kios tylėsi Rodės, lyg miškas 
būtų sulaikęs savo kvėpavimą, 
stovėtų ir lauktų kažko nepa
prasto.

Niekas nėjo mišku. Nė viena 
šakelė netraškėjo ir nė vienas 
akmenėlis neriedėjo. Helgos ti
krai dar greit nebus. Aš /ikrai 
norėčiau žinoti, ką ji pasakytų, 
mane*čię pamačius, — galvojo 

Gudmundas. — Gal būt, ji su
riktų ir bėgtų į mišką ir visą 
naktį negrįžtų.

Be to, jam atėjo mintis, kad 
iš tikrųjų nuostabu, jog jis dėl 
šitos trobelninkės čia atsira
do.

Kai jis grįžo iš teismo, kaip 
paprastai, papasakojo motinai 
viską, ką buvo dieną išgyvenęs. 
Gudmundo motina buvo išmin
tinga moteriškė ir gerai supra
to, kaip elgtis su sūnum, kad 
jis užaugęs ja tiek pasitikėtų, 
kiek būdamas vaikas. Jau daug 
metų, kaip ji serga ir negali 
vaikščioti ir visą dieną tylėda
ma išsėdi atlošiamoje kėdėje. 
Visada jai būna puiki valanda, 
kai Gudmundas iš kur nors 
grįžta ir parneša naujienų.

Kai Gudmundas papasakojo 
apie Stormyro Helgą, jis paste
bėjo, kad motina susimąstė. Il
gai ji sėdėjo tylėdama, kažkur 
į tolį įsižiūrėjusi.

— Atrodo, vis dėl to geras 
grūdelis glūdi šitoje mergaitė
je, — pasakė ji. — Niekam ne
galima prikaišioti, jeigu jis kar
tą pakliūva j nelaimę. Gali būti, 
kad ji tam, kuris dabar ją už
tars, dėkingumu galės atsily
ginti.

Gudmundas tuojau suprato, 
apie ką galvojo motina. Ji ne
begalėjo pati sau pagelbėti, tad 

prie jos turėjo kas nors būti, 
kas jai padėtų. Bet buvo sunku 
rasti tokį žmogų, kuris šitoje 
vietoje norėtų būti. Motina bu
vo tyli ir nelengvai patenkina
ma. Be to, jaunos mergaitės 
norėdavo imtis kito darbo, Imtis 
teikdavo didesnės laisvės. Da
bar tikrai motinai atėjo mintis, 
kad ji galėtų Stormyro Helgą 
paimti pas save tarnauti. Ir 
Gudmundas galvojo, kad tai 
geras sumanymas. Helga tikrai 
galėtų būti motinai jlabai atsi
davusi.

— Sunkiausia būtų su vai
ku, — tarė motina po valandė
lės. Gudmundas suprato, kad 
ji rimtai apie dalyką galvoja.

— Jis tikrai galėtų liktis pas 
senelius, — pasakė Gudmun
das, — nieko nepadarysi, — ji 
turi nuo jo skirtis.

— Ji tikrai turėjo užmirkti, 
ko nori ir ko nenori. Man ro
dos, kad ji ištikrųjų išbadėju
si. Ten Stormyro vienkiemy 
tikrai virėju yra plonasis Jo
nelis.

I tai motina nieko neatsakė, 
bet ėmė apie visai ką kitą 
kalbėti. Buvo aišku,. kad jai 
kilo naujos mintys, kurios 
trukdė daryti galutinį sprendi
mą.

Gudmundas ėmė pasakoti, 

kaip jis aplankęs viršaitį Acl- 
vaekre ir sutikęs Hildurą. Jis 
pranešė, ką ji pasakė apie ark
lį, ratus, Lengvai buvo paste
bima, kad jis susitikimu džiau
giasi. Taip pat ir motina atrodė 
labai patenkinta. Kai ji taip 
nejudėdama savo atsilošiamoj 
kėdėje sėdėjo, tai jos mieliau
sias- užsiėmimas buvo planuoti 
savo sūnui ateitį. Ir jai pir
miausia atėjo mintis, kad jis 
turi pabandyti pasipiršti gra
žiajai viršaičio dukteriai. Tai 
būtų puikiausios vestuvės, ko
kias tik jis galėtų turėti. Vir
šaitis buvo tikrai stambus ūki
ninkas. Jis turėjo didžiausią ū- 
kį parapijoje, daug galios ir 
daug pinigų. Būtų kvaila tikė
tis, 'kad jis pasitenkintų žen
tu, kuris neturi didelių paja
mų, kaip Gudmundas. Bet vi
sados galima, kad jis išsirink
siąs tą, kurio duktė norėsianti. 
Ir Gudmundas galėtų Hildurą 
laimėti, jeigu jis tik to norėtų. 
§ituo motina buvo tvirtai įsi
tikinusi.

Tai buvo pirmas kartas, kad 
leido motinai pastebėti, kur jo 
mintys skleidė šaknis. Ir jie il
gai ir plačiai kalbėjo apie Hil
durą ir apie visus jos turtus ir 
dalias, kurios teksiančios tam, 
kuris ją gausiąs. Bet greit kal
ba užsikirto. Motina iš naujo 
paskendo savo* rūpesčiuose.

— Ar tu negalėtum man pa
kviesti Helgą? Aš norėčiau ją 
pamatyti prieš nusamdydama, 
— tarė ji pagaliau.

— Tai gražu, kad tu nori ją 
paimti, motina, — atsakė Gud
mundas ir galvojo: jeigu moti
na gautų tokią slaugytoją, ku
ria ji būtų patenkinta, tai jo 
žmonai čia gyvenimas būtų 
visai puikus.

— Tu pamatysi, kad greit 
mergaite būsi patenkinta, — 
tęsė jis.

— Tai geras darbas ja pa
sirūpinti, — pasakė motina.

Kai ėmė temti, ligonė nuėjo 
į lovą, o Gudmundas į tvartą 
nuvalyti arklį. Buvo gražus o- 
ras, giedra ,ir visas kiemas mė
nesienos nušviestas. Tada jam 
atėjo mintis, kad jis dar šian
dien turi nueiti j Stormyrą pra
nešti motinos norą. Jeigu rytoj 
būtų gražus oras, tai reikėtų 
skubiai vežti avižas, ir nei jis, 
nei kas kitas neturėtų laiko Iš
riti.

Ir kai dabar Gudmundas sto- 
\ ėjov-Stormyro vienkiemy ir 
klausėsi, jis negirdėjo žingsnių; 
bet kiti garsai silpnai pasiekė 
jo ausį. Tai buvo tylus dejavi
mas .visai tylus, nuslopintas ir 
kartkartėmis — sukukčiojimas. 
Gudmundul atrodė, jog garsas 
eina iš daržinėlės ,ir jis nuėjo

Jam bfedartlBMlV. kubfidjį- 
mas nutilo, bet buvo aišku, kfcd 
kažkas malkinėjė judėjo. Gud
mundas suprato.

— Ar tai tu esi, Helga, kuri 
ten sėdi ir veiki? — sušuko jis 
ir atsistojo tarpduryje, kad 
mergaitės nepabėgtų, kol su ja 
pašnekės.

Vėl buvo visai tylu. Gudmun
das tikrai gerai įspėjo — tai 
buvo Helga. Ji sėdėjo ir verkė. 
Ji stengėsi kūkčiojimą nuslo
pinti, kad Gudmundas pamany
tų apsirikęs ir nueitų savo ke
liu. Daržinėlėje buvo nepapras
tai tamsu, ir jis žinojo, kad jos 
nepamatys.

Bet Helga šį vakarą buvo to
kiame dideliame nusiminime, 
kad jai ne taip lengva buvo nu
laikyti ašaras. Ji dar nebuvo 
buvusi trobelėje ir nebuvo pa
sveikinusi tėvų. Ji neridriM. 
Kai ji prietemoje staigiu šlaitu 

lipo ir galvojo, ką turinti pasa
kyti tėvams, jog jie neturi lauk
ti jokios pagalbos iš Martino 
Pero, tada ji ėmė bijoti rūsčių 
ir piktų žodžių, kurte jai bus 
pasakyti. Ji dėl te ir neifafrj. 
so įeiti į vidų. Galvojo pasilikti 
lauke, kol jie sumigs. Tada gal 
kitą dieną apie nelaimingą da
lyką neteks kalbėti. Ir taip ji 
malkinėje pasislėpė.

(buidmvteu)
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said viėną kitą vietą labai ger-

iš kairės stačiai laužtas griove-

labai didelis. Bet visa nelaimė: Jis
o-.i'nidM įlipai ouiicnanittMu moRavo ftOKRams

MOKSLO NAUJIENOS
!

toms generacijoms.

Tam tflttais atvejais bakte
rijas iš t8Uo prieš vaistų nuo-

, nes bu
vo panašus* nukirstam kiauši-

mą. T&i buvo įvairibs versmės, 
įvairias ligas 
eliai, miškai,

štnttaprOeerttihis. Ėet 
kofckai šti šitife vaišiais apsi-

moto iš pefeių atkirti ir pa?
naudoti pnes ligas. Chemikai 
ir met&kai dabar ir patys paga- . ■
mino daūg priešbakterinių me- • Mtifiis dabar žktatna, koks

lenktynės su bakterijomis
moderniai Kaftant, “rerišten-
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bakterijų atspartunas didėja.
Vieno vokiečių universiteto 

klinikų vadovybė atliko įdomų 
' eksperimentą: buvo padaryta 

visų nuolatinių pacientų nosies 
* ir gerklės tyrimai mikrobų at

žvilgiu. Reikia pasakyti, kad 
nosis ir gerklė surenka daug 
kokkų ir kitokių ligų sukėlėjų. 
Klinikų vadovybė užveisė iš pa
cientų nosies ir gerklės gautų 
bakterijų kultūras ir po to ty
re šitų bakterijų atsparumą 
prieš antibiotihes ir chemines 
medžiagas. I pacientų nosis ir 
gferkles šitie mikrobai pateko 
iš klinikų aplinkos.

Spėjimai pasitvirtino: šitie

toks apšiprai inėra paveldi-

bakterjas
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ėBnaM, Mkfeose mikrobai, 
nuolatos susidurdami su aiiti- 
btotinėmis medžiagomis arba 
vaistais, įsigyja didelio atspa-

gurtidš krito.
kc£itt būdų niikro- 

bų afsparurtetS ptttoš titoftertvi- 
kūs tdišbis? m tiellriiėlef, 
Freibūfgo iiBhifel
vedėjas, šitą kfetttsirią taip aiš
kia*: tik riete! g Stoto riiilijar- 
dų ttffeėriėtfliftė tetdfel prieš Su
statytus Vaistų?, pv£; srtrėpto- 
myciną, turi nepaprastą atspa
rumą. šita atskartoji bacila, 
kada stfepfomyeirtas kitų baci
lų, kurios neturi atsparumo, 
dauginimąsi sustabdo, sukuria

APENDICITAS
DR. A. GRIGAITIS

Apendicitu vadiname aklo
sios žarnos mažojo piršto di-

pilvo plėvės tuštumą. Laimio

jo įdegimo priežastimi gali

justus pūlius pasidaro sulipi- 
mai, ir pūliai lokaiizuojasi apie 
apendiksą, nepaliesdami pilvo 
plėvės.

Chroninio-apendicito reiški
niai dažnai neryškūs ir necha
rakteringi šiai ligai. Tokie fi- 
goniai skundžiasi viduriais^ 
blogu apetitu, silpnumu, greitai 
pavargsta. Toks chroninis a- 
pendicitas gali sukelti paaštrė
jimą, ir tuomet diagnozes pa
aiškėja. Nežymus chroninio a- 
pendicito reiškiniai gali duoti 
žymių patalogmių pakitimų a- 
pendikse ir jo kaimynystėje. 
Apendicitas gali būti pūlių ke
penyse ir kepenų venų užsikim
šimo priežastimi.

Noriht pažinti apendicitą be 
bendro apžiūrėjimo, reikalui 
esant, daromas kraujo tyrimas

Ii paliesti akląją žarną, o iš ten 
ir apendiksą; pašaliniai kūnai, 
kirmėlės, kraujo apytakos su
trikimai, jo užsikimšimas, jo 
persilenkima's.

Apendicitas gali būti aštrus 
ir chroninis.

Aštrus apendicitas turi 'įtai
gią pradžią. Padidėja tempera
tūra, kartais būna labai aukš-- 
ta, vėmimas arba piktinimas, 
sausas liežuvis, viduriai tai kie
ti, tai laisvi. Skausmai dešinėje 
apatinėje pilvo dalyje. Kartais 
priepuolio pradžioje Skausmai 
būna po krūtine, prie bambos, 
vėliau lokaiizuojasi dešinėje 
apatinėje pilvo dalyje. Ypač spinduliais. Pas moteris apen

dicito diagnosą šankina netoli 
esą galimi gimdos priedų su
sirgimai. Kartais apendicito 
diagnozę klaidina skrandžio, 
tulžies, žarnų, šlapimo pūslės 
susirgimai.

Tik nedidelis procentas ašt
rių susirgimų apendicitu bai
giasi mirtimi.

charakteringi apendicitui skau
smai pusiaukelėje tarp bambos

Prie apendicito gali būti in- 
■ fektuota ir pilvo plėvė. Tuomet

atikšfa fefr.petatūtą, bendra
savijauta bloga, skausmai di-

sftifcti, sptbgus pūfifritott dįten- 
difesui te išsffiejus pūfetois į Attfcščfeni gydytojai dėl apen

dicito gydyteo vaižėSi: tera
peutai savinos! apendicitą sau, 
chirurgai sste. Dtter šis ginčas

gydyrttšs yta chirurgo reika
las. Kadangi apendiksas yra 
nereikalingas otganizmui, tad 
fcuo anksčiau jis pašalinamas, 
irto geriau.

Ligotois, Susirgęs apendicitu 
arba kilus įtarimui, privalo 
tuoj kviesti gydytoją. Gydymo 
užtęsimas gali sudaryti kom
plikacijų.

Kartais po operacijos ligonis 
skundžiasi skausmais apendici
to vietoje —dešinėje apatinėje 
pilvo dalyje. Tai dažniausiai 
paeina po pūliuojančio apendi
cito operacijoj atsiradusių su
augimų. Laikui bėgant, pra
nyksta ir šie nemalonūs ligo
niui skausmai.

paveldimi staigūs gyvių pasi
keitimai. Mutacijos apima pa
veldėjimo vienetų, vadinamų 
genais, pasikeitimus. Genų pa- 

kttfeiniai 
kitų prie-

žinti. Bakterijos paviršių den
gia membrana, kuri pripranta 
prie vaistų nuolatinio veikimo 
ir nepraleidžia jų j. bakterijos 
vidų. Kartais bakterijų apsipra
timas su vaistų nuodingumu 
taip toli nužengia, kad nuodin
gi vaistai joms pavirsta mais
to produktais. Tada vaistai 
skatina bakterijų dauginimąsi. 
Kokia dabar išeitis? Tik vaistų 
kombinuotumas gali užkirsti 
kelią mutacijų susidarymui. 
Prcf. Domagk, Nobelio premi
jos laureatas, sulfonamidų su- 
radėja-\ sako, kad chemija turi 
dar daug parodyti pastangų, 
kol bus pagaminta toki vaistai, 
prieš kuriuos jokios bacilos ne
atsilaikys.- Galimumai dar neri
boti.

Pfte jų Jpėt ššvO Šeimos ar 
ihetities/Svėnteš suštritikdaVo, 
džia niiesi Ir llūdėdanii. 'to
kių Xdetų rtiūsų krašte btivo 
daug, netik visiems 
Rdmbynas, Šatrija, Ktyžių 
ka’has, Mokaus ar Kryžių ak
menys. Visos tos viėtofs turėjo 
savo praeitį it labai gausius 
pasakojimus. Bet šiuo kartu 
noriu papasakoti apie vieną ne
paprastą akmenį, kuris vieną ^gus dbturės geres dalios, jį 
naktį ”pabėgo” iš.lenkų pa
vergto Vilniaus krafto į laisvą 
Lietuvą...

Krievėnų km., i jnsko vi., 
Seinų apsk. buvo iš senų diena 
labai gerbiamas akmuo.

dažnai užsukdavo prie to ak
mens akių pasigydyti, t. y. pa
tepti anksti rytą iš griovelių 
rasa, kartais vieną kitą poteri 
sumesti ir pan. Visi alunenį 
nuostabiai gerbė, ir niekas ne
drįso jo skaldyti, nors aoylin- 
kėje akmenų trobesių pairc.- 
tams trūko. Buvo pasakojau.a. 
jdg suskaldys šį akmenį žmo-

tiksiančio:: ligos, o trobesį ug
nelė pereisianti...

Apie 1933 m. Kultūros Pa
minklų Apsaiga rin’-b žinias 
apie įvairius senovės pamink
lus. Buvo pranešta ir apie šį

kokie 3 Ičm anapus demarkli- 
nijos. Gyventojai, dirbdami a- 
napus savo ladfus, jį dažnai 
aplankydavo, o vieną kartą nu
ėmė ant popierio jo “raštus” 
ir pasiuntė KP Apsaugai, kuri 
tuomet susidomėjo ir paprašė 
tuos gyventojus aną akmenį už
kasti, kad lenkai nesunaudotų 
kažkokioms statyboms.

Tačiau pasienio gyventojai 
susitarė šį akmenį pas save, į 
Nepriklausomą Lietuvą parsi
vežti. Ir vieną vasaros naktį 
nugirdė lenkų sargybinius, 
greit užritė visos apylinkės vy
rai ant paruoštų tam reikalui 
šliužų ir parsivežė į šią pusę ir 
po ilgesnių pasitarimų paliko 
Alksnėnų km. ūkin. Sandos so
dyboje. Taip “ištrūko” senelių 
gerbiamas akmuo iš besikėsi
nančių į jo sveikatą- lenkų ne
laisvės. J. Indrys

MAŽbn KARCAAcijA ŠKOTIJOJE. Po ĮSI metu a*rm» karta Škotijoje, EifiabargiM mieste. ĖkMęta 
n pri&DŽ tr Škotijos karūną, skeptrą ir karda, ko kiti karaliai jan nedarydavo. CiM ji Ai Vy

ru važiuoja ndesto gatve.

CARO KARŪNA SAUGOMA SUOMIJOS MIŠKUOSE 
Žilagalviai vienuoliai slepia religines brangenybes

Vidurinės Suomijos miškuo
se stūksoja keli trobesiai, ku
riuose gyvena 84 nunokę se
niai. Tai likučiai iš garsiojo ru
sų vienuolyno Ladogos ežero 
Valamo saloje, kurią, rusams 
užėmus 1939 m., turėjo palikti 
bemaž po tūkstančio metų. Ge
rais laikais tame vienuolyne 
būdavo apie du tūkstančius 
vienuolių, bet bėgant tebuvo 
likę tik du šimtai. Pasitraukę 
Suomijos gilumon, nusipirko 
didelį sklypą miške prie Kar- 
vonkanavo ežero ir pradėjo 
kurti naują gyvenimą su viso
mis savo senomis tradicijomis. 
Retai kas pas juos užklysta, o 
dar rečiau Helsinkio stotyje 
prisistato koks nuo mėnulio 
nukritęs keleivis ir paprašo bi
lieto į Valamo salą, kuri prieš 
15 metų buvo visų turistų Me
ka.

Rusams atėmus iš suomių sa
lą, ptadėjo gesti ir tų vienuo
lių gandas, pasaulis pradėjo 
juos užmiršti. Naujoje vietoje 
viską pradėjo iš naujo, net vie
tą pavadino Naujuoju Valamu.

Vienuoliai savo rankų darbu 
užsidirba juodą duoną ir tvar
kosi, visiškai nepriklausydami 
jokiam pasauliniam autoritetui. 
Atrodo labiau
panašūs į pasakiškas būtybes, 
negu dvidešimto amžiaus 

žmones: kasotais plaukais, žilo
mis barzdomis, auliniais ba
tais ir ilgais švarkais. Iš tikrų
jų jie ir nėra šio amžiaus vai
kais, nes jauesrrieji jau persiri
tu per 80-Mus metelius..

Visas jų pasaulis išsimėtęs 
po ke®s nameli! miške. Di- 
džkiustame vtonucflių
viršininkas ir jo artimiausi pa
dėjėjai. Kiti namai irti ki

 

tiems bei ūkio reikalams. Vie-

nas pastatas perdirbtas į baž
nyčią, kurioje renkasi mal
doms visi bendrai. Ten laiko
mos ilgos pravoslaviškos mi
šios.

Tai toliausiai pasistūmusi 
vieta,

kurioje dar tebegarbinamas 
Dievas. Laisvu metu tie žilagal

NIKALOJAUS II, paskutinio Ra- 
sijos este, boBevikų nužudyto Ura
le. bažnytinė fcdrana vfefrtrohtj bu
vo ifaatarta Suomijoje.

Tačiau ,jei koks svetys turės 
vienuolių pasitikėjimą, jį pa
ims už rankos gana patriarka- 
liškos išvaizdos senukas, ūža
vęs į namo antrąjį aukštą pro 
kelias paslaptingas duris ir 

parodys brangenybės, 
kuriais šimtmečius saugojo ir 
bėgdami pasiėmė su savimi iš 
senojo, vienuolyno. Išvysi auk
sinių ir .sidabrinių ikonų, kry- 

*žių, išpuoštų deimantais ir ki
tais brangakmeniais, auksu siu
vinėtų drabužių.

Tačiau brangiausiu dalyku 
tai parodys kuklios išvaizdos 
dėžutę, kurioje padėta caro

viai noriai ten renkasi padū
moti ir pasirengti paskutiniam 
žingsniui, kurį viens® po kito 
žengia amžinybėn. Sienose su
kabinėtos šventųjų ikonos ir 
kryžiai.

Naujasis Valamas nepasižy
mi jOkiomr? meno ar grožio 
naujybėmis. Tai kukli tremti
nių vietelė, kur jos gyventojai 
jdučiasl laikinai prisiglaudę. 
Jie laukia geresnio rytojaus, 
kad vėl galėtų sugrįžti stVan 
lizdan, iš kurio komunizmas 
juos išbaidė.

Nikolajaus II karūna,
kurią nešiodavo kaip vyriau

sias rusų ortodoksų bažnyčias 
. galva, žibą deimantai primena 

visą praėjusių laikų didybę. 
Kiekvieną kartą ištikimojo ka
rūnos sargo gęstančiose akyse 
sužiba ašaros. Gal jam tada 
kyla klausimas, kas ir kada už- 
ridės šią karūną, ir ar ilgai vie
nuoliai ją galės saugoti? Per 
15 tremties metų pantraukė iš 
gyvenimo 117 ištikimųjų sargų, 
gi iš pasaulio nė vienas nepri
sidėjo.

Viską sudėliojęs, vėl tave iš
ves ir, palingavęs tyliai galvą, 
kaip tylus Suomijos beržas, pa
sakys — Tebūna šventa Dievo 
valia. G. lt

• Doesaeldarfe^ Vokietijoje, 
steigiamas institutas registruo
ti visiems laimėjimams medeci- 
nos moksle ir praktikoje.

• Vabzdžių viename žemės
hektare galima rasti apie 17 
milijonų. Yra, gi takių vabzdžių, 
iš kurių kiaušinėlio gimsta 
2000 naujų. Tai beht prieaug

lis! *

Elektroniniai smegenys
^Yra ir tokie, bet tai mašinos, 

gaminamos IBM firmos. Firma 
tų skaičiavimo mašinų nepar
duoda, tik nuomoja už nedide
lę sumą — 12.000 dolerių mė
nesiui. Tačiau verta imti, nes 
mašina Skaičiuoja bent 2500 
kartų greičiau negu geriausias 
matematikas. Vadinasi, kol jis 
apskačiuos, tai ir jam beveik 
tokią pat sumą sumokėsi. Pa
vyzdžiui, painius atominės c- 
nergijos apskaičiavimo uždavi
nius, kuriuos matematikas 
sprendžia 5-6 savaites, mašina 
atlupa per 6 minutes. Tuo pa
čiu laiku ji dar gali išspręsti 24 
panašius uždavinius. Tai bent 
‘smegenys”! Ar žmogus nebus 
tiktai kilęs iš mašinos, o ne iš 
beždžionės?

Kaip žmones kalba?

Pasaulyje angliškai kalba 
250 milijonų žmonių. Iš paskos 
seka rusų kalba su 150 milijo-

nų žmonių (mažiau, negu bol
ševikai giriasi). Ispaniškai kal
ba 120 milijonų ir vokiškai 100 
milijonų. Visus gi aplenkia ki
niečiai. Nors jie ir nesusikalba 
tarp savęs, jei sueina iš tolimes
nių provincijų, bet įvairiomis 
kinų kalbos tarmėmis susjšne- 
ka 450 milijonų.

Kas ir dėl ko žudosi?

Savižudžių daugiausia pasi
taiko tarp tų žmonių, kurie gy
vena vieniši ir išgyvena psichi
nę depresiją. Trečdalis savižu
džių yra psichiškai nesveiki 
žmones, kitą trečdalį duoda 
skyrybos, o paskiu eina vieniši 
žmoriė*. Dažniau žmonės sau 
galą pasidaro taikos ir tautybės 
metais. Kai visi išgyvensi sun
kias valandas, karą ir ūkines 
depresijas, savižudžių kaip tik * 
būna mažiau. Vadinasi, ne strn- 
*kus gyvenimas veda iš šio pa
saulio, o gyvenimas be dvasi
nės atramos. P. V.

TĖVAI PRANCIŠKONAI KENNEBUNK PORT, ME.
1953 m. fugpiūčto-Atigtist 9 d.

RUOŠIA

LIETUVIŲ DIENA IR PlkMky
Religinėje dalyje:: Naujai pastatytojo Liurdo pašventini

mas ir iškilmingos šv. Mišios Liurdo grotoje.
Meninę dalį išpildys New Britain, Corm., Lietuvių parapijos 

choras ir tautinių šokių grupė, vadovaujant muz. V. 
Marijošiui ir K. Marijošienei.

. Lietuvos Pranciškonai nuoširdžiai į šią šventę kviečia atsi
lankyti savo draugus, geradarius ir visus lietuvius.

Pfeuoši fevo tauMbatf af įtaigą ir Lietuvą,
įsigijęs

Oipsiflj LiėttttOs Laišvčs Statulos 
BARELJEFU, 

pagamintą skulptoriaus V. Kaiubos.
KAINA $4 00. ~~

GaunaiUas£“DARBiNltai(r ADMINISTRACIJOJ, 
680 ĖttSttwičk Ate., Bfbokiytt 21, N. T.

I
NAUJ1ĖNA VARGONININKAMS

Lietuvio kompozitoriaus sukultos SfiŠM 
MtOO ns\xy/w>ra vurwani'r aritf feU iMISSA IN HONORKM IMMAC1JLA11 COtiblS KM. V.

Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro ir boso solo.
JeToniftio Kdčihsko

KAINA $1.50
Gaunama “DARBININKĖ* feo llušfrfrfck Aie„ 

ftrooklyn 21, N. Y.

aiufeMrtti teL HTatirit 7-4677

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, seimos. vaikų. įvairių progų 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
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Kai Joninių ugnys degė čiau

Šveptas Jonas! Visų langai 
atidaryti Daržinės praviros, 
gali eiti ir švilpauti Ir kū

dais. Šienu. Su dalgiais, su 
šienapiūte pasitiko šv. Joną, 
ateinančią vasarą. Ir kvepia 
visi sodai* keliai tokiu maloniu 
kvapu..

vijai. Piemenukai šūkauja ir 
juokiasi Kol pamelš karves, jie 
sėdės prie senutės ir klausys

Ir kiek burtų, kiek istorijų ji

užkerėjimo. Prisimins ir šer
mukšnio lazdą. Ji tik viena

Dar nespės senutė baigti, 
„ kaip jaunieji strigt pastrigt per 

tvoras, per ežias ir lekia į laz- 
t dynus, kur šermukšniai suau

gę. Jie karsis ir, išsitraukę pei
liukus, piaus šermukšninę laz
dą. Tada jie narsūs eis į kaimo 
gilumą, ieškos visokių žiedų, 
kuriuos minėjo senutė. Tai 
brangūs vaistai, tai žolelės 
prieš užkerėjimus.

Kiekvienoje sodyboje, kur 
yra Jonas, kala prie vartų vai- 
nikus; žalumynais puošia kėdę 
ir ją stato sode prie lango. Ten 
pat parita ir

alaus verpelėlę.
O jis piktas, putojantis. Tik 
pramušk kamštį, kaip jis 
griausmingai šoks laukan ir

MOKINIŲ VAKARAS WORCESTERY
Gegužės 14 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje buvo sureng
tas tradicinis parapijos mokyk
los mokslo metų užbaigimo va
karas. Progrąmą atliko seselių 
parengti mokyklos mokiniai. 
Kekvienas mokyklos skyrius/ 
pradedant vaikų darželiu ir 
baigiant VIII skyriumi, atski
rai atliko jiems pavestą prog
ramos dalį. .Geriausiai buvo pa
rinkti programos dalykėliai 
vaikų darželio, I, II-IH ir V 
skyrių vaikams,
programa buvo įdomi ir žiūro
vams ir patiems aktoriams. 
Vietoj vaizduojamų visokių 
negrų, indėnų ir lietuviui visai 
nepažįstamų dainuojamų lie
tuviškai dainų, gal geriau bū
tų parinkti vaizdelius iš lietuvių 
kovų gyvenimo, plastiškai pa
vaizduoti vieną kitą tikrai lie
tuvių dainelę ar žaidimą. Tai 
būtų ir žiūrovams arčiau prie 

• širdies ir jaunimui būtų skie
pijami tautiniai jausmai.

Po meninės programos į 
sceną suėjo 20 jaunuolių, ku
rie šiemet baigė devintą para
pijos mokyklos skyrių. Jiems

linksma daina visame kaime.

brat&a putelę, klausyk, kaip 
kažkur sušunka armonika. Ir 

dėsi ją gatvėje. Ateina tiesiai 
Su ja ir būrelis merginų, vai
kinų. Prie jų jungiasi kiti iŠ 
kiekvienų namų. Taip'susidaro 
ištisa procesija. Priekyje jie
neša ant aukštos kartės sma- lauš. įsigėrusi šoka, linskknina- 
tootą ir šiaudų prikimštą ste
bulę.

Užsilipę ant kaino, tuoj su
kasi ir šoka. O kai truputį su
temsta,

ir ją iškelia. Toli toli ji šviečia 
kaip žibintas. Jaunieji eina ra
telius aplink ir dainuoja, klega. 
Visi dairosi, o kur kitų kaimų 
ugnis. Va, žiūrėk ir sublizgėjo 
kaip gaidžio skiauterės ant ki
tų kalnų ugnelės. Tolyn, tolyn, 
viena kitą vydamosi.

Stebulė baigia degti, susverdi 
ir puola. Kai ji nukrinta, jau 
apačioje sukrautas kitas lau
žas. Ten vėl šoka ugnis, o su ja 
ir jaunimas prie laužo liepsnos.

Ateina ir senieji. įsimetė ža
riją į pypkę, veda kalbą apie 
senovės ugnis, kaip jos kadaise 
skelbdavo, kad priešas užpuola 
mūsų žemę. Nuo Ugnies jie 

prieina prie raganų.
Joninįų vakarą jos skrenda

sveikinimo žodį pasakė kun. 
M. Tamulevičius. Klebonas A. 
Petraitis įteikė mokyklos bai- 

\gimo pažymėjimus. įteikimo Viena jy šnkandtis sthilgį 
metu buvo ir charakteringų 
dalykų. Kun. A. Petraitis link
smai nušiteikęs, įteikdamas pa
žymėjimą su dovana malda
knyge “Sveika Marija”, kiek
vieną lietuviškai kalbino ar su
prantąs lietuviškai, ir ragino iš 
tos maldaknygės melstis. Vie
ną graduantę, - lietuvių tėvų 

Jų atlikta dukrelę, užklausė, ar jos tėvai 
yra nukentėję per siautusią 
vėtrą, bet toji nesupratusi 
klausimo;

Mokyklą baigė astuonios 
mergaitės ir dvylika berniukų: 
June Gudas, Genevie Pustiš, 
Patricia Gecavich, Carol 
Watts, Dorothy Zalieckas, Jo- 
an Yuodsmikiš, Mildred Kar- 
dokas, Dolores Babkauskaš, 
John Licoski, Rimantas Pau- 
liukonis, Antanas Prapuolenis, 
John Bain, Robert Condrote, 
James Backley, Mindaugas 
Leknickas. Leonard Zalauskas, 
Richard March, Robert Sie- 
niuc, Charles Matusavage. Pra- tuviškoji visuomenė turi pro- 
nas Glodas. Vrg. gos pažinti seseles, jų dirbamą

tžergtKios šluotas, zvimbia ir

Šatrijos kalne randa jau bač
kas alaus. Tada plempia alų.

į pušis plaukus šukuojasi, na- 

nus. žodžiu, raganiškai Bnks- 
minasl Sako, kartą tokia sena 
ragana per daug užmetusi a- 

si, o čia gaidžiai skelbia, kad 
reikia baigti puotą. Apžergė 
ragana šluotą ir kad paleis tre-

AifottšAŠ Kėfiuotis 
JONINES

Edi neklauskit, kain nešioju 
Gėlę švarko atlape?
Kieno vardą Ai išįdoviau
Ant žilvyčio paupėj?

Buvo naktis švento Jono, 
Naktis meilės ir dainų. 
Šviesu buvo visuos šonuos
Degė ttgttys ant kailių.

Ūžė jaunas vasarojus, 
Skundės Upė plaukdama. — 
Ir armonika raudojo, - 
Stiprių rankų tampoma.

Ir bernai nerūpestingi 
Su kepurėm ant šalių, 
Užsimiršę ir laimingi 
Uliavojo už stalų.

Ir pulkai mergų viliokių 
Ėjo linkštančioih eilėm — 
KaSOm žaidė, skardžiai juckės 
Mėtė mylimus gėlėm.

Laike tarp dailių dantų.
Jos blakstienos tamsios, ilgos 
Skleidė naktį ant skruostų.

Ech, neklausti, kam nešioju

Kieno vardą aš išploviau 
Ant žilvyčio paupėj?

Prel. Pr. Juras kalbėjo Brocktone, Mass

Artėjant darbo dienos šven
tei sukruto Nukryžiuojto Jė
zaus Seserų rėmėjai tradicinio 
rugsėjo 7 d. pikniko ruošti.

Tuo reikalu š. m. birželio 20 
d. vienuolyno salėje, Brockto- 
ne įvyko rėmėjų susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo O. Čės- 
nienė .sekretoriavo J. Jakavo- 
nytė.

Prel. P. Jūras karštai ragino 
visus į darbą. Piknikas tai vie
nintelė proga, kada plačioji lie-

daifta iii 
ir felntfe

tsurhdtdbjd tf bėga tiesiai į 
aikštę. Viši skleidžiasi, šaukia: 
ragana, ragana! Ir tikrai, iš 
krūmų išlenda gauruota būty
bė. .Tada vaikai klykdami pasi- 

' leidžia pakalnėn. Kurie su tė
vais Jie glaudžiasi už nugaros. 
Bet ši ragana ne taip baisi, ąp- 
suka ratą ant savo šluotos ir 
išeina šokti su šauniausiu ber
nu. Visi juokiasi, klega, kimba 
už kailinių, kol išneria kaimo 
merginą, visų pažįstamą *Mor-

Nutilus kalbom apie raganas, 
prasideda pasakojimai apie pa
parčio žiedą. Ir klausosi visi, 
vaikai ir tie, kurie jau daug 
kartų girdėjo. Vaikai tikisi dar 
rasti, o vyresnieji jau buvo ne
kartą miške ir nerado. Reikėjo 
nemaža metų, kol jie suaugs, 
kol čia ateis pasilinksminti 
prie Joninių ugnies. *

Ir kaia jie šoka, iš viso būrio 
pamato paparčio žiedą— žėrin
čias akis ,kurių tiek metų ieš
kojo. Taip prie Joninių ugnies 
jie susirado vienas antrą — 
paparčio žiedus, kurie pavirsta 

į aukso žiedus ant ratikų.

Seniai jau po vidurnakčio, 
bet dar dunda būbneliai kal
nuose, dar tamposi armonikos, 
girdėti dainos, dega ugnys. Na
muose praviri langai, durys ir 
laukai. B- kvepia, kvepia visi 
pašaliai. Tai Joninės.

A. Džiugėnas

darbą ir jų rūpesčius. Pareiškė 
viltį, kad lietuviškoji visuome
nė parems seseles savo dalyva
vimu piknike bei aukomis, ir 
neužilgo seselės galės džiaug
tis taip joms reikalinga koply
čia.

Po gyvų diskusijų susirinki
mas vienbalsiai pirtarė prel. P. 
Jūro pareikštoms mintims ir 
ryžosi imtis darbo, kad rugsė
jo 7 d. sKelių rėmėjų piknikas 
Brccktonė gražiai pasisektų.

S. M.

LŽETlTVAf+fcŠ taiitišktiose drabužiuos**. Fofb V. Augustino

BALT1M0REJE MINĖJO TRĖMIMUS
Jau kelinti metai iš eilės pa- 

baltiečiai, lietuviai, estai ir lat
viai, Baltimorėje šaukia bend
rą protesto susirinkimą prieš 
Sovietų Rusiją. Toks susirinki
mas ir šiais metais įvyko Lie
tuvių Svetainės salėje.

Atlikus įprastas tokiais atve
jais apeigas, atskilus pareiški
mus padarė dalyvaujančiųjų 
tautų atstovai: estų vardu — 
R. Ise, latvių — Ig. Blosfeld ir 
lietuvių adv. Alg. Leonas. Pa
grindinę kalbą pasakė teisėjas 
W. F. Laukaitis, jsių kalbų 
mintys išreikštos režotiųcijoje, 
kuri buvo susirinkimo vienu 
balsu priimta. Rezoliucija su
mini nusikalbamuosius Sovie
tų Rusijos dąrbtis: Pabaltijo 
kraštų okupaciją, tų kraštų e- 
konominio, sccblinio ir politi
nio gyvenimo sugriovimą ir šių 
tautų naikinimą, pasireiškiantį 
daugiau kaip. dviejų milionų 
žmonių kalėjimuose laikymą ir 
kankinimą, ištrėmimą ar žudy
mą. šiais faktais pasirėmęs, su
sirinkimas prašo, kad Jungti
nių Tautų Organizacija (UNO) 
pasmerktų Sovietų Rusijos 
vykdomą tautų naikinimo 
praktiką, kad USA Kongresas 
palaikytų Mr. Kersten rezoliu
ciją ir kad USA Preizdentas 
ir Kongresas paremtų visas 
priemones,“ kurios yra reika- 
linogs išvaduoti Pabaltijo kraš
tams.

Antrą susirinkimo dalį su
darė trumputis koncertas. Pa
galios tylos minute pagerbti 

žuvusieji už savo krašto lais
vę.

Susirinkimui vadovavo A. 
Miceiką, Baltimorės Liet. Dr- 
Tarybos pirmininkas.

Pagalba lietuvių vaikams 
Vokieti joje

Tėvui Bernatoniui, kuris rū
pinasi Vokietijoje likusių lietu
vių dvasiniais reikalais, pra
šant, birželio 14 d. šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo renkamos au
kos sergantiems vaikučiams, 
kurie šią vasarą norima išvež
ti į stovyklas pasigyti. Surink
ta $87.60. Tėvo Bernatonio 
vardu $100.00 čekis, nes ligi 
šimtinės trūkstamą sumą nuo 
savęs pridėjo kun. prel. L. 
Mendelis.

Dėkoja už aukas
Balfo reikalų vedėjas P. 

Minkūnas, Balfo Centro Valdy
bos pavedimu, birželio 19 d. 
laiške, atsiųstame prel. L. Men- 
deliui, dėkoja už aukas Vokie
tijoje esantiems našlaičiams. 
Laiške dar pasakyta, kad at
siųstą iš Baltimorės auką 8 

lietuviai našlačiai galės būti 
pasiųsti į vasaros stovyklą.

Baigė aukštesniąją mokyklą
Baltimorės miesto Western 

High School -birželio 16 d. bai- 
bė mokslo metus. Iš 133 š. m. 
tą mokyklą baigusių buvo 4 
lietuvaitės: Nijolė Bogutaitė, 
Genė Buračaitė, Ramutė Len- 
dzaitė, ir Arlene Matulaitis,

I. M.

• Kitą savaitę Darbininkas 
bus išleistas, tiktai birželio 30, 
antradienį. Penktadienio nu
merio dėl JAV nepriklausomy
bės šventės nebus.

• Jonas Vosylius, iš Cicero, 
III., Darbininko skaitytojas ra
šo redakcijai, kad jis su kitais 
20 lietuvių -buvo pašauktas ir 
birželio 30 d. išvyksta atlikti 
karimų pratimų 33 National 
Guard Divizijoje, Reiply, Min
nesota.

• J. Stulginskis iš Toronto 
rašo, kad jis lankė-i Auroroje, 
už 24 mylių nyo-Toronto. Mie
stelis švarus ir labai smagus 
vasaroti. Vasarą žmonių dau
giau ir privažiuoja. Iš lietuvių 
tesąs vienas Petras Alekna, nu
sipirkęs čia namą ir pastoviai 
įsikūręs.

d Vasario 16 ghiinazijst, Vo
kietijoje, pagal tos šalie; tvar
ką naujus mokslo metus pradė
jo balandžio 24 d. su 47^niais 
naujais mokiniais. Viso gimna
zija turi 204 mokinius, bet tik 
201 rėmėjų būrelį. Kai kurie iš 
tų būrelių pasisakė, kad šiais 
metais negalės surinkti šalpos 
vienam mokiniui į mėnesį 20 
dol. Nemažai būrelių dar nieko 
nepranešė. Gimnazijos vadovy
be prašo šalpos darbo nenu
traukti ir šiemet, kada keliantis 
į nuosavas patalpas visokiau
sių išlaidų daugiau susidaro.

GREENE, MAINE
Birželio 28 dieną, sėkmadie- 

nį, Pranciškoną miške, Greene, 
Me., rengiamas MAINE LIE
TUVIŲ DIENA —PIKNIKAS, 
kuriame ruošiasi dalyvauti ne 
tik Maine valstybės, bet taip 
pat ir kaimyninių valstybių lie
tuviai.

Lietuvių Diena prasidės su 
Mišiomis ir trumpu pamokslu 
šv. Patriko koplyčioje, Lewis- 
ton, Me. 10 vai. Pikniko pra
džia —». 1 vai.

Visi Pranciškonų prieteliai 
kviečiami į Maine lietuvių die
ną.

• - , _■

i Seniai lauktas, gražiai parengtas t

I KVJ. ST. YEOS 1

' puikiai IMMACULATA spaudos z ' 

išleistas mažasis maldynas £

1 Sveika Marija |
| Kietais viršeliais, 371 psl., I

* Kaina $2.50 7

Gaunamas: _ Z

' “DARBININKO” ADMIN. 7

680 Bushwick Avė., į

| Brooklyn 21, N. Y. k

uosirdžiai Jus kviečiame į Pranciškonų leidžiamo DARBINIMKO naudai rengiamą

BROCKJON 
FAIR GROUNDS

BR0CKT0N, MASS.
Gros pagarsėjęs AL STEVENS' ORKESTRAS — Ros gra- 
n MAiUNiV PABODA. kurią ruošia Warris' Furriers iš 
BrMrioM Dalyvaus visų mėgiamas "AITVARŲ" kvar- 
Mtetf if/^sBus skanių valgių ir gėrimų.—

tavo senais pažįstamais; su- 
— Taipogi savo atsilankymą 

(NifMttiM nitas FMitaAtonas, kurio taip nuoiirdžioi 
Aftta MHMt dtafeą tatdami laikraitį "DARRlNDiKAS".

VISI I PIKNIKĄ!
RENGĖJAI

I



VIENA GRAŽIAUSIŲ LIETUVIŲ KOLONIJŲ CONNECDCUT
* a'V

Birželio 14 d. vietinio Alto 
skyriaus vardu buvo pasiųstos 
telegramos šios apylinkės kong
resmenui A. Morano, kad jis 
paremtų Kersteno rezoliuciją. 
Atsakymas atėjo tokio turi
nio:

"Mr. Anthony Stanlsauskas, 
Scc. of Lithuanian American 
Council of Bridgeport, Conn.

“Dear Mr. Stanisauskasilin- 
derely appnedate having your

Bridgepor t* Conn Statei

Mdta pasto
ta pMteyte.
68 M&ahis

HeUiWaattaMaĮe

- MULNG HANDS

JOHN DERUHA, M. D.

kgram of June 14 eofteerning 
Resokition 231. I tpo favor 
Congresman Kersten’s resolu- 
tion and have gone on record 
with the Rules Committee as 
favoring this, measure. Thank 
you for writing me. Sincerely, 
Albert P. Morano, M. C.” 

. Gavo atsakymus ir kiti, siun
tę telegramas, kaip. J. Butkus,

veikia, kurie daug kalba, bet 
kurie dirba. *

ĘridgepoCto kolonija iš tik
rųjų yra graži. Tai viena iš 
gražesniųjų Ccnnectieut vals
tybėje. Dirbtuvių čia labai 
daug, visas miestas juda, dar
bai ant vietos. Čia pat ir mo
kyklos — pradines, aukštesnės 
ir universitetas. Jis tik už po
ros blokų nuo lietuvių bažny
čios. šiuo metu jį lanko apie 
du tūkstančiai studentų. Datig 
yra jame lietuviško jaunimo.

Cdnrt, “lietuvių katatija >*<*-

ko betteto su ta tatate išturiu,

tad «watamr? ir pa-

te tai prie-

tatuyiai

tautos

ant BU totmd tertt ta Restaurant

Ilsh prefened. Wages $43. Room and 
board free.

TdL <Meėt Neek 2-322$
<Aak te Mansi.

Help wanted Female

ApHW«jMHILi It ktaujfi tyrtate S &L Pfl&nimo Vbiindns 10-3 If 4-9. ; 
Mokslus baigt* Europoje

U* E. M RTK—IT NEW YORK CITY
Viri Lexington .Avė. požeminio traukite stotie*. Lengva prtvažiuoti i
ii visur. Atskiri laukimo kambariai varams ir Btotettea . t' J

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER—PORK STORES

ir kiti maisto produktai Šiose krautuvėse:
<8-38 Myrtle Avė.

136-66 Boosevelt Avenue 
Ftehing, N. Y.

185-24 Horaee HanMac BtvU

jūros. Per porą minučių gali
ma nueiti ir paplaukioti jūrą po 
rinkaus dienos darbo. Visas 
miestas švarus, žmonės gyve
na kaip kokiam parke. Ko 
daugiau reikia? Reikia tik 
dąugiau dar įsikviesti gerų lie
tuvių patriotų į mūsų koloniją, 
kad užlmfU vietas tų, kurie vis 
išsiskiria iš mūsų tarpo. Nėra 
kam užpildyti jų vietos. Būtų 
labai gerai, kad dabartiniu lai- 
ku, kai 'darbai gerai eiift-^ir^ 
tremtiniai po šimtinę į savaitę 
gauna, kad it savo buvusius 
draugus pasikviestų į šią gra
žią koloniją, apgyvendintų sa
vo tarpe. Tada bus daugiau lie
tuvių, bus'daugiau ir lietuviško 
tautinio darbo. O.

. Jonijos veikimo reikalo, nieko
čius, Baurienė, Kundra ir k.

Išvežtieji į Sibirą ir ken- 
čiantieji Lietuvoje buvo prisi
minti bažnyčioje, kur kunigai 
prašė už juos pasimelsti. Taip 
pat choras ir solistai gražiai 
giedojo per sumą lietuviškas 
giesmes. Visa eilė bridgeportie- 
čių Jraip matėme, pasiuntė te
legramas.

Man rodos, kad tai jau daug 
padaryta. O kad nebuvo susi
rinkimo, kur Jonas kalba, o 
nieką; neklauso, nelabai ir 
svarbu. Manau, kad svarbiau 
yra mažiau kalbėti, o daugiau 
sau ramiai pailsėti arba pačiam 
patylėti, kol niekas neprašo kal
bėti ar vadovauti. čeky taurės futbolo turnyras

’ -■ Mūsų buvę tremtiniai niekur ^>o metų pertraukos vėl at-
*• nelindi ir niekur nesislapsto, o . naujintos čekų taurės turny

ras. 1951 m. turnyro nugalėto
jas buvo Lietuvių S. C. vienuo
likė, tad šiais metais jai pri
klauso pirmenybė turnyrą or
ganizuoti. .

Jis įvyks birželio 28 d. Met- I
Jurgio Draugijai. Geriausi dai- ropdlitah Ovai aikštėje 2 vai. 
nininkai dalyvauja^ i paitipijos p.p. Turnyre dalyvauja ketu

rios Vienuolikės: lenkų, čekų, 
ukrainiečių ir lietuvių. Pirmos 
rungtynės bus tarp lenkų ir 
čekų 2 vai., antros V- tai 
tuvių ir ukrainiečių

E anksto sunku numat;
turnyro nugalėtoją, nes ^ųsos 
vienuolikės yra papildytos rista 
jais žaidėjais. Lietuvių vienuo
likėje matysime vartininko po
zicijoje žaidžismt Stasį Klygį, 
kuris fiųo metu yra parvykęs 
atosti

tas visgi asmuo nenurimsta ir 
vis sako: “aš” kai vadovavau 
arba kai “jis” vadovavo, tai 
vi kas buvo gerai, bet kai ki
tas vadovauja, tai sugriu
vo. Tai visgi kaip inteligentui 
asirieniui tai netinka save taip 
garsinti. O antra, jis niekada 
niekam nevadovavo.”

Korespondento priekaištas, 
kad “redaktorius į tą žinutę į- 
kišo mano minimas... telegra
mas” yra neteisingi. Prašo
me dar kartą atsiversti ‘Darbi
ninką, 
skirtin; 
tos, p 
Conn/

Mttwocmfiosmal

EEAL ESTATE

CONEY ISLAND
Brick furnlsh^tf-Mom house iiear 
oeean; fully rUnted, newly rW 
mOdelled, 1 robfii & kitch’rteite, 
and 2 rm & Kitch eite; nevy oil 
tjurnet, new spruikler systefh, 
brass plumbing, r.e .v roof. Ali 
year round; no rrortgage, 4 rm 
bungalow vaeSnt for ūse of 
buyer. Sacrifiee, Įlavins N. Y.
Isadore Ynged, 2841 West 28 St 

_ TeL: Cw«y f»l 6-4841

po lietuviškas senas Organizaci
jas pasiskleidę sau ramiai dir
ba. Vieni priklauso Jaunų Vy- 
rų Draugijai, kiti L. K. Vy
tauto Draugijai, taip pat a- 
biems Su'i vienijimams ir šv.

Ten dvi žinios, visai 
inicialais pažymė- 

fetos po “Bridgpott, 
antrašte. Jos nesumai

šytos, kad ir skaitytojai ne
maišytų. Jei jie vis dėlto mano, 
kad tas pats korespondentas 
gali ir įvairiai pasirašyti, tai 
jo reikalas paieškoti būdų tam 
įsitikinimui pašalinėj. Tačiau

BAY SIDE—FYW C^TCK SAL£ 
Rėduced $16,506 to $15,300. At- 
tached Brick 6 Rooms, 3 Bed 
Rooms, 3 traek aluminum win- 
dows, front pktio, finished base- 
ment '"rentabie $50 monthly. 
Broad loom thru-out. E.xtras.

Call owner 
fiA 8-2725

mokančios rankomis megzti moteriš
ku* megztukus. Pastovui darbas, ge
ras atlyginimas, malonios darbo są
lygos (Union Shop).

Kreiptis: '
MODHtf SPORT3WEAR 

168 Lawteee SL Brooklyn 
Tst MAin 4-2841

*8-38 Forest Avenue 
Bidgewoed, N. Y. _

60-04 Wood*He Avenue

219-17 lamste Arame
Oneena VRlage, N. t.

176 RMkatey Avefcūe 
Valley Rtemm, N. Y.

4388 White Plate Boad

WWto Pinte, N. T.
MAtN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. , GLENDALE 27, N. Y.

M NAMUS
DARBININKES

mokančios dirbti Singer, Mersų^ir 
sagoms skyles daryti mašinomis, pa
stoviam darbui su gera atlyginimu, 
malonios darire sąlygos. Kreiptis: x
TOBKA KNITTING,

705 Driggs Avė. (I
TeL 1EV 4-1646

Grand St.) 
bgn, N. Y.

NOSINIU KLOSJYT 
patyrusi, pastoviam darbui 
atlyginimu, malonios darbo 
itarfts priedai. Kreiptis:

Brooklyn Handkerchief Čo. 
<2 Sehenectady Avė., Brooklyn, N. Y.

su geru 
sąlygos,

RESTORANO mergaitė
be <*tyrh»0 KąH»Ui ntra 4 iki 12 vai..
darbus pastovus, atlyginimas geras.

Kreiptis:
BLUE EAGLE TAVERN

858 Glemenre Avė. Brooklyn, N. Y.
TeL TA 7-9^42

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

J. P. MACHULIS
\ ' REAL ESTATE & INSURANCE

>8656 85th Street. Woodhavefc 21, N. Y.
V/ Tel. VIrginia 7-1896 •

YORK BOSTON, MASS.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen AromiskisĮ
(Armakauskas) i

Graborins-Balsamuotojas Į
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
; Brooklyn, N. Y. Į

S. Baraeevieins ir Sūnus 
FUNERAL HoMĖ 

254 W. Broadvray 
South Boston; Mass 

JOSEPII BARACEVfČIUS 
Latetuvių Direktorius 

Tel. SOiith Boston 8-2590

chore. Kas sekmadienį galffna 
juos išgirsti per sumą giedant 
lietuviškas giesmes. Jų vaikai 
irgi gieda lietuviškai 10 vai. 
pamaldose. Septyniolika jų lan
ko lietuvišką mokyklėlę.

Galima dar prigerėti, kad 
visi gyvena, susispietę apie lie
tuvių bažnyčią. Vieni čia turi 
jau įsigiję savo namus, kiti— 
išsinuomavę gražius butus. Čia 
gyvendami įsijungia į lietuviš
ką veiklą, gieda, dainuoja, lie
tuviškus šokius šoka, jei nez su
augę. tai jų vaikai, besimokan
tieji mokykloje. Kur reikia, 
manau, ten įr pasirodys. Taigi 
manau, kad ne tiek daug nu-

i lie- 
5.
i^io

i/Sr naują vidurio sau- 
blųbĮS/trenerį latvį A- 

rensą ir kt.^
Neprateiskime įkogos pama

tyti šį įdomų tarptautinį fut
bolo turnyrą ’

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS I 
IR PARENGIMAMS I

PONO ROCENO FARMOJE, RATNHAM. MAS8^ |

prie gražaus ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetai- a 
nč dvieju aukštu, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokioms S 
iškilmėm^Galima išsinuomoti arba užsisakyti su visu patarnavi- g 
mu. Lietyta Parengimams geriausia vieta. Dėl sąlygų kreipkitės i: 5 

' MR. F. ROŽĖNAS, 488 No. Mam SL, Raynham, Mass. j 
THtfoMfc TO 34H1& 1

On
Interest starte the firtt of the month

. > ii -t |
Veda K. MERKIS

Tautvaiša, laimėdamas pir
mą vietą Trans-Mississn 
menybėse, gavo pinigiiK 
j^^150), Aleksandras 
kaip sS 
Sciejice 
gyapfec 
Httbaigąl

h pir- 
tiova-y 
Sujus, 

ias — $20. Bostono 
Vlonitor birželio 20 ra- 
’rans-Mississippi p-biu 

minėdamas pu'lffflj' 
įlieto ją Poyįlą' T>at-i 
i kitus. Kažkodėl liko 
etas A. Z ji j u s , 
linosi 3-6 v., suritikęs 
raško.

vaisą ir' 
nepamini 
kuris da 
5’Z.:1^

Vladas Karpuška,-■ Chicago,
kuriam pavesta praveš 
matų varžybas per š> 
vių s 
kelia 
varžybų^) švėnįčs programą, į- 

ijkelti it!dividpąlines, Šėšių ra
tų, šveicarų sistemą, nes nėra 
vilties turėti Čhicagoje, Bosto
no nei New t’orko šachmatų 
komandų.

10 Amerikos meisterių 'pa
kviesta rungtynėms su Sovie
tais, būtent: S. Reshėvsky, Dr. 
R .Fine, Larry Evans, Robert 
Byme, G. Krų^ter, I. Horo- 
witz, A. Denker/'Ma^Payey, 
A. Sisųuier ir A. ^ke. v A

Komanda iš 8 ir 2 atsargi
nių. Sovietai gi atgabena 15, 
pe turės dar palydovus ir n^ 
baigtų partijų analizuoto jusi

Buenos Airei. Najdorf po 10 
partijų turėjo vieną viršaus, ta
čiau 11 rato partiją išlošė Re- 
shevsky ir padėtį išlygino: — 
5Vž:5V4. Beliko partijos.

Vibttais kTRatopfrmeKybta, 
Vilniuje: 1. Dobrovolsias (N. 
Vilnia) 9’Z_:l'Zj, 2. Matkovsky 
(Ukmergė) 8'A, 3. Vaniušin,

Llthūanlan 
Furaitare Co.

* * * **

PARDUODAMI NAMAI
Ridgewoode — 4, 
East New Yorke -— 3, 
Woodhavene 
Rlchrtibftd Hil! 
Ozone f’ark —

— 6,
3,

Į Tel STagg 2-5043

i Matth^vvT

IRSURED tad BriNBĖp į

‘ Grei-

yra pradedant 
devynioms šei-

Sekantys* namai 
vienai, baigiant 
mums; kaikurios iš jų yra su 
krautuvėms bei bizniais. Plates- 

informacijas gauti pas:
J. VASTCNAS

* 108-67 Liberty Avė. 
'^^ieiunond HiU 19, N. Y.

TeL VIrginia 8-2239

Baltas 
(BTEIJAUSkAS) 

FUNERAL (H OME 
M. P. Baltas — Direktolte 

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

WAITKUS
FUNERAL H0MF 

1»7 W1^STEK AVĖ.
CaiMbridge, Mm*.

PRANAS WA1TMU8 
Laidotuvių Direktorte 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PtJBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 

. bridge it Bostono kolonijas že
miausiomis, kainomis. Kainos tos, 
pačios ir j kitus miestus. / 
Reikale šaukite: TeL TR 6-64M Ai • * /

šach- 
lietu- 

o žaidynes Čhicagoje, 
rtt vietėn komandinių

•H ♦
£ ^926-328 W. Bftedita/ į 
S' *
>4TTITITTT TIJUTTtVnTTTlIf 
(T^AJH*Oi7X6»<YAISTU

V GAMYBOS pibNĖ
Parduodama garsi vaistą\e^mybos 

įmonė, plačiai žinoma pasaul:
tam pirkėjui aukšriė proga Ųr lai- 

minga-ateitis kaip sapnas. Galii 
ti ir dalininku (partneriu — vyrui ar
ba moteriai. informacijos reikalu 
tuojau rašyti:

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Neįtark, N. J.

LINKSMOS PLOKŠTELĖS

Naujai pagamintos pirmą kartą iš
leistos lietuvių kalba juste pioHtelč* 
— reltnrįąi. čia rasit juoku, juokeliu 
—net linksta keliai. . Jeigu Tamsta ne
sijuoktum jų klausydamas, reiktu eiti 
pasitarti pas savo dągAarą. Kaina tik 
1 dot

. DEKEN’S PRODUCTS

Peršasi įdomi išvada: kad 
Ukmergė administratyviai pri
skirta prie Vilniaus.

Vilniaus 
buvo su- 

okupuotos
turnyrą. Į Vilnių 
kviesti 6 stipriausi 
Lietuvos šachmatininkai. Tur
nyro pAsetalės (lodta po 2 
partijas); 1, Mikėnas 73, 2. 
Vistaneckis 6:4. Toliau seka:
Hoimov, Vifcmirskis, Cukajev 
ir pisleris.

ABRAMS DRflSS SHOP 
228 Broadw4y?~Brooklyn, N. Y., 

telef. EV S-6656
Vasarinis Išpardavimas
Paltai, eilutės, "toppprs” Dydžiai. 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas . ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nugkd- 
dos. Mes kalbame lietuviškai.

TeLEV 8-6656

Jr B. SHALINS 
JALINSKAS Į

Laidotuviy Direktorius n j
4AMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiiiaci-

Tel. VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GraboriusbrJsamaotojaiš

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
“DAliBENTNKĄ”

WILLIAM J. DRAKE
Skaitykite ir platinkite “Šv. 

Pranciškaus Varpelį”! *

Lietuvis Advokatas

. TeL EV 8-9794
M. ai L MTOtUCSM VOKS
Ltettnta SĮtafhllstą coU^bn. ir auto tateyrfto d-vi 

BČIHES AND FKNDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISH1NG

t. MAUDUTM Z ŽALIAUSKAS

\ZALETSKAS
FUNERAL 
564 EAST

- HOME

D. A. ZatoiMcas, F. E. Ztetefca 
Grabortaiąr Balsamootojai

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.
/NOTARY PUBLIC

TeL SO 8-9815 
SOtrth Boston 8-2669

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Kvepiančio Dzingelio 
Į šaknis turi padavimų 

rtbo senovės, kad Dzin- 
gelis buvo vartojamas 

y nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para- 

y lyžiaus, dieglių ir skaus- 
^ėnesinių; uždegus kvepian- 
ingelio šaknis yra gerai aprū- 

,. 'ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskubus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzihgelio $3.00 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO.

mihgi 
čioZ© 
kyti \

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimams, .susirin

kimams, etc«
1883 MADISON St.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties). Rldgewood
BROOKLYN 27, N. Y
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NINkAS

Paminėta prof. K. Pakšto sukaktis -

L Svečiai kviečiami rinktis iš

kurie yni priimti ir gavę vado-

Šį šeštadienį birželio 27
New Yorko studentai orgam- 
zuoja pobūvį laužą Lapienės

mą pranešimą. Vykstantieji i 
stovyklą berniukai privalo at* 
sfreOti gydytojo Iffldįmą, pini
gą mokesčiui už stovyklavimą 
ir kelionei ir kitus informaci-

nevisą stovyklavimo laiką iš
buvę, šiemet nebus į namus 
vienuolyno automobiliu atveža
mi, Juos pasiims patys tėvai 
ar stovyklos vadovybė išsiųs 
juos i namus traukiniu, pra
nešdama tėvams, kurią valan
dą vaikai parvažiuoja i stotį.

ČL, 9 vai.. ryto Aušros Vartų 
bažnyčioje, iš kur bus lydimas 
į Kalvarijos kapines.

tank Port, Me.
Pranešame, kad Brooklyno, 

New Yorko ir apylinkių ber
niukai į stovyklą bus vežami 
autobusu birželio 27 d., šešta
dienio rytą, 9:30. Autobusas iš-

MtOOKLYX/lL. N. T.
J. VALAKAS 
Praneštam Dir.

Tel. 80 S-2154
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadvvay " 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Sterke 
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Birri” Kompanijos 
Apkainavimas Dykai

(Frre Eiitimate)
Bingeliais

sr w w w w mm M m m m m m m m m jm n w ar m * m mm

' Lietuviu Radio Draugijos Programos 
J. F. DfNKTlH, Dhi»kt*rtai

mvAiUNS, traukinio stabdžių prifiir&tojas, New Yorke, Penn- 
sylvanijos stotyje, buvo suspaustas prie platformos. Jam teikiamas 
paskutinis patepimas.

Lietuviai krikščionys demo
kratai New Yorke birželio 20 
<L Vidurio Europos Krikščionių 
Demokratų Unijos patalpose 
buvo surengę pobūvį pagerbti 
prof. K. Pakštui, sulaukusiam 
60 metų amžiaus. Pirmininka
vo ir pirmas sveikinimo žodį 
tarė Pr. Vainauskas, toliau Su
kaktuvininką sveikino gen. 
konsulas J. Budrys, muz. J.

giama New Yorke.
Visuomenė, ypač jaunimas, 

kviečiamas šiame parengime 
gausai dalyvauti ir tuo pačiu 
paremti lietuvius studentus.

Mirė Jonas Broskys
'biržėiio 23 d. Yra pašarvotas 

Šulinsko koplyčioje, Jamaica . 
Avė. Gedulingos pamaldos į-

Lietuviy Radijo Korporacija 
5SS E. Broedway, So. Boston 2". Mms. Tel. SO 8-04X9

Lietuvių Radijo programa ii stoties WBMS, 1090 liluciklų. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Florists Gčlių ir Dovanų krautuve. 302 E. Broa<hvay. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas ••Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

HGBANDST
1 P. GINKUS

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuom*n*» pranešimai, 

naujienos, muzika. 
Tel. EV. 4-»m 
AD JEZAVITAS 
MmUraa Du.

lietuvių radio valandos programa 
—iran Icflocyclea—MarMeiiead-Salem, M*m.

Kiekviena ieštadienj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: LITHTANIAN RADIO 
HOUR, M CMtace SL, Nonraod, Mml

Skyrius: LFTHUANIAN FI^RNITITIE CO., S*« W. Rroadway.
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston R-W>1S

$is piknikas visada būna didžiausias ne tiktai Pktersone, bet ir visnj New Jersey. Jis ruošiamas* 
bažnyčios viduje atlficto remonto Maidoms padengti, aptvarkyti bažnyčią iš lanko ir pataisyti kle- 

Drmeflds ir pikniko rengėjai visus kviečia irbouijos pastatui Klebonas kun. J. Kinta, kun. V.
buki, due ««»,. .______ Gros Glenda|e or1cestras

įėjimas tik 60c.

VISŲ LAUKIAME SUSIRENKANT j DIDŽIAUSI NEW JERSEY PIKNIKĄ!

Pikniko pradžia 10 vai. ryto.
Pietūs 12-2 vai.

rėją, mfrusį 1929 m. kovo 5 
čl Kaune. Giminės ir pažįstami

dtaamieji stadiono koncertai 

sterdam Avė., priel38 gatvės). 
Koncertai būna kiekvieną va
karą iki rugpiūčio 1 d. šiemet 
šie stadiono koncertai pradėjo 
36 sezoną. Programoje numa
tyta įvairi muzika, geri diri
gentą!ir solistai.

Visi su studentais į

mai laiką praleisti. 6 vai. bus 
vakarienė, 8 vai. prasidės me
ntale linksmo pobūvio progra
ma. Viskas kaštuos tik $1,50. 
Studentams, sumokėjusiems 
LSS-gos nario mokestį — 75 c. 
Pusė visų pajamų skiriama 
New Yorko studentų šalpas 
draugijai. Už likusius 'pinigus 
bus apmokėta kitos išlaidos 
(maistas ir pan.). Be gausias 
New Yorko publikos yra pak
viesta ir žadėjo atvykti jauni
mo iš Hartfordo, Worcesterio, 
Philadelphi jos, Bostono, 
Brocktono. šį parengimą glo
bos Liet Gen. Knsulas J. Bū

PRANEŠIMAS

sžrinktaio vieta Pranciškonų 
vienuolynas, 680 Bushwick 
Are., Brooklyn, N. Y. Kelionę 
autobusu ten ir atgal $15,00 
apmoka tėvai. Nevisą laiką

ieji arba tik į 
utobusu vykstan-

i?.':

- Vykstančius autobusu vaflius 
nulydės ir perlydės vienas iš 
stovyklos vedėjų.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJA PATERSON, N. J, RENGIA

Didžiulį Pikniką
ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO - JUNE 28 D 

Lindbergh parke. Sicomac Rd., N. Haledon, N. J.

MM*

Vidvrio Europos Federacijos 
Mausimu

buvo sukviestas pasitarimas 
Lietuvių Laisvės Komiteto pa
talpose, 4 West 57th St., N. Y., 
birželio 24 d. Dalyvavo atsto
vai lietuvių, latvių, estų, lenkų, 
vengrų, ukrainiečių Ir slovakų. 
Bulgarų ir čekų atstovai neat
vyko. Pasitarimą pradėjo ir 
jam pirmininkavo Dr. V. 
Dambrava. Prof. K. Pakštui 
padarius pranešimą, išrinkta 
laikinė komisija 6 asmenų Fe
deracijos klubui New Yorke į- 
steigti. Iš lietuvių pasitarime 
dalyvavo prof. K. Pakštas, Dr. 
V. Dambrava, L. Dambriūnas, 
M. Jasėnas ir “Darbininką” 
atstovavęs S. Sužiedėlis.

Ona Valaitienė,
iš Brooklyno, dalyvavusi tau

tininkų suvažiavime, iš Wa- 
shingtono atsiuntė sveikinimus 
“Darbininko” redakcijai.

Gimė
Jūratei ir Juozui Šukiui, dai

lininkui, birželio 21 d. gimė sū
nus.

Atidarė vasarnamį

P. Janina Brazinskienė, iš 
namų Bizumavičiūtė - Bičiūnai- 
tė, žinomo Lietuvos prokuroro 
Bražinsko žmona, prieš kelius 
metus atvyko- iš tremties Vo
kietijoje. Visa Bražinskų šeima 
gražiai susitvarkė čia Ameri
koje ir visi turi gerus darbus!

P.-Janjna Brazinskienė. ge
rai suprasdama, kad geriausiai
iškilti ir kartu pakelti lietuvių muL rodymui lėšų visą laiką 
vardą yra eiti į biznį, šią vasa
rą atidarė vasarnamius Brad- 
ley Beach, N. J., kur stengia
si duoti gerą patarnavimą, o 
ypatingai gerą ir sveiką valgį 
visiems svečiams, kurie norės 
vasarą pasilsėti ir praleisti lai
ką pajūryje.

Šį biznį p. Janina Brazins
kienė atidaro drauge su p. Jone 
Žukauskaite, žinoma daininin
ke, seniau atvykusia iš Lietu
vos, kuri po kelių dainavimo 
metų persimetė į biznį, yra 
studijavusi dieteriją ir turi ge
rą patyrimą šioje srityje.

Džiugu, kad mūsų lietuviai 
nepasitenkina paprastu dirbtu
vėse darbu, bet kibasi į biznį, 
kur greičiau gali iškilti, o ly
giai taip pat patarnauti Ame
rikos lietuvių visuomenei. '

Tat sveikiname naujas vers
lininkes, pp. Janiną Brazinskie- 
nę ir Jonę Žukauskaitę ir lin
kime jiedviem geriausios klo
ties šioje srityje. K. S.

Aleksis iš Watertury, praeity- / 
je daug dirbęs-kartu su prof. 
K. Pakštu, St. Lūšys iš Bosto
no, J. Audėnas, J. Valaitis iš 
Waterbury, A. Trimakas, S. 
Sužiedėlis. Ateitininkę Federa
cijos vardu kaip buvusį ateiti
ninkų vyriausiąjį vadą. Apie 
Jubiliato asmenį ir darbus iš
samų ir ilgesnį žoĄ paskaitė 
Dr. V. Viliamas. Straipsnis pa
sirodys naujame “Tėvynės 
Sargo” numeryje. Raštu pas
kaityti sveikinimai Vac. Sidzi
kausko, Dr. Br. Nem:cko ir k. 
Į , sveikinimus prof. K. Pakš
tas atsakė gyva ir ugninga kal
ba, įpindamas sąmo aus apie 
“nepasisekimus” pravesti savo 
drąsiais mintis gyvenime.

Po kalbų buvo užkandžiai ir 
laisvas dalyvių pašnekesys su 
Jubiilatu, kuriam sugiedota il
giausių metų ir palinkėta drą
sioms jo mintims pramušti ke
lią į laišvą Lietuvą.

Lietuviško kronikinio filmo 
reikalu

Atmaus “T. žiburiuose” Už
klaustas, kodėl nėra lietuviško 
filmo (kronikinio), kai ukrai
niečiai turi, randu reikalo pas
kelbti viešai pora pastabų, lie
čiančių mane asmenišką darbą 
šioje srityje.

Nuo savo atvažiavimo į A- 
meriką kartu su broliu ir vienu 
metu padedamas Donato Šu- 
laičio dokumentavau senųjų ir 
naujųjų išeivių gyvenimą ir 
veiklą. Tam dokumentavimui i- 
ki šiol sudėjau visas savo trijų 
Amerikoje gyvenimo metų pa
jamas ir Vinco Joniko keletą 
šimtų dolerių, šiuo metu filmo 
archyvas siekia 50.000 pėdų 
celiuloidos, kas sudaro apie 22 
valandas rodymo laiko.

Šios medžiagos paruošimas 
rodymui kainuotų ekstra treje
tą tūkstančių dolerių, gavo pa
jamas išleistas dokumentavi- 

tikėjausi gausiąs iš kur nors 
kitur. Tuo reikalu kreipiausi į 
visą eilę pasiturinčių naujųjų ir 
senųjų lietuvių ateivių bei lie
tuviškų organizacijų. Tačiau, 
nors visi pritarė dokumentavi
mo ir tų filmo programų rody
mo reikalui, visi, be jokios iš
imties, vienokia ar kitokia 
mandagia forma atsisakė šį 
reikalą paremti pinigais. Po 
trijų metų pastangų, priėjau 
vienos siloginės išvados:

1. Iš lietuvių, pavienių ar 
organizacijų, paramos lietuviš
ko filmo programom gauti ne
įmanoma.

2. Vienam pačiam tas darbas 
toliau tęsti yra beviltiška ir 
beprasmiška. Todėl:

3. Bet kokį lietuvių gyvenimo 
išeivijoje dokumentavimą nu
traukiu, o visą 50.000 pėdų me
džiagą padedu į archyvą, kol 
lietuviams patiems jo įsireiks. —

Jonas Mekas 
1953 m. birž. 15 d.

Vytauto Bacevičiaus
studijos mokinių piano reči

talis įvyksta birželio 27 d., šeš
tadienį, Steinvvay Concert Hali 
(113 West 57th St. taip 6 ir 7 
Avė.). Programoje klasikinė 
muzika.

Brooklyno pašto
viršininkas Mr. Edwai d J. 

Quigley praneša, kad Brookly
no paštui reikalinga apie 1,- 
400 kv. pėdų plotas 69 Place ir 
Myrtle Avė. kaiminystėje. Ten 
bus įrengtas pašto finansų sky
rius. Suinteresuotieji turi 
kreiptis į Mr. J. A. Raplinger, 
pašto inspektorių, Brooklyno 1 
pašte.

BAYONNE, N. J.
Perkeltas parapijos klebonas
Šv. Mykolo lietuvių parapijos 

klebonas kun. M. Kemėšis, iš
buvęs šioje parapijoje 12 metų, 
Newarko arkivysk. Boland pa
skirtas klebonu į šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapiją Eliza- 
bethe, N. J. Naują parapiją 
perima birželio mėn. 27 d. Jo 
vieton administratorium pas
kirtas administratoriaus pa
reigas ėjęs Elizabethe, kun. Dr. 
Jonas Starkus.

§v. Mykolo parapijos parapi
jiečiai savo buvusiam klebonui 
reiškia nuoširdžią padėką už 
pavyzdingą parapijos tvarky
mą ir linki jam Dievo palaimom 
naujoje vietoje, gi, naujam sa
vo klebonui linki taip pat 
Aukščiausiojo palaimos gany
to javimo darbe.

Parapijos metinis 
piknikas

Š. m. birželio mėn. 28 d.— 
sekmadienį įvyksta parapijos 
metinis piknikas parapijos so 
tyje — 15 E. 23 St., Bayonne, 
N. J. Pikniko metu dalyviai 
turės progos laimėti S5 US 
Bond ir kitas pinigines dova
nas. Pikniko pradžia — 2 vai. 
po piet. Visi keliai tą dieną ve
da j Bayonnę. V3c

mm 
ŽINIOS

Puikus vaidinimas “Indranai” 
įvyksta ateinantį sekmadie

nį, birželio 28 d., 3 vai. p. p. 
salėje po bažnyčia. Vaidinime 
rodomas kaimo gyvenimas, ū- 
kininkų tėvų ir vaikų nesutari
mai. Yra linksmų ir graudžių 
vietų! Vaidinimą rengia para
pijos klebonas ir pelną skiria 
naujoms kėdėms salėje nu
pirkti.

Į Lietuvių Dieną 
Marianapolyje,

kuri įvyks liepos- 4 d., šeš
tadienį, kaip kitais metais, taip 
ir šiais rengiama ekskursija au
tobusais. Bilietų platinimu rū
pinasi Brazauskai.

Adv. J. Grigalius 
įsigijo vilą Pocasset, Cape 

Cod, ir ten vasaros metu gyve
na jo šeima.

Kun. Stanevičius
buvo atvykęs .iš Čikagos į 

. Bostoną ir čia lankė gimi
nes bei pažįstamus.

Motina M. Cecilija
rašo iš VVashington, D. C., 

kad jai labai patinka studijos 
ten esančiam katalikų univer
sitete.

Pranas ir Ona Tuleikiai 
birželio 21 d. šventė vedy

binio gyvenimo 39 metų su
kaktį.

P. Janiūnieė, , 
gyvenanti Dorchester, birže

lio 21 d. papuošė bažnyčios al
torius, savo darželio gėlėmis.

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

beatifikacijos bylos reikalais 
susidarančioms išlaidoms pa
dengti musų parapijos bažny
čioje birželio 21 d. buvo dalo
ma rinkliava.

Parapijos altoriaus tarnai
nuo biržetio 22 ilgi 27 d. bu

vo Marianapoly ir ten gražiai 
praleido laiką. Kelionę atliko 
traukiniu.

Minką piknikas 
birželio 21 d. Brockton Fair 

Ground praėjo visai gražiai. O- 
ras buvo labai patogus. Prisi
rinko nemažai žmenių. Mie to 
mayoro dovanas parinktiems 
tėvams dienos proga įteikė adv. 
J. Grigalius. Ypač gražią pro
gramos dalį atliko O. Ivaškie- 
nės vedami taut. šokių šokėjai.

* K. Namaksienė
buvo nuvykusi į VVashington 

ir ten praleido vieną savaitę 
pas General Federation of Wo- 
men’s Clubs.

Juozas Giedraitis
buvęs Kauno advokatas, da

bar gyvenąs Hartford, Conn., 
birželio 19-20 d.d. lankė drau
gus bei pažįstamus Bostone. J. 
Giedraitis parduoda Royal ra- 
šomąfsias mašinėles su lietuviš
kais ženklais ir jau yra aprū
pinęs jomis keliasdešimt bosto- 
niškių.

Labai karštas oras
buvo Bostone birželio 20, 21 

d. Birželio 20 d. po piet ter
mometras rodė 98 laipsnius. 
Tai rekordinė temperatūra tai 
dienai Bostone.

Anthony Eden,
D. Britanijos užsienių reika

lų ministeris, po tulžies opera
cijos sveiksta Bostono baptis
tų ligoninėje. Jam jau leidžia
ma vaikščioti.

Tikrins automobilių 
greitumą

Auto mašinų viršininkas 
Massachusetts valstybėje Mr. 
Rudolph F. King, praneša, kad 
liepos mėnesį radaro pagalba 
bus patikrinti šimtai mašinų, 
ar jos laikosi nustatyto grei
čio. Taip pat pakelėse bus pa
tikrinta vairuotojų pastabu
mas, mašinos signalai ir ženk
lai.

Adomo Naikaus atminimui 
jo žmona ir vaikai nupirko pa-

Minką piknike
laimėjo dovanas: O. Stripinis 

iš Stoughton (Nr. 18848), K. 
Tamošiūnas iš So. Bostono 
(15642), H. Law iš Brocktono 
(3959), A. Lukas iš Dorcheste- 
rio (17067), M. Lasauskas iš 
Burlingtono (17896), Linda 
Kupris iš No. Wobum (24737), 
Nellie Lenkauskas iš Cambride 
(22351), C. McKenney iš Lyn- 
no (120), D. Kurmis iš South 
Bostono (817). Įėjimo dovanos 
teko numeriams: 24663, 
24173, 24340 ir 24336. Sūrį lai- 

’ mėjo Nr. 5942. Antanas Spar- 
nis iš Dedham su 3 dukteri
mis laimėjo tėvo ir dukters 
kontestą. (Skelb.) 

rapijos bažnyčiai labai gražų 
mišiolą.

T. Ant. Jurgelaitis
atostogų metu atvyko ato

stogų į So.jĘostcn pas gimines 
ir talkininkauja parapijos ku
nigams,

L. Pil. D-jos susirinkime
birželio 18 d.‘ svarstyti eiliniai 

trumpi klausimai. Reikštas pa
geidavimas patobulinti svetai
nės vėdinimą.

Viktorras Kubilius,
atvykęs į šią šalį 1949 m., 

greitai ėmėsi tęsti dar Lietuvo
je pradėtas technikos 'studijas 
Northeastern universitete ir s. 
m. birželio 21 d. gavo ass. en- 
gineer’ titulą. V. Kubilius stu
dijas baigė su pasižymėjimu— 
with high honor.

Cambridge, Mass.c? 7
Parapijos gegužinė

įvyksta birželio 28 d. Ro
muvos parke, Brockton, Ma s. 
Rengėjai kviečia visus parapi
jiečius dalyvauti ir parengimą 
paremti. Bus gardžių valgių ir 
užkandžių. Autobusai išeis nuo 
bažnyčios 12 vai.

J. Markūnas švenčia savo 
vardadienį ir kartu gimtadienį. 
Šia proga sveikiname ilgametį 
Daibininko rėmėją^ linkėda
mi geriausios sėkmės.

Mirė Juozas Vaičiūnas, gy
venęs Cicero, III., bet velionis 
gyveno kadaise čia ir buvo pla
čiai žinomas po visą plačiąją N. 
Angliją kaip ‘veiklus ir geras 
katalikas. Velionis yra kun. Je
ronimo Vaičiūno brolis. Laido
tuvėse, kurios įvyko birželio 24 
d., dalyvavo ir mūsų parapijos 
klebonas kun. Pr. J. Juškaitis. 
Kun. J. Vaičiūnui reiškiame 
užuojautą.

Sužeistas ir patalpintas li
goninei! jaunuolis J. Caper. Pp. 
Capers (Kaparavičiai) yra gy
venę Cambridge, o dabar gyve
na Stonham, Mass. Jų sūnų su
žeidė automobilis. Jis yra kri
tiškoj padėtyje.

Apdaužė piketus praeitą sa
vaitę Bostone prie Apskrities 
rūmų. Buvo susirinkę Bostono 
komunistai reikalaudami, kad 
nebūtų sodinami į elektros 
kėdę šnipai Rosenbergai. Susi/ 
rinkę karo veteranai, daugiau
siai iš Korėjos, ir publika pike- 
tininkus apmėtė supuvusiais 
kiaušiniais. Jei ne policija, bū
tų buvę dar daugiau maiša
ties. Komuinstų tarpe buvo ir 
buvusio MIT profesoriaus 
žmona Struik. A. 6-
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