
Prieš rinkimusįsitrauks

Vyriausybė pasikeitė, Churchillis pasiliko

• Amerikos lakūnai per 1953 
Europoje išleido 150 mil. doL, 
o turistai per tą Idiką tik 140

SUSIDOMĖJIMO MAŽIAU
New Yorko valstybėje įsira-

Sunkvežimty 
streikas

Koncrentnanas Dotiglas StrincfH- 
Iow jaudinasi, kalbėdamas apie sa
ve tiesa-

Nesufarake tikrojo
M&ysvffle, K/., panelė Sallle 

Bullcm atšventė šiom dienom 
savo 103 gimtadienį. Ji pasi
sakė neištekėjus5, nes nesulau
kusi savo "tikrojo”. O vieną 
kartą jau buvus arti altoriaus. 
Tas, kuris turėjo būti •‘tikra
sis”, gyvena už 12 mylių nuo 
jos ir turi 102 metus. Panelė 
norinti jį dar sykj pamatyti.

Iš NAMŲ PABĖGO 3000
Vakarų Pennsylvanijoje 

Ohio upė išėjo iš krantų ir už
liejo Wheeling apylinkes. Apie 
3000 žmonių turėjo pasitrauk
ti iš savo namų.

Kę Maskva remia

ilbama apie 
(ečių žemių 
s koridoriaus,

vo. Prancūzija buvo priversta. 
Už tat parlamentas, tvirtinda
mas sutartj, kalbėjo ir prieš 
Vokietijos ginklavimą • ir gyrė 
Mendes - France pasižadėjimą 
griebtis iniciatyvos derėtis su 
Maskva dėl nusiginklavimo ir 
“sugyvejiimo”.

' Išprievartauta sutartis nėra 
nuoširdi. Mendes - France ir 
toliaus stengsis, kad jos vykdy
mas būtų nudelstas ar kad bū
tų mažiau efektingas. Dėl to 
šiom paskutinėm dienom Men- 
desFrance dar mėginsiąs iš
gauti:

• Saaro kraštas turi pasilik
ti ūkinėje Prancūzijos priklau
som y bėję;

• Ginklus paskirstyti tarp 
septynių Briusseiio pakto na
rių turėtų tam tikra komisija,

• Ginklavimuisi turi būti į- 
vesta kontrolė.

New Yorke spalių 16 prasi
dėjo sunkvežimių streikas. Su
streikavo 20,000 šoferių, kurie 
priklauso AFL. Streikas apima 
New Yorką - Long Island, j 
Šiaurę eina iki Poughkeepsie, 
prie Hudsono, ir pietuose iki 
Trenton, N. J, Streikas yra 
pirmiausia smūgis importui- 
eksportui, drabuž.ų, ppplerio 
pramonei, laivininkystei. Mais
to gaminiai bus ir toliau pri
statomi. „

vyriausybėje Churchillis pasili
ko, Edenas liko užsienių rei
kalų ministeriu. Reformų šali
ninkai buvo planavę, kad Mc- 
MiUanas bus užsienių reikalų 
ministeris, Edenas min. pirmi
ninko pavaduotojas, kuris il
gainiui perims iš ChurchilEo 
valdžią.

Vyriausybę persitvarkyti pa-_ 
skubino streikas, kuris reika
lauja griežčiau susitvarkyti 
šalies viduje. Tam buvo įlieta 
naujų jėgų.

ris buvo per 250 mylių nuo 
Berlyno ir 620 mylių nuo Bon- 
nos.

Apei faktinę Rytprūsių pa
dėtį anapus buv. koridoriaus

laikraštis taip informuoja. — 
Rytprūsių šautinėje dalyje, 
prie Lietuvos sienos, įskaitant 
Karaliaučių, rusifikacija vyk
doma ž auresnėm priemonėm 
nei lenkinimas pietinėje daly
je, j kuri yra prijungta prie 
Lenkijos.

Apie 1,165,000 vokiečių iš 
Rytprūs'ų šiaurin. dalies pabė
go ar buvo išvaryti į vakarus. 
Iš tų, kurie liko, apie 60,000 
deportuoti į Rusiją. Bonnos 
bendrųjų reikalų m misteris su
minėjęs, kad dabar likę ten tik 
5,000 - 10.000 vokiečių. Šią 
vasarą Sovietai pranešę rytų 
Vokietijos vyriausybei, kad li
kusius Rytprūsiuose vokiečius 
jie perkelsią į rytų Vokietiją.

Tačiau dėl Saaro likimo padi
dino savo reikalavimus vokie
čiai.' Nepriėmus europinio sau
gumo bendruomenės, jie dabar 
nebenori kalbėti apie Saaro 
krašto sutarptautinimą. Dėl 
antrų dviejų punktų nebenori 
kalbėti Amerika ir Anglija.

reiškė, kad streiką kursto ko
munistai. Ir tikrai — Angli
jos komunistų sekretorius Har- 
ry Pullltt išleido atsišaukimą, 
drąsinantį streiką ir kurstantį 
imtis paskutiniu atveju visuo
tinio streiko.

Atstovų Rūmų narys Doug- 
las R. Stringfellovv, resp., nu
stebino šeštadienį visuomę 
savo “išpažintim” per televlzi-

Harry S. 
rinkimų 

nūs .

Austrijoje sekmadienį rinki
muose komunistai balsų gavo 
mažiau nei ankstesniuose rin
kimuose.

liežuvio auka.
Pirmas pastūmėjimas prisi

pažinti buvo vieno laikraščio 
suabejojįmas, ar tikrai jis toks 
didvyris. Kai laikraštis tai pa
skelbė, Stringfellovv iš karto 
pasišiaušė ir kreipėsi į Baltuo
sius Rūmus, kad paskelbtų 
slaptuosius dokumentus apie 
jį. Bet paskui apsigalvojo ir, 
kaip jis sakosi, maldoje jam 
atėjo įsitikinimas prisipažinti 
ir pasakyti viešai tiesą. 'Dabar 
stoviu čia nusižeminęs, prašau 
atleidimo ir pasižadu iki gyve
nimo galo atsiteisti.”

Jo “išpažintis” padarė bom
bos įspūdį respubl Konų tarpe, 
kurie dabar turės nuspręsti, 
ar Stringfellovv gali būti kon- 
gresmanu ar ne.

Pereitą savaitę politinius į- 
vykius nustelbė uraganas. Po
litikoje tikrai buvo atoslūgis. 
Šią savaitę Amerikoje užsienio 
įvykius nustelbia susirūpini
mas lapkričio 2 rinkimais. Eu
ropoje dėmesio centru virsta 
vėl Paryžius. Ten turi būti 
baigiamas spręsti Vokietijos 
reikalas — svarstomi ir pasira
šyti nauji susitarimai, kurie 
papildo Londono paktą. Bū
tent:

• Trečiadienį Vokietija iš 
okupuoto krašto turi virsti ne
priklausoma valstybe ir Vaka
rų sąjungininku;

• Ketvirtadienį Vokietija tu
ri įeiti į vadinamą Briusseiio 
paktąjr virsti vienu iš septynių 
to pakto narių; ' ,

• Penktadienį Vokietija turi 
būti priimta Nato pilnateisiu 
nariu.

Maskvos siūlymai sujungti 
Vokietiją iš naujo padare gy
vą ir Rytprūsių- klausimą. Iš 
vokiškos spaudos pastebime 
didesnį sujudimą gyventojų, 
pabėgusių ar ištremtų iš Ryt
prūsių. Jie reikalavo, kad Ryt
prūsiai grįžtų Vokietijai. Iš ki
to pusės “N. Y. Herald Tri
būne” pranešime iš Vokietijos 
informuoja, ■ kad dabartiniu 
metu vakarų vokiečiai, kalbė
dami epie Vokietijos sujungi
mą, neturi galvoje Rytprūsių. 
Juos laiko, atrodo, visai nura- 
šjtinus ir nesvarstytoms, ne
bent visai sugriūtu sovietinis 
režimas Europos rytuose.

Esą tebei 
jungimą vo) 
buv. Lenkti

. Spalių,lZ padėtis dar . pablo
gėjo, prisidėjus prie streiko 
vilkikų darbininkam. Uoste 
judėjimas visai sustojo. Prade
da streikuoti ir Liverpoolio 
uosto darbininkai — 17,500, 
kurie aptarnauja 183 laivus. 
Gresia pritrūkti ne tik maisto, 
bet ir anglies bei gazolino.

Vyriausybė žada siųsti 15,- 
000 karių.

Stringfellovv buvo žinomas 
kaip šio karo didvyris .pasižy
mėjęs savo veiksmais priešo 
užfrontėje. Praeitą šeštadienį 
jis per televiziją, verkdamas 
ir pasikukčiodamas, išsipasako
jo, kad jis nesąs joks didvy
ris, kuo jis buvo laikomas per 
dešimtį metų. Jis niekad nebu
vo susi tikęs su priešu ir neko
vojęs, o jeigu jis buvo sužeis
tas, tai tik minos skeveldros 
užfrontėje. Jis niekad nebuvęs 
strateginės tarnybos karinin
kas ir jokio priešo jis nepaė
męs į nelaisvę. Jis esąs savo

Tie, kurie reikalavo, kad 
Churchillis pasitrauktų iš val
džios, buvo nuvilti. Ir naujoje

pramonę ir didinanti ūkinį 
chaosą.

Sovietai 
iš ryty

Berlyno laikraštis “Teleg- 
raf” praneša, kad Sovietai 
gruodžio 31 pasitrauksią iš ry
tų Vokietijos. Užs. reik. min. 
Molotovas__ apvažinėjo rytų
Vokietiją, kad įsitikintų, jog 
komunistinė vokiečių valdžia 
tvirtai laikosi ir nėra jokios 
rizikos sovietam kariuomenę 
atitraukti.

Šituo būdu Maskva nori vėl 
atgauti iniciatyvą kovoje dėl 
Vokietijos....

ADENAUERIS VYKSTA f 
PARYŽIŲ

Vokietijos kand. Adenaue- 
ris šį antradienį vyksta į Pary- 
žių. Tarsis dėl Saaro krašto. 
Prancūzai taip pat tikisi, kad 
Adenaueris sutiks prisiimti di
desnę ginklavimosi kontrolę. 
Penktadienį bus Nato posėdis, 
kuriame turės būti svarstomas 
ir Vokietijos priėmimas į Na-

ŠOKIS—ŠĖTONO, MENAS
Alexandria, Va., buvo atleis-, 

tas iš vienos mokyklos sporto 
mokytojas, nes jis atsisakė 
mokyt šoklų, šokius jis vadina 
“šėtono menu” ir mokyti šokių 
jis laikė sau nuodėme. Tos vie
tos baptistų kunigas pareiškė, 
kad tėvai stoją už mokytoją įr 
kyląs sujudimas.

Amerikiečiai vede 
25,000 vokietaičiy 
Vokietijoje Amerikos karinė 

valdžia palengvino savo ka
riam vesti “vokietaites. Pabuvęs 
Vokietijoje 8 mėnesius, jąu gali 
prašyti leidimo vesti, o anks
čiau turėdavo išbūti 18 mė
nesių. Gavęs leidimą, tuojau 
dabar gali ir vesti, anksčiau 
galėdavo vesti tik tada, kai be
likdavo 120 dienų, iki mergina 
gali keliauti į Ameriką.

Nors anksčiau buvo stipriau 
suvaržyta, vis dėlto nuo Vo
kietijos okupacijos iki dabar 
vokietaites vedė 25,000 ameri
kiečių karių. Dabar per metus 
numatoma po 5,000.

nematyti, kurie PrancūzijjOS . 
padėtį palengvintų. Tik toles
nei distancijai Maskva planuo
ja perimti iniciatyvą kariuome
nės atitraukimu ne tik Kinijoje 
iš Port Arthuro, bet ir iš rytų 
Vokietijos. O dabartiniu metu 
ji tik mėgina per komunistų 
partijas sukelti vidaus nerimą 
Anglijoje ir Vokietijoje.

Reikalauja pakelti atlygini
mą valandai 25 cnt. Firmos 
sutinka pakelti 10 cnt. Tarpi
ninkų komisija siūlo 17 cnt.

Pirmą streiko dieną trys 
firmos palūžo ir su darbinin
kų reikalavimais sutiko, pas
kui susitarė dar kai kurios fir
mos. Dabar 40r/f darbininkų 
jau vė^ dirba.

abeji kaitina
šė dalyvauti rinkimuose lap
kričio 2 mažiau nei 1950. 'lie
sa, įsirašiusių skaičius 27 aps
krityse yra didesnis nei tada, 
bet pačiame New Yorko mies
te įsirašė tik 3,744,000, arba 
345,538 mažiau nei anksčiau. 
Tad bendras skaičius taip pat; 
mažesnis.

Anglijoje streikai vis dar auga. Juos kur- 
sto Anglijos draugai iš Maskvos .— 

genias, pasirodė tiesiogiai dir
bęs ne Maskvai, bet Prancūzi
jai. Jo perduotos paslaptys 
buvo nugabentos į Paryžių, bet 
ten • Baraneš jas išvogė iš 
Prancūzijos krašto gynimo ta
rybos ir perdavė į komunistų 
rankas.

Tačiau ir šias paskutnes va
landas dar girdėti balsų, jog 
Prancūzijos min. pirm. Men
des - France pasiryžęs kovoti 
prie* Londono sutarties vykdy
mą, kuris apginkluoja Vokieti
ją ir atsistoja griežtai prieš 
Maskvą. Prancūzija bijo ir 
ginkluotos Vokietijos; bijo ir Taigi nebus lengva Prancūzijai 
stoti prieš Maskvą. Jeigu Lon- dabar sukliudyti Vokietijos • Malenkovas prt-
doro sutartį ir pasirašė, tai tik ginklavimo eigą. ėmė Britanijos vfaų partini
dėl to, kad kitos išeities nebu- Maskvos žygių čia tuo tarpu detegariją X

Kongreso narių rinkimai jau 
už poros savaičių. Rinkimų a- 
gitaciją sustiprino abidvi par
tijos. Respublikonai nori atsi
remti prezidertfo Eisenhovve- 
rio autoritetu. Prezidentas pa
reiškė, kad ir antriem dvejiem 
metam jam reikalingas respub
likonų kongresas reikalingom 
reformom pravesti. Preziden
tas metė šūkį, kad respubliko
nai veda į taiką, demokratai į 
karą.

Demokratų prašneko abudu
“bigai” Stevensonas ir Triumą- e Anglijoje paskutiniu laiku 
nas^ Jie-kaltina . respublikonus Italijos atgabentas
praradus politinį ir moralinį paprotys gerti kavą “espres- 
kreditą tarp sąjungininkų, pa- ^aip angJų
didinus bedarbių skaičių ir su- gėrimas yra arbata.
mažinus farmerių pajamas už 
jų produktus. * Pietą Korėjoje auga' ne

pasitenkinimas Amerika Ir 
SKIRTUMAS MAŽAS priekaištai, kad Amerikos po-

Gallupo institutas, kuris ti- Etika griaujanti pietų Korėjos 
ria viešąją nuomonę, paskelbė, 
kad šiuo metu respublikonai 
pirmauja prieš demokratus tik 
51% prieš 49%.

• Suomijos vyriausybė atsi
statydino, nes agrarųię social
demokratų partijos negalėjo 
susitarti dėl kainų pienui.

• Jordano valstybėj? spa
lių 16 per rinkimus minia su
degino Amerikos Informnctibą 
biurą. Susirėmimuose su polici
ja žuvo 4, sužeista 40.

Italijoje Genujos mieste ku
nigas Gaggero metė parapiją ir 
pradėjo dirbti su “taikos par
tizanais”, kurie yra Maskvos į- 
rankis. Vatikanas jį įspėjo pa
sitraukti. Kunigas nepaklausė 
ir buvo suspenduotas nuo ku
nigo pareigų. Dabar į pagalbą 
jam atskubėjo Maskva ir pas
kyrė Stalino premiją .30 mil. 
lyrų (48,000 dol ).

Anglijos ministeris pirm. 
Churchillis kelis kartus sušau
kė vyriausybės pasitarimus, 
tačiau juose nesurado priemo
nių greitai streikam baigti. O 
streikai suparaližiavę Londono 
gyvenimą ir gresia netrukus 
maisto trūkumu.

Streikuoja apie 24,000 uosto 
darbininkų. Dėl to apie trečda
lis Anglijos eksporto prekybos 
sutrukdyta. Streikuoja apie 
20,000 autobusų šoferių, ir 
Londono gyventojai jau visą 
savaitę turėjo pėsčiom bėgioti 
į darbus.

Priežastis — uosto darbinin
kai iš simpatijos prisidėjo prie 
streik dėl kelių techni
kų atleidimo Autobusų 
šoferiai protestuoja prieš ant- 
valandžius, kurie jiem pnigiš- 
kai neapsimoka d rbti.

Pažymėtina, kad darbininkų 
unijos, kuri turi pusantro mi
lijono narių, 15,000 dalyvauja 
streike visai prieš unijos va
dovybės valią. Vadovybė jų ne- 

v pajėgia suvaldyti. Unijos sek
retorius Arthur Deakin pa-

Angfijos vyriausybė spalių 
17 vakarą staiga pasikeitė. Di
džiausia toje vyriausybėj nau
jiena, kad krašto apsaugos mi
nisteriu pakviestas Harold 
McMillan, buvęs ilgametis Eu
ropinio Sąjūdžio vienas iš va
dų, kol konservatoriai buvo o- 
pozkijoje. McMillanas laiko
mas prez. Eisenhovverio bičiu
liu. Daugelis kitų ministeriu li
to tie patys.



SPAUDA

GAUNAMA “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE

premijuotą A. Maceinos knygą

SAULES GIESME

Išnokti ta pasakėčių, Armino iš- 
MTteratų aar paraJytų- KnygeLų 

in>**h*ivn Tada mokiniai jas nu- 
^ąlratytava Kiek čta mokyta* 
g^aš' Paltanavičia prisidėdavo, 
^^nežbiau, bet esu tikras, kad jis 

žinojo, ką darė .Dovydaitis su 
* savo draugais, ir tam pritarė. 
ŠMfet kartais pasiklausydavo 
IX. mokinių deklamuojant ir gerai 
Z2.mokančius pagirdavo. Dekla- 

"mušdavo lietuviškai vaikai ir 
metų pabaigoje, kada būdavo 
pakviečiami mokinių tėvai.

2. Religiniu atžvilgiu:
“Jei savo laiku nihilistinis 

raugas, įsismelkęs į lietuviš
kąją šviesuomenę, neįgkvimpa 
lig šiolei, net po skaudžių bol
ševizmo pamokų, kokiu ste
buklu galės būti lengvai iš
veista bezbožrtikų dvasia, kuri 
dabar daug plačiau ir giliau 
įsunkiama į visą lietuvių tau7

Apsirūpinti tom lietuviškom 
knygom jam nebuvo sunku. 
Runkių kaimas tik už 36 kilo* 
metrų nuo Prūsų sienos. Viša
kio Rūdoje nebuvo tada net 
policininko. Tad prie švento
riaus karabclninkai malda
knyges dažnai Išdėstydavo vie
šai ant savo stalų drauge su 
rožančiais, škaplieriais, meda- 
likeliais, kryžiais ir k. devocio- 
naljom. Tik 1903 rusų val
džia paskyrė rusą policininką 
invalidą, kuris sau batus be
taisydamas, buvo išsidūręs a- 
kį. Bet jis buvo ramus žmoge
lis, mažai kur rodydavosi ir 
niekam neužkliuvo.

3. Charakterio atžvilgiu:
“... čia (Amerikoje. Red.) 

vertinamas žmogus ‘ veiklus ir 
savarankus, veržlus ir darbus. 
Tai yra atvirkštus tipas rytie
tiškam, daugiau pasyvios dva
sios tipui! To pasyvumo lietu
vių tautos būde yra geras sai
kas, o jis dar padidės po bol
ševikų diktatūros, nes jis už
muša bet kokią iniciatyvą. 
Lazdos smūgiai mūsų tautą 
bus taip nuplakę, kad ji jausis 
išsisėmusi ir links į atilsį, be 
to, šleikštėdamos bendro dar
bo, taip apkartusio kolchozinė
je bendruomenėje. Lietuvai 
reikės žmonių veiklių, dina
miškų, veržlios ir laisvos dva
sios ,kad įkvėptų ryžties veik
ti, noro nepavaromam dirbti, 
jėgų viską iš naujo atkurti.”

Būdamas, kaip JT mėgsta
ma sakyti, tarptautinės pol-ti- 
kos “Evereste”, tas vos pen
kiasdešimt metų amžiaus per
žengęs švedų alpinistas ir eko
nomistas šiuo metu daugiausia 
sielojasi, kad JT paliekamos 
užnugaryje. Savo pranešime a- 
pie veiklą šiai JT sesijai, jis 
sakė, kad
tokios konferencijos kaip Ber
lyne, Genevoje ir Londone, 
mažina JT prestižą. Dcbar prie 
to >s dar galėtų pridėti ir 

Triesto klansimiĮ

porą dienų išleistoje brošiūro
je pataria, JT civilinės tarny
bos direktpriatas. Dėl pastaro
jo rekomendavimo, kad iš JT 
tarnautojų pirmoje eilėje Mitų 
reikalaujama Jungtinėm Tau
tom, o ne kraštui, iš kurio tar
nautojas yra, jau pasigirdo 
kritikos, ypač iš JAV pusės. Ir 
čia gen. sekretoriui buvo pro
gos parodyti savo išmintį. Visa 

4>yla su JAV delegacija užtru
ko vos vieną dieną. Paaiškėjo, 
jog būta paprasto nesusiprati
mo, nevietoje 'pavartojant žodį 
“lojalumas”. Tačiau vistiek pa
liko aišku, jog JT tarnautojai 
pirmiausia yra JT žinioje.

yra pramatytas 30 dienų laiko
tarpy.
' Kas keisčiausia, kad Rusi
jos karinių laimėjimų ir “ne
nugalimos kariuomenės” didy-

Vargo su lietuvRr-'Mn 
knygom nebuvo

Dovydaitis griežtai kovojo 
su barbarizmais. Verčiant iš 
rusų kalbos į lietuvių, kas 
barbarizmus įpindavo, Dovy
daitis negailestingaj taisydavo 
ir barbarizmus pajuokdavo. O 
jų anais kalbos valymosi lai
kais buvo dar eibės... Dovydai
tis tais laikais* matyt, turėjo

Pra- 
man

Kai neseniai Vakarai Lon
done šiaip taip susitarė dėl vo
kiečių kariuomenės, tuo pat 
laiku britų admiralitetas pas
kelbė surinktus davinius apie 

augantį rusų karinį 
laivyną.

Šiuo metu Rusija turinti 30 
kovos laivų, 150 naikintuvų, 
500 povandeninių, 500 torpedi
nių, 1000 minogaudžių, 300 
lyd mųjų, neskaitant įvairių 
specifinių dalinių, -— Išlipimo 
valčių, plaukiojančių laivyno 
pataisymo dirbtuvių ir k.

Nuo 1945 m. rusai savo lai
vynui yra išleidę 12 mil.jardų 
sterlingų. Rusija, būdama pir
moj vietoj sausumos jėga, sa
vo karinio biudžete penktadalį 
skiria- laivynui. Didelių 
pareikalavusį^ 
bombų garny! 
laivynui skiriamų kapitalų.

Pokarinis karo laivynas au
ga ne tik kiekybe, bet ir ko
kybe. Tiek laivai, tiek perso
nalas parengiamas atvirų van
denų ųždayjĮ|ams. “Sycrdlov” 
laivas. dalyvavęs Elzbietos ka
rūnacijoj, lakomas 

modemišikatisiu karo laivu 
pasauly.

Povandeninų laivų gamyba 
yra išmėtyta po visą kraštą. 
Atskiros jų dalys suvežą mos ir 
prie jūrų įrengtose įmonėse su
montuojamos. Vieno povandeni-

randų nurodo toliau trejopų:
1. Doriniu atžvilgiu:

Autorius nuogąstauja, kad 
lietuvių tauta nebūtų 
“....sugyvulinta, nes ir doriniu 
atžvilgiu ji smukdoma. Mums 
tenka skaitytis su faktu, kad 
ryšys su D.evo ir krikščioni
škąja morale, ypač jaunosios 
kartos, bus stipriai, apardy
tas”.

Giesmes begiedant
Gavėnios metu mokiniai vis 

dažniau atsinešdavo į mokyk
lą maldaknyges ir, kol moky
tojas atvažiuoja, ėmė gavėnios 
giesmes giedoti.

Vieną dieną pamatėm? li
pant į mokyklos gonkeles du 
barzdočius žandarus. Kai pasi
beldė, išskubėjo mokytojas, 
atidarė duris ir nusivedė į sa
vo kambarį. Tuojau paskui 
pasišaukė vieną iš didesnių 
mokinių, davė 20 kapeikų ir 
liepė kuo greičiausiai parnešti 
degtinės. Nežinau, ką kalbėjosi 
mūsų mokytojas su žandarais. 
Po poros valandų abudu barz
dylos, gerokai sukaitę, išėjo, 
lydimi pro duris trečio barzdy
los (nes ir mūsų mokytojas 
buvo su barzda). Tik rytojaus 
dieną mokytojo sūnus, kuris 
buvo antrame skyriuje, įspėjo 
patylom kiekvieną iš mokinių, 
kad į mokyklą neatsineštų lie
tuviškų knygų.

Visa tai dėjos tarp 1901 ir 
1903 metų pavasario. Dovy
daitis galėjo tada turėti 15-17 
metų. (Dovydaitis gimė 1886, 
Red.). Tačiau jis atrodė rim
tas ne pagal savo metus. Gal
vojimo būdas buvo inteligen
to. Jis skaitė daugiau, nei mo
kykloje reikėjo. Prie Veiverių? 
seminarijos buvo dviklasė, 
penkto ir šešto skyriaus mo
kykla. Dovydaitis turėjo tos 
mokyklos vadovėlius, juos 
skaitė ir kartais, kai nežinoda
vo, teiraudavosi mokytojo Pal
tanavičiaus. Į darbą nežiūrėjo, 
kad tik jį greičiau atmestų. 
Stengėsi padaryti gerai ir gra
žiai. Rašė gražia aiškia pa
braiža.

“Tautinė” kova ir tautinė 
“vienybe”

Tk per atlaidus į Višakio 
Rūdą atvažiuodavo iš Griška
būdžio ir kitur du trys polici
ninkai. Bet ir tie tik tvarkos 
prižiūrėti. Pas karabelninkus 
neieškodavo knygų. Jeigu bū
tų ieškoję, tai vargiai žmonės 
būtų jiem leidę knygas at’mti.

Būdavo, per atlaidus bernai 
susimuša. Muštynės dažniau
siai būdavo “tautiniais - regio
niniais” pagrindais. Mat, per 
V.šakio Rūdą teka Višakio u- 
pelis, kuris skiria zanavykus ir 
kapsus. Į vakarus nuo Višakio 
yra Jankų valsčius, ir jo gy
ventojai laikomi zanavykais. I 
rytus nuo Višakio buvo kap
sai. Jaunimas, * kapsukas ir 
zanavyk škas, vieni iš kitų pa
sityčiodavo. O nuo pasityčioji
mo pereina ir- prie apslkumš- 
čiavimo, kada nugeria “mono
polio” gamybos skystimo, ir 
zanavykai išmesdavo kapsų vy- 

■ rūką iš vestuvių, vakaruškų ar 
atvirkščiai. Tada ir eina muš
tynės dėl garbės ir teisybės. 
Bet tegul tik pamėgina poli
cininkai įsikišti. Tada susijun
gia “priešai” ir pila jau rus- 
kius. Ilgainiui rusai policinin
kai jau permainė kovos “stra
tegiją” ir į muštynes įsikišda
vo tik tada, kada kovos lau-

sumų 
rusų A Ir H 
, neapkarpė

Ieško lietuviško žodžio
Antrame skyriuje per pa

moką skaitėm rusišką pasako
jimą apie ištikimą šunį. Skai- 
tėm ir vertėm lietuviškai. Do
vydaitis stebėjo ir taisė klai
das. Verčiant sakinį, kaip Šu
nelis pamatė maišą atsirišant 
ir iškrintant, susidūrėm su 
žodžiu “zorkij”. č a ir sukliu- 
vom. Negali mokiniai jo iš
versti ir gana. Daugumas aiš
kino, kad tai žodis, kuris reiš
kia tokį, kuris gerai mato. Do
vydaičiui netiko toks verti
mas. Bet jis ir pats tinkamo 
žodžio nerado. Klausimas ir 
liko neišspręstas. Rytojaus 
dieną, klausau, Dovydai t s kal
basi su savo draugais trečio 
skyriaus mokiniais: “Na, j r 
jūs nežinot, kaip bus lietuviš
kai “zorkij” — tai dabar.” Tre 
pradėjo galvoti, kad gal l’etu- 
viško tokio žodžio iš viso nė
ra. ‘Taigi kad yra’, kietai pa
sakė Dovydaitis “Aš praeitą 
naktį ilgai ilgai galvojau, kol 
prisim'niau: “zorkij” lietuviš
kai reiškia “akyvas” — ar ne
girdėjot?” Paskui j s paaiški
no tą žodį jau visam antram 
skyriui...

Joje šis didysis mūsų mintytojas giliai, įdomiai 
ir visiems įprantamai gvildena sv. Pranciškaus 
gyvenimo reikšmę ir patikimą žmonijai.

v- -'.'-.j. ' ■■ V ’
- • .m t - ?. ■. . -g . .y .• Viš- pakankamai lietuviškų knyge- kas būdavo tušĮak,: ir jame

hų ir laikraščių, kur.e skaLno belikuavo tik auką* suraftkio- <
šį valymas reikalą. Turėjo ir ti. /
lietuviškų žodžių pakankamą Taip truko iki 1905, kol ta- 1

neužsimena Vakaruose einą 
komunistiški laikraščiai,

. hei cituoja rusų generolų 
ugningų kalbų. Matyt, tokia y- 
ra Maskvos valia, kad neati
dengtų vakariečiams tikrąjį 
komunistų “pacifizmo” veidą. 
Iš kitos pusės, rusų supratimu, 
karai yra tik tie, kuriuos su

skelia kapitalistiniai kraštai, 
nors jie ir savo laisvę gintų. 
Rusų sukeliami karai ir kitų 
kraštų užgrobimai yra tik 
‘talka” ir jos garantija.

Politika remiasi brutalia jė
ga. Galingais ginklais galima 
primesti silnesniam savo valią. 
Tai rusai žino ir tam ruošiasi. 
Politinės? konferencijose ligi 
šiol jie laimėdavo ir mėgins 
laimėti ir toliau, barškėdami 
užnugary ginklais.

Rusai mėgino ir tebemėgina 
skaldyti vakariečius papirki
mais, šnipinėjimu ir pan. Vi
sų kraštų išdavikai jiems su
nešė

slapčiausią karinių paslapčių 
raktas

ir buvo beatsistoją valdo
muosiuose postuose. Komunis
tai tikėjosi galėsią duoti įsa
kymą užimti pasaulį tik spus
telėjus mygtuką, bet jų klas
ta jau pastebėta. Galų gale pa
saulis pradeda įsitikinti, kad 
rusų taikos balandis yra tikra
sis karo kranklys.

Dovydaitis mušėsi
Tą gyvenimą Dovydaitis ste

bėjo ir darė savas išvadas. Jo 
išvadas teko patirti ir man sa
vu kailiu. .

1903 pavasarį. oras buvo 
toks gražus, o kūne buvo tiek 
prisirinkę jaunos energijos, 
kad nusėdėti prie knygos bū
tų reikėję herojiškų pastangų. 
Herojus nebuvau. I mokyklą 
atėjau neparuošęs pamokų. 
Lyg tyčia mane tą dieną pa
klausė Dovydaitis. Atsakinėjau 
labai silpnai, ir to atsakinėji
mo gale Dovydaitis užvežė 
man su knyga per galvą. Bu
vau “mirtinai” įžeistas. Sa
kiau Dovydaičiui, kad pasiskų
siu mokytojui. Kai tik mokyto
jas atvažiavo, prisistačiau ir 
sakau: “Gospodin učitel, 
Dovidaitis udaril menia 
goj” (po n-r mokytojau, 
nas Davydaitis sudavė 
knyga). Reikėjo gi rusiškai, ne 
lietuviškai kalbėti. Mokytojas 
pasižiūrėjo pirma į mane, pas
kui į Dovydaitį ir nieko nei 
man nei jam nesakė. Mano 
pyktis dar labiau užvirė, kad 
ir čia “teisybės” neradau. Pie
tų pertraukos metu, kaip pyk- 
t’s. kiek atslūgo, kreipiausi tie
siai į Dovydaitį: .“Už ką tu 
mane mušei su knyga — kiti 
ir tiek pamokos nemokėjo, o 
jų nemušei?” Pranas Dovydai
tis visai rimtai be ironijos at
sakė: “Kiti neišręokc, ir negali 
ftickytis, o tu ^^^^ty^p'ir' 
nesimokai. Aš, ^gu gB^Sąu, 
tai ne knyga, bet lentgaliu ta
ve primuščiau.” Jo atsakymas 
taip mane pritrenkė, kad il
gam liko atmintyje, ypač j’s 
iškildavo man pftšš akis, kai 

- paskiau reikdavo kur apsi
spręsti

(bus daugiau)

KOKIUS ŽMONES RASRfE TEVYNEJE 
. Vis daugiau nukrypsta . je liks įrėžtų opų Ir ran- 

žvilgsniai j Lietuvos ate.tį. Vie- dų, kurtų išlyginti neoys jau 
ni rengta planus jos ūkta am taip paprasta ta lengva”. Tų 
gyvenimui-atkurti Kiti dau
giau domisi dvasiniu gyveni
mų, kuris pahks po sovietinės 
okupacijos ta komunistinio re
žimo. Pastaruoju klausimu *į- 
domių samprotavimų randame 
Simo Sužiedėlio paskaitoje 
“Ateitininkai lietuvių * tautos 
egzistencinėje kovoje”, kuri 
yra ištisinis įspėjimas ateiti
ninkam, kaip jie turi parengti 
savo dvasią, kad būtų naudin
gi Lietuvai Paskaita* buvo 
Chicagos kongrese ir dabar 
paskelbta Aidų Nr. 8 spalio 
mėn.

Autorius pažymi: “kai bolše
vizmas kada atlyš, mūsų tauto-

Išleido PREL. PRANCIŠKUS JURAS,
94 Bradford St., Laxvrcnce, Mass. 

/
Spaudė T. T. PRANCIŠKONŲ spaustuvė

Aplanką pięšė T. Valius

Juk ir tas, JT Saugumo Ta
ryboje šildytas ir šaldytas, 
sprendimo nesulaukęs, išsi
sprendė už JT ribų.

Šitas gen. sekretoriaus įspė
jimas susilaukė atgarsio JT. 
Jau dabar ir didžiuma delega
tų pradeda tai jausti ir pakam
piais šnabžda, jog tai galinti 
būt JT mirimo pradžia. Jei 
tai pasirodytų tiesa, tai Dagas 
Hammarskjoldas įeis į JT is
toriją, kaip neblogas prana
šas. Tuo tarpu, lygiai visiem 
JT > nariam tarnaudamas, jis 
susikaupęs taupo Jungtinėm 
Tautom pinigus. Jo naujai pa
tiektasis šios sesijos pilnačiai 
patvirtinti sekretoriato per
tvarkymo planas sutaupo dau
giau kaip milijoną dol. šių me
tų biudžetas yra $47,827,110, o 
1955 m. numatytasa — $46,- 
821.300.

Jei spauda ir prikaišioja 
jam, kad jis jai neduoda pir
mo puslapio žinių, bet

(Nukerta į 3 pusti

mas minkštus posėdžių salių 
kilimus, papsėdamas pypkę ne
oficialiuose priėmimuose, pasi
kalbėjimuose privačiai, visur ir 
visur gen. sekretorius stengia
si išlaikyti tą savo neutralų 
charakterį. To paties jis rei
kalauja ir iš savo tarnautojų, 
kurių sekretoriate turi arti tri
jų tūkstančių iš penkiasdešimt 
septynių tautų tarpo.

— Jei jau sykį JT tarnauto
jas, tai reikia pamiršti savo 
tautinę politiką. JT tarnauto
jas netari dalyvauti politinėje 
veikloje už JT ribą, —

a škino jis, nors ir neformu
lavo taip griežtai, ka p prieš

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ

Vytauto didžiojo laikų apysaką

AUDRA ŽEMAIČIUOSE 
Parašė Vladas Andriukaitis, 

218 p. kaina — $2.20

Grašiai įrišta, 458 P* Kaina $5.88.

KREIPTIS: J "DARBININKĄ” ARBA PAS LEIDĖJĄ
■ ■ - “c >. ‘

— Kad ir kaip sesija besi
sektų, mes būsime šalia jūsų— 
visada su... užrašų knygele 
rankoje, — tokiais žodžiails JT 
gen. sekretorių Dag Hammar- 
skjoldą užtikrino prie JT ak
redituotų korespondentų pir
mininkas indas Balaraman.

Tai buvo priešpiečių metu 
prieš pat devintosos sesijos 
atidarymą. Sekretorius šypso
josi. šitoks užtikrinimas juk 
nieko nereiškia, bet tai buvo 
diplomatiškas atsakymas į 
gen. sekretoriaus diplomatiją, 
kurią jis naudoja spaudos kon
ferencijose. “Jūs mus visad už
degate, bet paliekate nevisai 
gerai informuotus” — buvo 
jam tolimesnis priekaištas.

Patsai Dag Hnrnmnrskjold į 
tai sakė:

— Jūs nenorėkite, kad aš 
jums atsak nėč au tai. ko aš 
nesakyčiau delegatams ir vy
riausybėms. Aš manau, kad 
taip yra geriausia.
Būdamas atsargus ir susilai
kydamas ta h klausk* i ’s, ku
rie gali sukelti priešingumą, 
aš gall’i gcriaus’ai patarnauti 

bendram reikalui
Šitokia yra dabartinio JT 

viršininko nuomonė. Jos jis ir 
laikosi nuo pat pirmosios die
nos, kai perė tų m. tų balan- 
dž o 10 d. buvo pr .aikdintas 
gen. sekretoriaus pareigom 
penkerių metų laikotarpiui. 
Važinėdamas liftais į savo raš
tinę trisdešimt aštuntame stik
linio namo aukšte, mindyda-

teitaeAtita* janttsBM, inokr -
lehnai, jauni mokytojai a&al- ’ <
bėjo jaunimą nuo peštyn.ų, 
nurodydami aukštesnių tikslų, 
kuriem verta energiją skirti— 
kovą su carizmu ir rusifika
cija. 1 _• j

nlo pagaminimas užtrunka a- 
pie 6 mėnesius. ’ .

Maršalas Montgom^ry, kal
bėdamas vyriausiai NATO va
dovybei Paryžiuje, paliete ir 
rusų sausumos karines jėgas. 
Jo daviniais, nuo 1947 m. nu- 
merinis rusų divizijų skaičius 
175' nepakito, bet

žymiai padidėjo smogiamoji 
galia.

Kariuomenė apginklupta 
moderniais ginklais, aprūpinta 
mechaninėm pr amonėm, o 65 
divizijos yra grynai šarvuotos. 
Pėstininkų atsk:ri daliniai su
stiprinti tankų ir automatinių 
patrankų grupėmis.

Rusija su satelitiniais kraš
tai .bendrai turi daugiau kaip 
b nrlijonus karių, kurių pus
penkto milijono tenka sausu
mos daliniams. Satelitų armi
ja bemaž padvigubinta! šian
die ji skaitoma ligi 80 divizijų. 
Smogiamasis avangardas, su
koncentruotas rytų Vok:etijoj, 
aoima 22 šarvuočių divizijas. 
Užnugary išdėstyta dar 60 
silpnesnės ugnies divizijų, ne
skaitant vietinių militarizuotų 
miFcijos dalinių.

Turimom divizijom padidinti 
ligi 400, dažnai daromi visuo
tinos mobilizacijos pratimai. 
Atsarginių klasių šaukimas ir 
jų pristatymas į kovos liniją



Sveikos demokratij ženklas

Jis niekur ir niekada nepamiršta...

pastariem stengtai atsakinėti, 
nukreipdami kalbą į ša|į. Bet 
kai vienu metu OBenhaueris 
pęhrėžė, kad socialdemokra
tų tezė yra aiški:
Vokietija tari ĮgHriti laisva

Nuotykis su Wilsonu yra graži demokratinio gyvenimo 
pamoka. Ji moko, kaip pati visuomenė kontroliuoja pareiškimus, 
j juos viešai atsiliepdama.

Moko, kad tokia kontrolė priverčia ir aukštuosius žmones 
skaitytis su žodžiais. Tie, kurie yra atsakingose pareigose, turi 
būti su žodžiais juo labiau atsargūs.

Moko taip pat, kad visuomene greičiau supras ir atleis tam, 
kuris savo klaidą pripažins, negu tam, kuris joje užsispirs ir per 
akis ją gins.

Šiom dienom nuskambėjo per Amerikos spaudą maža isto
rija su apsaugos sekretorium Wilsonu, kalbėjusiu apie bedarbius, 
ų Masonas nebuvo atsargus savo mintyse — bedarbių prob
lemai siūlydamas pigų pasenusį receptą: jei čia darbo nėra, va
žiuok ten, kur jo yra... Dar neatsargesnis buvo žodžiuose—su
gretindamas bedarbius su šunim, medžiokliniais, kurie patys 
sau maisto susiranda, ir naminiais, kurie maisto negaudami tu
pi ir kaukia...

Nors Amerikoje priprasta prie drąsių minčių ir vaizdžių 
žodžių, bet joje lygiai priprasta prie pagarbos žmogui. Už tat 
Wilsonas susilaukė pirties. Pasipylė asmenų ir organizacijų 
protestai ir. reikalavimai žodžius atšaukti ar pasitraukti iš 
valdžios. Ir protestai padarė savo: Wilsonas prisipažino negerai 
padaręs.

piųeHumeratos kaina
Amerikoje metams ----------- S8.00
Brooklyn, N. Y. - ---------- --

Ka<> Jungtinėse Tautose ao- 
vietai savu “njet” prieštarauja 
beveik kekviemm Vakarų 
valstybių pasakymui ar planui, 
tašp vakarų Vokietijos social
demokratai (vadinanti SPD) 
prieštarauja savai vyriausybei 
ar vyriausybę įdarančioms 
partijoms užsienio politikos 
klausimuose. Ypač visą laiką 
aštriai prieštaravo
Earcpra Gynimosi Bradrao-

(Atkelta iš 2 ps.) 
jis yra mėgstamas dėl savo 

mandagumo visų, 
pradedant spauda, kurią jis 

labai respektuoja, baigiant jo 
tarnautojais, kurie visiškai ne
sivaržo kartu su juo tuo pa
čiu liftu keltis į savo rašti
nes.

Dagas Hąmmarskjoldas ne
buvo plačiai žinomas, kai jis 
užėmė JT gen. sekretoriaus 
postą po savo kaimyno norve
go Trygve Lie, dėl kurio įpė
dinio JT dvejus metus ginčijo
si. Baigęs teisės ir ekonomikos 
mokslus Švedijos Upsalos uni
versitete, jis pradžioje dirbo 
darbo paskirstymo įstaigoje, 
banke, o 31 m. eidamas pateko 
į finansų ministerijos sekreto
rius. Pokario Švedijos fnarisų 
tvarkyme jis turi žymių nuo
pelnų. Pačioje Švedijoje jis 
pirma buvo tautinio banko di
rektorių pirmininku, o vėliau 
finansų ekspertu užsieniuose. 
Pagarsėjo Paryžiuj 1947-1948 
m. ir vėliau kaip švedų atsto
vas Europos ekonominio bend
radarbiavimo organizacijoje. 
JT kaip Švedijos delegatas da
lyvavo 1949, 1950 ir 1953’ me
tais, pastaraisiais būdamąs jos 
vedėju.

Tai buvo lemtinga 
spalio 7 d.

Debatus pradėjo socialdemo
kratų vadas Erich Olknhaue- 
ris, aštriai puolęs vyriausybę. 
Jis pareiškė, kad naujai suda

rytos sutartys Londone vo
kiečiams esančios šiek t ek pa
lankesnės negu anksčiau, bet 
vistiek dar toli gražu netinka
mos. >

Š» pamoka dėmesio verta ir lietuvių gyvenimui. Ir tarp mū
sų netrūksta pareiškimuose sąmoningo tiesos iškraipymo, už
gaidumo asmenim, asmenų grupėm ir pačiam Dievui, žeminant 
juos prasimanytom apie juos ar pertirštintom žiniom, vertinant 
juos ciniškai, be rimto' pagrindo skelbiant juos perkamais 
žmonėm, savinaudžiais ar pan. Vieni taip daro per- spaudą, kiti 
pakampiais tokias žinias liežuviu laido.

Ciniški vertintojai, tiesos iškraipytojai, gandų skleidėjai 
. spaudoje ar pakampėm drąsėja, kai visuomenė tyli, numodama 
ranka ir laikydamasi “neutralumo”. Ir priešingai: turėjom pa
kankamai atsitikimų, kada cinizmas, demagogija ir šme:žtai bu
vo pristabdomi, pasirodžius visuomenės reagavimo ženklam— 
ar tai būtų padaryta žodžiu ar laišku, protestu ar bičiuFšku į- 
spėjunu. Nors pas mus labiau įprasta neprisipažinti suklydus, 
bet vienas kitas aiškus nepritarimo balsas priverčia liežuvio ne
valdančius žmones spaudoje ir nespaudoje kuriam laikui ar vi
sai nutilti ar sušvelnėti.

Kur visuomenė yra gyva ir turi demokratinę sąmonę, ji 
negali nereaguoti. Ir tai yra sveika spaudai ir visuomenei Skau
da ir visuomenė veikia viena kitą. Spauda sudaro viešąją opini
ją. Bet ir visuomenės balsas veikia spaudą — padrąsindami -ar 
sulaikydami. Tuo remiasi demokratinis bendradarbiavimas tarp 
spaudos ir visuomenes. Mes jo turime dar per mažai.

Dėl tokio prieštaravimo Vo
kietijoje ratifikavimas užsitę- 
sė,iki parlamentas, naujų rin
kimų dėka, galėjo ratifikuoti 
2-jų trečdalių balsų dauguma, 
prieštaraujant tik socialdemo
kratams. Bet toks užshrilk'ni- 
mas — beveik dviejų metų 
laikotarpis — pakeitė Prancū
zijos parlamento daugumos 
teigiamą nusistatymą Europos 
Gynimosi Bendruomenės at
žvilgiu.

Prancūzijos parlamentui ra
tifikavimą “atidėjus” neribo
tam laikui, vokiečių socialistai 
trynė rankas iš džiaugsmo ir 
reikalavo kuo skubiau su
šaukti parlamentą užsienio po
litikos debatams, tikėdamiesi 
savo vyriausybę suriesti į “o- 
žio ragą”, o patys iškilti vo
kiečių masės akyse.

Praėjus Londono konferenci
jai, Vokietijos parlamentas 
svarstė tą klausimą po kancle
rio dr. Adenauerio padaryto, 
pareiškimo.

tai GerstenmeSeris, staiga 
prišokęs prie mikrofono, pa
klausė: “kuo skiriasi socialde
mokratų politika nuo Vokieti
jos neutralizavimo poetikos?"

šiuo kląpsimu OBenhaueris 
buvo priremtas prie staras, bet 
užuot atsakęs į klausimą, su 
didžiansin pasipiktinimu sušu
ko, kad 
sockddemokratai nėsą slapti

Sovietų S-ges rabatai
ir tuo pečiu nesą Vok. neut- 

ralizavimo šalinmkai. Bet Ger- 
stenmeieris neatleido pabrėž
damas, kad tokiu išsireiškimu 
į jo klausimą neatsakyta.

Nuo šio momentox socialde
mokratai patys reikalavę šių 
debatų, kad suriestų vyriau
sybę, kad kaskart aštriau ir 
aštraiu puolami ir tik dairėsi, 
kaip apsiginti. Jie aiškinosi, 
kad Vokietijai susijungus, tu
rėsiąs būti sudarytas Europos 
saugumo paktas, į kurį be 
Vokietijos įeisią ir keturi didie
ji: Amerika, Anglija, Prancū
zija ir Sovietai. Bet kancleris 
Adenaueris (kurs šų debatų 
metu net keturis kartus buvo 
atėjęs prie kalbėtojo tribūnos) 
jau anksčiau pabrėžęs ameri-

Sociatoemokratai esą priešingi ~
dėl Vokietijos atsiginklavimo, 

nes dabar tarptaut nė poli
tika atslūgstanti, karo pavojus ■||g.
mažėjąs, Sovietų S-ga nusto- |||||& <1^; '
janti būti agresyvi, ką rodai- /
ti ir Višinskio kalba Jungtinė
se Tautose. Vokiečiai turį ne 
atsiginkluoti, o dėti v’sas pas- 
tangas suskaldytai Vokiet.jai ■
sujungti. Jei Vokietija dabar 
nedarys jokių sąjungų nei su ■
Rytais, nei su Vakarais ir jei 
to nedarytų ir po susijungimo, ■
tai susijungimas esąs galimas. ii’
Todėl 
socialdemokratai atmeta visus Pakistano mfa. fina. IMamd AB p» pn 
Londono susitarimus ir rrika- tadsl gauti ifelaljbii apie 4t mfl. pegaftea.

Vilniuje skleidžiasi gandai, 
kad būsią peržiūrėtos ir keičia
mos dabartinės sovietinės Lie
tuvos sienos. Siena būsianti 
keičiama Gudijos ir Lenkijos 

pusėje pagal etnografinius 
duomenis. Tačiau ar tai bus 
daroma Gudijos, ar Lenk'jos 
ar Lietuvos naudai neaišku.

kiečių itairHŠkima kad - 
“ta pete snigimu dalyvauja 
ir BtaietąV ten nėra saugumo”

(aišku, plėšikai visad galvos 
apie apiplėšimą), pastatė pas
kutinį klausimą: *Jrigu Euro
pos saugumo paktas priklausy
tų nuo Sov. S-gos ir JAV, kaip 
galima tai vadinti Europos sau
gumo systema?” Į tai social
demokratai jau neatsakė —pa
sidavė...

Tuoj po ti) sekęs balsavimas 
visų koalicinę .vyriausybę su
darančių partijų balsais, prieš 
socialdemokratų balsus, Lon
dono susitarimą priėmė:

Šie debatai buvo transliuoja
mi per visus vokiečių radijo 
Siųstuvus-ir buvo leista stebėti 
spaudos atstovams bei sve
čiams. Paskutinę valandą vy
kusi 
dramatiška kovą tarp social

demokratų ir krikšč. de
mokratų

radijo klausytojus, stebėto- 
j is ir dar labiau paėjus parla
mento atstovus labai jaudino. 
Parlamento atstovai šią dviko
vą sekė beveik visi stovėdami 
iš didelio susijaudinimo..

Vokiet^o^galutino susijun
gimo jjtaprenriirrtfH -

Po šios valandą užtrukusios 
kalbos sekė vyriausybės parti
jų pasisakymaiir tolimesni so
cialdemokratų kalbėtojų puoli
mai. Abejos 'pusės Išstatė savo 
geriausius ka&ėtojus, ypač so
cialdemokratai (OBenhaueris, 
Cark) Schmid, Fritz Eiler, 
Arndt).

Daugiau kaip vienuolika va
landų tęsėsi be pertraukos 
aukšto lygio debatai ypač pas
kutiniąją valandą pasiekę 
nepaprastos įtampos, kokios 

pokario pariamaste dar 
nebuvo

įtampa prasidėjo po dr. A- 
denauerio nepaprastą įspūdį 
padariusios ir plojimų audrą 
Šukėtosios kalbos. Jis kvietė 
socialdemokratus užsienio po
litikos klausimais eiti tuo pa- 
čiuo keliu, kaip ir visos vy
riausybę sudarančios partijos, 
nes kito kelio vokiečiams šiuo 
metu nesą. •

Socialdemokratams šį pasiū
lymą atmetus ir dar griežčiau 
pasisakius prieš vyriausybės 
vedamą užsienio politiką, 
krikščionių demokratų (CDU/ 
CSU) atstovas dr. Gerstenme- 
ieris opozicijos kalbėtojams 
(SPD) pradėjo statyta lyg ir 
nekaltus klausimus, į kuriuos

smascRan^cm kates 
Domeatie yeariy .......... J6.00
Brookžyn. N. Y. __________ >&50
Btityear ...... ...................
taeigR i___________________>&50

Nors iš savo tarnautojų jis 
reikalauja pirmiau rūpintis JT 
reikalais, tik vėliau savo ir sa
vojo krašto, 
jis pats, atrodo, niekur ir nie
kad nepamiršta savo Švedijos.

Sakydamas oficialias kalbas, 
jis dažnai cituoja žodžius, įra
šytus kažkur Švedijos muzie
juose, ir paskui iš to'išvesda
mas bendrą prasmę. Jo bute, 
kurį jis turi Manhattane 70- 
je Rytinėje gt., viskas įrengta 
tik švedų tautiniu stilium.

Žmonės žavisi Hammarsk- 
joldo nusimanymu mene ir li
teratūroje. Pagaliau dar mėg
sta priminti ir jo ne taip jau 
prastą kilmę. Jo tėvas Knut 
Hjalmar Leonard, kuris perai- > 
tais metais pasimirė, yra bu- 
vęs Švedijos ministeriu, pir
mojo Didžiojo karo metu mi- 
nisteris pirmininkas ir ilga
metis švedų Mokslų Akademi
jos narys, ilgai pirmininkavęs 
Nobelio premijai skirti kom’si- 
jai. Ar sūnų pagal tėvą gerb
dami ar norėdami savo Dagui 
daugiau reikšmės sutrikti 

' tarptautiniame forume, šve
dai neseniai ir Dagą išrinko tai 
garbingai vietai mokslų aka
demijoje.

atmuštas ir apsupimas sulau
žytas.

Bet kaip jie tieks ginklus, 
aprūpins maistu, jei yra ap
kirsti nuo vakarų?

Rytojaus dieną, rugpjūčio 4, 
vėl suradę progos, dviese su 
Antanu nukiūtinome į Rygos 
uostą. Įdomu, kokie ten dabar 
reiškiniai?

Tikrai uoste randame gyvą 
judėjimą. Prie pat krantinės 
stovi pora didelių laivų ir lai
pina kariuomenę laukan. Tre
tysis iŠ jūros gilumos artėja.
Tolumoje matosi ir daugiau 
laivų. Saulėje jie blizga. Vėl 
prisimena ano kariškio žo
džiai, pasakyti plentą, kad at
eis naujos divizijos ir sulaužys 
apsupimą. Bet ši kariuomenė 
ne įprastomis žaliomis unifor
momis aprengta. Ji visa mRy-

buvo, maišėsi tik vienas kitas 
jų šaulys — aizargas. O gal 
Lietuvos partizanai, kurių tiek 

daug miškuose pasiliko?
Visi tuoj pajuntame aiškų 

tikslą — būtinai grįžti į Lie
tuvą, į Biržus! Ten reikia vyrų 
tvaikai ir ramybei atstatyti, 
mes negalime liktis nuo jų.

Rugpjūčio 7 d. bepiantfojant 
žygį į Uetuvą, vokiečiai įsako 
pasiruošti kefionri. ' šį kartą 
dar ne Lietuvon, bri Latvijos 
šiaurėn, į Vatotierą. Kariuo- 
nci Rygoje prireikė naujo 
traitaporto arklių, ir sftmSa 
mus. Siunčia visus, išskyrus 
Biržų aukštąjį pareigūną, kurį 
atskiria nuo mūsų būrio. Ti
kimės, kad jį grąžins į Bir
žus ,ir jam psvydim, kad pir
miau teks sugrįžti Uetuvon. 
(Beje, vėliau teko nugirsti, kad 
ne į Biržus fi pastari^ bet į- 
jimgė j kitą kariuęmenės dali
nį ir kad jis 1944-5 m. žiemą 
žuvo Kuržemės apsupime).

Tjęip mes ir išvykstame, 
rugpiūao 8 rytą pasiddame 
Valmieią, o iš ten su arkliais 
keliaujame bent kefias dienas. 
Rugpiūfio ll d. grįžtame į Ry
gą ir atiduodame arklius ka
riuomenei. Už šitą žygį gau
name tris dienas atostogų. Ap
gyvendina dabar prie Latgalis 

gaivia karehtoiae.

na.
Toliau paėję krantine, sutin

kame ilgas eiles civilių žmo
nių, bestovinčių su lagaminais. 
Jie viri laukia evakuacijos lai
vais į Vokietiją.

uosto grįžtame įsitikinę, 
kad vokiečiai ruošiasi ilgiau 
laikytis Pabaltyje. šioje erd
vėje gali dar būti dSdriių mū
šių. Nors kautynės nieko gero 
nežada mūsų galvoms, bet' gal 
rasta progų išrilatavinti.

Rugpiūčio 5 d, ritus apmgia

Tuoj iš puskarininkio gauna
me Rygos lietuvių komiteto 
adresą, šta komitetas jau 
daugelį lietuvių ir karių padė
jo laivais išvežti į Vokietijos 
uostus. *

Išsiskiriant jis pats prisipa
žįsta, kad tais pačiai* kętiris 
greit dings ii Rygos.

Kitą (Beną surandu Rygos 
lietuvių komiteto būstinę. Tuoj 
susiduriu su lietuviškai kai- 
D®#?CMUIS ZusOdCBuS uTi NOKO 
nelaukęs. Mm prie reikalo.

— Pateik, žmogau, ii kur

keistomis, iki šiol nematyto
mis uniformomis. Juodi pošal
miai, juodi švarkai ir juodos 
pūstos galifė kelnės, dėvimos 
prie aulinių batų. Bet jų vieton 
gavome juodus bintus btetu- 
doms apvynioti.

Greit apsirengėm. Uniformų 
keistas sukirpimas taip mus 
pakeitė, kad sunkiai pažįstame 
draugus. Atrodom lyg istori
nių pulkų palikonys.

Mūsų leitenantas gavo teisę 
antpetin įsisegti žvaigždutę. 
Bet mes vis dėl to nesupranta
me, kodėl taip keistai apren
gė, argi neturi įprastinių uni
formų! Ojjal galvoja parašiu
tais nulristi į Lietuvą. O tada 
būtų~w

Kai pasirodom arklidėse, į 
■mus sužiūri viri kareiviai. Taip 
jiems keistai atrodome.

Tuoj mus supažindina su 
darbais. Reikės prižiūrėti žir
gyne laikomus kariuomenės 
artelius.

Rytojaus diena mums atne
ša linksmas žinias. Vokiški ir 
latviški hikrašSai pirmuose 
puslapiuose skelbta, kad atsi
imtas Biržų miestas Lietuvoje. 
Žinia staigi. Ten, iš kur tikė
jomės greit bolševikų, šian
dien frontas pastūmėtas pir
myn. Kaip~tai atsitiko Nie- 

jono vuraeoo aarnvio n^

Rytojaus dieną vėl lekiu į 
miestą. Vienuma žudo ir kan
kina, noris slampinėti, basty
tis. Gyvenimas atrodo dar ne 
tikras. Vėjui stipriau pūstelė
jus, girdėti artilerija. Frontai 
dar tebestovi aplink Rygą.

Pavakaryje su Antanu nu
važiuojame tramvajumi į mies
to vidurį varijetės pasižiūrėti. 
Iš ten užeiname į kavinę. Ten 
begeriant kavą prieina žmogus 
su barzdele. Puskarininkis. Jis 
lietuvis ir mus pažino iš sky
delių ant rankovių. Išsikal
bam.

— Man baisu, kad jūs čia 
bolševikam nepakliūtūmėt Aš 
jum padėsiu išsigelbėti; jei ne 
Lietuvą, tai Vokietiją pariek-

Befieka vokiečiam taųritufiuoti
Pradėjus temti, sugrįžta mū

sų atstovai.
— Kapituliuota, vyrai, —su 

liūdesiu praneša jie.
Kapituliacijos sąlygos to

kios: iš mūsų atima mašiną, 
bet palieka asmeniškai turimus 
ginklus ir įjungia į vokiečių 
kariuomenės pagelbinius dali
nius.

Didelėje salėje prie kariuo
menės žirgyno,* kažkur netoli 
Hermanu Goering gatvės, mus 
įkuretina pirmai nakčiai. Tuo
jau gauname maisto ir ciga
rečių, Nei lovų, nei čiužinių, 
nei antklodžių nėra. Padriekta 
tik kiek šiaudų, — ant jų virsk 
ir miegok. Tokį kietą sutinka
me kareivio gyvenimą.

Pirmoji naktis Rygoje nera
mi. Bolševikų lėktuvai nuo vi- 
dumakčio sukfojari viršum 
miesto ir vienur kitur numeta

nes patį miesto centrą stipriai 
gina priešlėktuvinė artilerija.

Palyginus su pergyventais 
pavojais, mums atrodo tai nie
kai. Taip nenorime niekur 
bėgti, bet vokiečiai kelia ir va
ro. Atrodo, taupo jie mūsų 
galvas — tikriausiai būsime 
jiems reikalingi.

Rugpiūčio 3 d. mums neduo
da jokio darbo, leidžia ilsėtis. 
Išlekiant į miestą. Įdomu nuo
taikos, žinios, padėtis. Iš pirmo 
žvilgsnio tuoj pastebim, kad 
Ryga šiandie simpatiškesnė. 
Nebematyti panikos, galvo
trūkčiais bėgančių žmonių. 
Gatvėse maišosi daugiau ka
riškių. x

Pagauname naujus laikraš
čius. Ten rašoma, kad kritiš
kasis momentas Rygai jau 
praėjo. Pavojinguose sekto
riuose — Mintaujoje ir Tuku- 
me — frontas stabilizuotas. I- 
nidatyva jau vokiedų ranko-

tu toks drąsus, kodėl liežuvio 
nevaldai? Su tokiais piliečiais 
mes neturime reikalų, — piktai 
mane perspėja vyresnio am
žiaus moteris. •

Taip nesvetingai sutiktas, 
ruošiuosi išeiti. Tada mane pa
kviečia į atskirą patalpą.

— Reikia atsargumo, su- - 
pranti. Dar tau žodžžo nepra
tarus, supratome, ko atvykai. 
Nemanyk, kad mūsų niekas 
neseka. Kol turime gerą ryšį 
su uostu, padėsim visiems ir 
tau

Supratau, būsiu smarkiai iš
sišokęs. Atsiprašau moteriš
kės. Ji mums trims — leite
nantui, Antanui ir man -pa- 
žada greitą pagelbą. Rytoj tu
rime užsukti ir gauti paskuti
nių nurodymų.

Rugpiūčio 14 d., paskutinę 
mūsų poilsio dieną, komitete 
sužinau smulkų evakuacijos 
planą ir gaunu adresą, kur ši 
vakarą turime prisistatyti, pa
bėgę iš kareivinių.

Kareivinėse džtaugjamšs 
mums siūloma pagalba, bet 
kartu ir susvyruojame. Juk 
mūsų tikslas Žemaitija ar 
Aukštaitijos girios. Ptattrauk- 
dami i Vokietijos uostą, pasi
trauksime ir iš kovos.



jenuiškiai.

PAŽINK GIUAL SAVO TIKĖJIMĄ

UŽGESĘS 
SNIEGAS

Daug klausimų, kylančių kasdkn mūsų galvoje apie 
Dievą, pasaulį ir žmogų. lieka neatsakytų, nes ne
turime ką paklausti. Daug paramos lengvai rasi 
dviejų seminarijos profesorių parašytame veikale

sųgadytaa. Žavus Heteros 
pamario ruožas, kaip ir visa 
Lietuva, kenčia barbariškos 
rankos priespaudą. Bet_ at
verskime-malonius praeities 
teikus.

Šveicarijoj dabar yra 86 lie
tuviai. Viengungių 33, šeimų 
25; iš jų 12 lietuviškų, 13 miš
rių. Iš bendro lietuvių skai
čiaus 14 yra ligonių bei nedar
bingų ir 8 vaikai. Be to, įvai
riuose vienuolynuose yra apie 
50 lietuvaičių seselių, dauguma . kenkiąs lietuvių geram vardui, 
gyvenančių iš anksčiau.

Lietuviai gyvena išsimėtę po 
visą kraštą, tačiau didesnioji

■■tetteL Iki včl sušMavo 
taudnuy* ir Mtauubdtevo kū
rins v—amtnjĮ. Dabar, kaip 
pateki* na* žiatos, tas gra
bute Mataro* pamarys vte-

... mrlvadii wfrta* •jnHm.-Ikm’t tet it happen! 
Otherfood rainai*: Doa*taosokembad — Don'ton 
f rayed etectric conte — Doat oae BamnaHa cteaniną r—-s 
Ihrids - Don’t tet chfldtea ptay with amtdm — 
CleMout jankfranattfcaodbanneDt-andbe ' 
carafd with ofl atoraa!

ALOYZO BARONO 
ROMAN A.S

dvasinto- 
pareigu-

Gražios ir viliojančios yra 
Lietuvos pajūrio vasarvietės: 
Palanga, Juodkrantė, Nida ir 
k. Vardai tie yra žinomi ne 
tiktai Lietuvoje. Tų vietų gar
sas sklinda toli už Lietuvos sie

jusių vėtrų. Iš tolo atrodė, jog 
tai ir ne pušys, bet našlaitė
lės gailiai verkiančios. Tai

Naglio kalnas.
Jis taip pat turi savo pada

vimą.
Naglys 

paukštis. Iš didžios kelionės at
skridęs tan kalnan, nutūpda
vęs pailsėti. Iš vakarų atskri
dęs ir šio krašto žmonėms 
daug skriaudų pridaręs, vėl iš- 
skrisdavęs į jūrą, į vakarus. 
Manoma, jog tas Naglys, tas 
plėšrusis paukštis išreiškia se
novės plėšriuosius vikingus, 
kurie daug sykių puldinėjo Lie
tuvą, o ypač jos pajūrius.

Kitas padavimas sako, jog

Birutę. Ji nešusi laukuose dir
bantiems broliams pietus. Kęs* 
turis susižavėjęs Birutės neže
mišku grožiu ir taręs: ‘Esi 
tu deivę ar mergaitė, priimki 
mano ranką ant šio kelio”— 
Birutė sutikusi. Kiti šakiniai 
byloja, jog Kęstutis buvo sve
čiuose pas bajorą Vidmantą ir 
ten pamatęs jo dukrą Birutę.

Didžiajam Lietuvos kuni- 
gaikš. Kęstučiui mirus Krėvoje 
sakoma, vėl grįžusi į Palangą. 
Po jos mirties, buvęs supiltas 
tas kalnas, kurį mes ir šian
dien Birutės kalnu vadiname.

Kas yra buvęs Palangoje, 
matęs ir kopęs į nedidelį kal
nelį, kur siūravo septynios pu
šys, lankstomos iš jūros paki-

Kam yra tekę sutikti kard. 
Jokūbą Lercaro, Bolonijos ar- 
Irivyskupą, pirpaąjį įspūdį su
daro jo didis neturtas. Jo na
mai Begonijoje yra virtę be
velk
■amais visą, karte netari kur 

prinigjteteBfi, kttO apsidengti 
arba ką valgyti.

Susidariusi didelė šė ma — 
geras tėvas ir būrys neblogų 
vaikų,

— Ne aš juos čia susigau
džiau, — lyg teisindamasis 
aiškina kardinolas, — bet jie 
atėjo pas mane. Vargšeliai, ne
žinojo į ką kreiptis, o reikalų 
turėjo svarbių. Vieni .ieškojo 
darbo, kiti norėjo kaip nors už
baigti mokslą, tretiems trūko 
pastogės. Prašė mane priglau-

bet kur to nėra?
Šveicarų tarpe lietuvių var

das yra gerai išlaikytas. Kun. 
Jonas Juraitis yra paskirtas 
vietinės parapijos klebonu. O — Reikalas nekoks, —rimtai
tam, kad svetimtautis galėtų lingavo galvą kardinolas, —jei 
užimti tokią vietą, jam suteik
ta Šveicarijos garbės piliety-

Lietuvos pajūris, per pusan
tro šimto kilometrų nūo šven
tosios upės žiočių iki N.dos, 

yra nepaprastai lygus 
ir gražus.

Pajūrio pakraštys Dievulio 
ranka nubarstytas švaručiu, 
baltutelyčiu smėliu. Tas smėlis 
vingiuoja gražiai iškilusiomis 
kopomis. Jos atrodo tartum 
būtų pulkai užmigusių gulbių. 
Vienos jų yra visai plikutės, 
keliaujančio smėlio padermės, 
kitos — apžėlusios (želmenimis 
ir vikšromis. Toliau nuo jūros 
pušynas. Medžiai, stiprių vėjų 
iš jutos spaudžiami, palinkę į 
žemyną, tarsi norėtų pabėg-
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dalis susimetusi Ziuriche ir 
Berne. Tarpusavi lietuvių ry
šiai geri ir nuoširdūs. Drauge 
visiem dažnai tenka rūpintis ir 
tais lietuviais, kurie čia atvyk
sta gydytis. Tiesa, pasitaiko 
vienas kitas nesusipratimas,

sti, .ir aš priglaudžiau. Turtų 
neturime, gyvename vargin
gai, bet gana padoriai. Aš 
jiems esu tėvas, o jie man at
silygindami turi truputėlį pa
triukšmauti ir užpildyti vys
kupo rūmų tylą. Sunku būti 
vienam ir nekartą pagalvoju, 
kaip gali iškęsti šv. Tėvas to
kią griežtą vienumą. Manau, 
kad po Bažnyčios valdymo rū- 
pečių, toji vienuma yra sun
kiausias dalykas" pasauly.

Iš tikrųjų, Bolonijos arki
vyskupo rūmuose, sausakimšai 
perpildytuose gyventojų, 
viešpatauja jauki, paprasta 

šeimyninė nuotaika.
Visuose kambariuose išri

kiuotos lovos, dienomis jaunie
ji dirbinėja savo darbus arba 
mokosi. Pietų metu ir vakare 
susėda prie Hgo stalo, kurio 
gale pats kardinolas, valgo, 
kalbasi, pasidalina visais die
nos nuotykiais h* iškilusiomis 
problemomis. Kardinolas jiems 
pataria, juos pajuokma, įkvė
pia pasitikėjimo gyvenimu.

Kai jis 1952 m. atsikraustė 
iš Ravennos, tai pirmieji atėję 
jo pasveikinti buvo valkai, už
klausę:

— Ar mes galėsime žaisti 
jūsų kieme? Pasižadame apsei-, 
ti be didelio klegesio.

telėjo apypiktis šeimininko 
balsas iš gretimo kambario ir 
pasirodęs subarė durininką:

-— Ar kokie princai esame? 
Juk esame paprasti, o, tokiem 
visada lengviau susitarti.

Atėjusį pagalbos ieškoti mie
lai priėmė ir kiek galėjo su
šelpė.

Kard. Lercaro iš paprastu
mo vėžių neišmušė nė toji 
Bažnyčios kunigaikščių didy
bė — kardinolo kepurė. Jis 
pasiliko toks paprastas :r vi
siems prieinamas, kaip ir buvo 
anksčiau.

Gimė jis Genuoje 1891 m. 
neturtingoje jūrininko šeimoje, 
augo kitų septynių vaikų bū
ryje. Apie savo pašaukimą ku
nigystėn jis tiek tegali pasa
kyti, kad gimęs su tuo pašau
kimu. Baigęs Genuos kunigų 
seminariją, vyresnybės buvo 
pasiųstas Romon tęsti aukštes
nių teologijos studijų ir' spe- 
cializuotis šv. Rašto profesū
rai. Ligi pat konsekracijos į 
vyskupus

jis niekad Romoj nesirodė,
o ir pakeltas į kardinolus li

ko beveik-nepažįstamas aukš
tesniems Vatikano 
kams ir valstybės 
nams.

Kitaip pažįsta jį
Jis ten kunigavo, profesoriavo 
seminarijoj, dėstė filosofiją Ir 
tikybą gimnazijose ir kituose 
mokslo institutuose. Neseniai“ 
kardinolui atvykus į Onuą, 

subėgo pusė miesto, .
daugiausia buvę jo mokiniai. 

Nuoširdžiame susitikime jie 
jam tiesiai pasakė:

— Eminencija, turite būti 
dėkingas mums, kad šiandien 
esate kardinolas, nes tik besi
rūpindamas mumis gavote tą 
patirtį ir buvot išaukštintas. Be 
mūsų jūs tlkrių tikriaus:ai bū
tumėt pasilikę tik seselių ka
pelionu.

Kardinolas šį “pagyrimą” 
priėmė nusišypsodamas.

Iš visų Italijos vyskupijų, 
Bolonijos arkivyskupija yra, 

puti raudoniausia.
Visa ta sritis yra apkrėsta 

stipria komunizmo propaganda. 
Kardinolas nenusimena ir nie
kam nenusileidžia. Savo krik-, 
ščionlška labdara bado akis 
komunistų agentams ir daro 
visiems gera be jokios išim
ties, ypač kreipdamas dėmesį į 
jaunimą.

Bolonijos priemiesty įkūrė 
jaunavedžų miestą tiem, kurie 
skubių bėdų verčiami - turėjo 
tuoktis, o neturėjo kur prisi
glausti. Taip pat jaunimui ren
gia įvairių amatų kursus, ne
turtingųjų vaikus, net komu
nistų vadų, išveža atostogauti 

4 kalnus, ruošia krikščioniškas 
susiartinimo šventes, į kurias 
kviečia visus, ir pačius užkie
tėjusius raudonuosius.

Per praeitas Velykas tokią

į jūros dugną — gintarinius 
rūmus. Dievams nepatikę, kad 
Jūratė įsimylėjusi žmogų. Per
kūnas trenkęs ir sudaužęs tuos 
gintarinius rūmus. Gintaro pi
lis subyrėjusi į milijonus smul- 

tai didelis juodas kių gintaro gabalėlių. Ir kuo
met vasaros vakaro burtuose 
aprimsta jūra, tyliai ošiant pa
krantėje susiglaudusioms pu
šims, gerai įsiklausius esą gir
disi Jūratės be galo skausmin
gas, ilgesiu ir didžiu sielvartu 
persunktas verksmas.

Tas verksmas dabar yra pa
vergtos Lietuvos, kurios ginta
rinius Nepriklausomybės rū
mus žaibais sutrankė karo ne
laimės ir žiaurus priešas.

Kiek sąlygos leidžia, stengia
masi veikti kultūrinėj ir lietu
viškoj plotmėje. IŠ mažų * san
taupų nesigailima paremti Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoj. 
Didžiausią naštą tempia PLB 
krašto valdyba, nesigailėdama tarė : 
nei triūso nei laiko, kad tik —- Kardinolas nepriima, per
būtų naudinga tėvynės reika- vėlai. Ateik rytoj, 
lama.

ATVYKSTA
Kun. dr. Antanas Bučmys, 

šv. Kazimiero lietuvių kolegi
jos auklėtinis Romoje, baigęs 
popiežišką Gregorianum uni
versitetą daktaro laipsniu, ren
giasi atvykti Amerikon. Šią 
vasarą kun. Bučmys lankė liūdnai nusišypso sakydamas: 
Škotijos lietuvių kolonijas. A- — Ne mums spręsti tokius 
merikon atvyksta kviečiamas dalykus. Rūpinkimės dabar at- 
Los Angeles kardinolą ir bus likti gerai savo darbus, o jų 
paskirtas pastoracijos ar ki- juk tiek daug ir skubių! 
tiems darbams. Z. Ak—tte

JŪS katate* esąs17^8 amž. Ue- 
tHV* penėjusių karių 
kapai. Jis buvęs skiltas švedų 
karių saujomis. . '

Nepilnas dar būtų Palangos 
vaizdas, jeigu užmirščiau
Jūratės ir Kastyčio tegmrią

Didysis tautos dainius Mai- 
■ ronis tą padavimą pavertė ža
via poema.

Baltijos jūros bangose kartą 
žaidusi jurų dievaičio duktė 
Jūratė. Tuo laiku yręsis nuo 
kranto gilyn gražuolis žvejys 
Kastytis. Tokio gražaus ber
nelio Jūratė dar nebuvo ma- 
čiusL Jūros dievaites širdis su
liepsnojusi amžinos meilės ug
nim. Kietavalis ir kietasprandis 
žvejas ne iškarto pasidavęs 
burtų, gražio ir meilės vylio- 
nėms. Bet kai burtų neatlai
kęs, Jūratė įšvyliojusi Kastytį

jūs statote sąlygas “be klege
sio.” Geriau eikite ir žaiskit c, 
o jei aš jus girdėsiu, tai man 
primins jūsų buvimą ir dar 
labiau man patiksite.
. Kartą sutemus pasibeldė į 
kardinolo duris pagalbos rei
kalingas vyrukas. Duris pravė
rė vienas iš priglaustųjų irSMftKY SATS: 

DON'T GIVE FlftE 
A PIACE TO STAKT!

Palangos burmistras (me
ras) buvo amerikiečiams lietu
viams gerai žinomas aušrinin
kas dr. Jonas šliupas. Palan
gos katalitaj bažnyčios klebo
nu buvo preL Kazimieras Pra
puolenis. Jis buvo žymus kovo
tojas dėl Sėtuvių kalbos teisią 
praplėtimo Lietuvos bažnyčio
se. (PreL K. Prapuolenis mirė 
1933 m. balandžio 17 d. Palan
goje ir čia pat palaidotas). Pa
langoje dar iš rusų caro laikų 
veikė

ketaridasė. vidurinė 
mokyki*. ’*•

Dar carinė? Rusijos laikai: 
toje mokykloje mokėsi daug 5 
žymių lietuvių. Neseniai mi- * 
ręs generolas dr. VL Nagiu. 
Nagevičius irgi savo laiku 
mokėsi ir buvo iš jos išvaryta 
už pasipriešinimą pravoslavini 
mui. Be to, Palangoje, 189! 
m. rugpjūčio 20 d. buvo pirm? ' 
kartą suvaidinta Keturakio— 
J. Vilkutalčio parašyta 3 v. ko
medija “Amerika Pirtyje”.

Pietinėje Palangos pusėje, 
tankiame pušyne, stiepiasi į 
dangų žalias ir sakais pakv pęs

Birutės kalnas
apie 70-80 pėdų aukščio. 

Pačioje viršūnėje pastatyta 
paminklinė koplytėlė iš raudo
nų plytų. Pati kalno viršūnė 
eglutėmis ir žaliom s pušelėmis 
prie tako, grafo Tiškevičiaus 
lėšomis buvo įrengta Liurdo 
imitacija.

Palangos praeitis yra apip’n- 
ta gražių padavimų apie

Birutę, Nagli* Jūratę ir 
Kastytį.

Birute, pasakojama, buvusi 
nepaprasto grožio žvejo dukra, 
pasižadėjusi dievam netekėti 
ir kūrenti amžinąją ugnį. Ji. 
tą dievų ugnelę ir kūrenus? 
dabar vadinamam Birutės kal
ne, kur buvusi deivės Praurl- 
mės šventovė. Bet kunigaikš
tis Kęstutis ją parsigabenęs į 
Trakus ir už tai užsitraukęs 
dievų rūstybę. Jis pats, jo sū
nus Žygmantas ir Žygmanto 
sūnus Mykolas buvo nužudyti, 
o Vytautas Didysis, siekęs ka
raliaus vainiko, bet jo nepasie
kęs. Kęstutaičių giminė žuvu
si, o didžioji Lietuvos valstybė 
sunykusi ir patekusi svetimiem 
į rankas. Apie tą Lietuvos tra
gediją ir paskui Lietuvos pri
sikėlimą Putinas yra parašęs 
misteriją “Nuvainikuotoji vai
dilutė.” 5

Apie Birutę yra ir daugiau 
padavimų, štai, pasakojama, 
kad Kęstučiui vykstant į karo 
žygį* jis. sutikęs pajūryje že
maičių bajoro Vidmanto dukrą Rzudoniausioji apytiakė pa- 

mažtt piadeda balti,
bet kardinolas įtampos neat

leidžia. Jo darbo diena yra ne- 
trumpesnė, kaip 18-19 valandų. 
Neskaitant tiesioginių pastora
cijos rūpesčių, kard. Lercaro 
rašo daug dvasinio turinio 
knygų ir straipsnių.

Italijoje jis laikomas

Palangos namai mediniai— 
vilos. ' Kiekvieną namą supa 
pušų ir eglių kuokštės. Sakų 
kvapas tiek stiprus, jog negali 
juo atsidžiaugti. Miestelis 
driekiasi besivingiuojančia 
juosta pajūriu apie 3 mylias. 
Vasarnamiai, jūra ir medriai 
sudaro darną ir žavų vienetą.

Palanga kaip vasarvietė ėmė 
Europoje garsėti tik 19-me am
žiuje. Tuo laiku suvažiuodavo 
Palangon vasaruoti lenkų mag
natai net iš tolimos Varšuvos 
bei Krokuvos, Dažni svečiai 
buvo ir rusų didikai bei tur
tuoliai iš Pettrsburgo bei Mas
kvos.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais iškilo į

pirmaųjBnčią vasarvietę 
mūsų tėvynėje.

Nuolatinių gyventojų tebuvo 
3000, bet vasaros metu pakil
davo iki 9000. Daugumą vasa
rotojų sudarė lietuviai. Ame
rikos lietuviai taip pat mėgo Pa
langą. Kai kurie jų buvo čia

Bolonijoje jų yra 1400, iš 
kurių tik 170 nekomunistai. 
Nors komunistų partija nėrėsi 
iš kailio, kad tik nariai neitų, 
bet atėjo bemaž, visi ir pus
dienį praleido, draugiškai su 
kardinolu besikalbėdami bei 
besiginčydami. ,

Patys komunistai įsitikinę, 
kad
didžiausias Italijoje jų priešas 

yra kard. Lercaro,
kuris piauna jų eiles be pei

lio i? be skausmo — vien tik 
krikščioniška meile žmogui, 
kad ir paklydusiam. Pirmas šią 
žinią paleido Bolonijos burmis
tras — komunistas Dozza, pa
stebėjęs, kad kardinolo įtaka 
vis didėja, p jo mažėja.

Iš tikrųjų ,tarp kardinolo ir 
'burmistro vyksta 

šaltas karas.
Kardinolas mobilizavo kuni

gus, vienuolius, seseles, Kata
likų Veikimo jaunimą ir palei
do po pačius raudoniausius už
kampius kalbėti apie Kristų, 
aiškinti socialinius krikščiony
bės principus ir net reikalauti 
teisėtų reformų, kad kiekvie-' 
ras turėtų teisę į darbą ir pra
gyvenimą. ■ 1

Modernių laikų apaštalai 
vieni prabilo iš sakyklų, kiti 
paskaitų salėse, dar kiti aikš
tes- ir gatvėse. Pasisekimas 
buvo nesitikėtai geras. Dauge- 

_lk-atšaJusių ir nutolusių nuo 
tikėjimo 
sugrįžo -i bažnyčias ir metė 

komunizmo idėjas.
Parūpino kelis automobilius 

su garsintuvais, kurie važinė
dami iš vienos vietos į kitą, 
varo propagandą už tikėjimą 
bei griauna komunizmo perša
mą pasaulėžiūrą.
—Reikia ir tokių Dievo čigonų, 
sako kardinolas.

Ganytojas yra didelis opti
mistas, bet kartu nori turėti 
po ranka ir konkrečių davi
nių. Jis savo arkivyskupijoje 
sukūre atskirą įstaigą, kuri 
renka politines bei moralines 
nuotaikas ir jas rūpestingai 
registruoja. Taip kardinolas 
žino kiek ir kur yra tikrų ko
munistų, jiems artimų, apsilei
dėlių, “šiaudinių katalikė” ir 
gerų katalikų. Ta pati įstaiga 
nustato ir kius vietos reikalus 
bei numato reikalingas prie
mones. Kardinolui telieka tik 
skubėti ir duoti tai, kas labiau
siai reikalinga: . krikščionišką 
pašalpą ar tėvišką rykštę, o 
jis geba valdyti abi šias prie
mones lygiai šventai.

Bolonijos arkivyskupija to
kiu būdu yra pasidariusi lyg 
dvasinis barometras, pagal ku
rį ir kitos Italijos vyskupijos 
nusistato savo dvasines nuotai-
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tus takus, 'kurie paskui ir gat
vėmis virto, pavadino didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių ir mies
tų vardais. Ligi dabar jie .yra 
išlikę.

Šios šventės buvo atšvęstos 
labai pakiliai ir ilgai pasiliks 
gyvos dalyvių atmintyje.

Vysk. V. Padolskiui lankan

ti vytiai, kurte pirmąjį steigia
mąjį susirinkimą turėjo kaip 
tik Lawrenee, bet tą garbę bu
vo užteidę jau kitom vietom. 
Dabar jie sukruto ir-Lawrence 
organizavo suvažiavimus bei 
įspūcbngas šventes. Įsisteigė 
dar šv. Kazimiero vyrų pašal- 
pinė draugija, Katalikių Mo
terų S-gos kuopa, LDS kuopa. 
Maldos Apaštalavimo draugija 
ir k. Visos jos, kun. Pr. Vir- 
mauskui vadovaujant, stiprina 
ir sąmonino ištikimuosius pa- 
rapiečius.

KUN. PR. VIRMAUSKIS, 
Petro liet, parapijos klebonas

So. Boston, Mass,

džtoto IteMt kai-tifc Ame
rikoje. Cta gta* vfe t® taik- 
raščto, tarp; jg to Dartfatakns, 
čta atohntągB vtan e® drangj- 
ję.(» visas tas tietavMkas tak 
tirtais to retigtais gyvenimas 
telkėsi to teMteftta apie vie
ną šv. Petro parapiją. O toje 
parapijoje jaa 25 metai visas 
rčpesfias amt savo žemaitiškų 
pečių neta kteb. kun. Pr. Vir
mauskis. šiemet jfo yra perko
pęs juseptynias dešimtis me
tų. Ūsas dvi sukaktis prisimin
dami, atskleiskime jo praei
ties dienas, kartos nuo Luokės 
atvedė iki So. Bostono.

nius lietuvius. Be to, vietos lie
tuvių susirinkime papasakojo a- 
pie dabartinį Lietuvos perse
kiojimą bei kančias, klausinėjo 
apie vietos lietuvių gyvenimo 
sąlygas, maistą ir kita.

KUN. PR. VIRMAUSKESfk.) prie parapijos narna Lawrence, Mass.. 1925 
metais, apsilankius Lietuvos misisteriui K. Bizauskui (d.). Viduryje — 
proL K. Urbonavičius. Nuotrauka iš “Sv. Pranciškaus parapijos Lawrence

Memmingeno vargo mokykla 
praplėtė savo darbą. Dabar 

ji turi penkiasdešimt mokinių 
ir tuo būdu, yra, berods, di
džiausia lietuvių vargo mokyk
la Europoje. Jai dabar vado
vauja M. Budriūnas, antrasis 
mokytojas yra V. Bernotas, 
katalikų tikybą dėsto kun. A. 
Bunga, evangelikų — kun. X 
Stanaitis. Mokykla nuo šių 
mokslo metų pradžios taip pat 
geriau aprūpinta vadovėliais, 
knygomis ir kitomis mokomo
siomis priemonėmis. Mokykla 
ypač dėkinga Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Kanados lie
tuviams už jų teikiamą paramą 
ir tikisi, kad ir toliau nebus jų 
pamirštama.

Didelė talka Lietavai
Tuo metu kaip tik kėlėsi 

Lietuva ir jai reikėjo pagalbos 
iš už marių. Kun. Pr. Virmaus- 
kio pastangomis Laurence bu
vo suorganizuota “Laisvės sa
vaitė” kai dar Amerikoje ne-, 
buvo žinomas nei Vasario 16 
akto paskelbimas. Tos savaitės 
tikslas buvo paremti lietuvių 
tautos teisingus reikalavimus 
laisvės ir sutelkti kiek pinigo 
pirmom dienom. Mieste 'suor
ganizuota “Lietuvių diena” da
vė 3000 doL Paskui buvo gau- 
ąiai platinami Lietuvos pasko
los lakštai ir daug aukojama 
atvykstantiems jau iš Lietuvos 
atstovams. Ir čia kun. Pr. 
Virmauskiui dažnai tekdavo 
patirti nemalonumų, nes dalis 
lietuvių visuomenės dar skep
tiškai žiūrėjo j Lietuvos nepri
klausomybę.

nario pritarėjo,
kas paaukoja institutui ne 

mažiau kaip $25, $10, $5 per 
metus, čia
minėtais nariais gali būti taip 

pat draugijos, bendrovės to 
kitokie junginiai.

Už ypatingus institutui nuo
pelnus yra teikiamas garbės 
nario vardas.

Tad, mielas tautieti, nepaliki 
šio didelio kultūringo darbo 
nuošalėje, bet tuojau pat stoki 
į Lituanistikos Instituto narių 
eiles. Šia proga dėkojame ir 
tiems, kurie, nelaukę ypatingo 
raginimo, yra pirmieji atsiuntę 
savo įnašus institutui. Sutiki
mą būti instituto nariu kartu 
su piniginiu įnašu (auka) pra
šoma tuojau pat siųsti šiuo ad
resu:

Žemaitis pasiilgsta 
Žemaitijos

• Kun. Pr. Virmauskis, mažas 
augęs prie Luokės, kur žemė 
banguoja kalvomis ir ošia miš
kais, kur ežere atsimuša mels
vas dangus, surado tokį kam
pelį ir Amerikoje — prie Law- 
rence priaugusiam Methuene. 
Ten įsteigė “Palangos” parką 
išvažiavimams ir pastatydino 
šv. Vincento koplyčią. Praves-

Padidėjus lėšoms, institutas 
neirukos galės išplėsti savo 
veikią ir pasirodyti su spaus
dintais savo mokslininkų dar
bais. Tada galima bus tikė
tis paramos ir iš įvairių Ame
rikoje ir kitur veikiančių fon
dų. šiuo metu jau yra galuti
nai paruošta ar visai baigia
ma ruošti nemaža tikrai , ver
tingų veikalų, kuriuos galima 
būtų tuojau išteisti. Paminėki
me svarbesnius iš jų: Lietuvos 
istorinė geografija (K. Pakš
tas). apie, senovinę lietuvių re
ligiją (Aisei kaitė - Gimbutie
nė), apie Vilniaus pilis (J. Pu
rinas), Vilniaus miesto istori-

buvo išklydę. štai ką skaitome los vagą varė draugi jos. Kun. 
apie tai Lawrence parapijos Pr. Vtotaauakfo buvo atgaivin- 
istorijoje: .

“Eiti per žmones iš vieno na
mo į kitą buvo tikras kryžiaus 
kelias. Tai galėjo daryti tik
tai jaunas, Dievo meile degąs 
kunigas, atkaklus ir neatbaido- 
mas žemaitis. Kaip jo vardo 
Šventasis ėjo nuo durų prie 
durų, Kristaus žodžius skelb
damas, dažnai • pavaromas ir 
pajuokiamas, taip yra vaikš
čiojęs Lawrence kunigas Pran
ciškus. Jis buvo taip pat pa
varomas ,vandeniu apipilamas, 
išjuokiamas ir iškovojamas. 
Daug nemalonumų ir nuoskau
dų patyręs, jis tuo būdu gerai 
pažino suklaidintuosius, jų ne
teisingus priekaištus Katalikų 
Bažnyčiai, kaikurių žmonių di
delį tamsumą ,kitų tikėjimą ir 
išklyplmą iš doros kelio. Buvo 
pasidarę aiiku, kodėl ištikimi 
parapisčiai nusiskųsdavo, kad

Modernaus šv. Povilo 
. . pavyzdžiu

Negalėčiau galvos dėti, kas 
pasakė, kad šv. Povilas dabar 
būtų žurnalistas: mažiau rei
kėtų keliauti ir daugiau žmo
nių rašytu žodžiu pasiektum. 
Jei kreivas žodis žmones išve
da iš kelio, kaip buvo nutikę 
Lavvrence, tai tiesus žodis pa
deda atsitiesti. Kun. Pr. Vir
mauskis tos priemonės ir ėmė
si. Vos atvykęs į vadinamąjį 
“Laurynčįų”, jis jau įsteigė 
Spaudos draugiją katalikiš
koms knygoms bei laikraš
čiams platinti. Tuo metu jau 
buvo pradėjęs Bostone eiti 
“Darbininkas”, kurio daug iš
platina, taip* ir kitų laikraš
čių bei šv. Kazimiero draugi
jos Kaune leidžiamų knygų. 
Taip-pat vietinė anglų spauda 
buvo informuojama, kai apie 
katalikus kas buvo melagingai 
parašoma.

Antrąją visuomeninės veik-

jiems sunku fabrike dirbti, 
ga'tve ramiai praeiti arba kar
tu gyventi. Jie buvo taip pat 
puolami, koliojami ir apstum
domi Kun. Pr. Virmauskis tai 
žinojo iš savo paties patyrimo 
kai sakydavo pamokslus ar 
gindavosi užpultas laikraščiuo
se. Jo vargi kelionė po dvasios 
tyrus visų nuklydusiųjų į šv. 
Pranciškaus parapiją neperve
dė. bet nevienam kelią paro-

įtaisė kun. Pr. Virmauskis, dė
kodamas Dievui, kad jam, vos 
kels mėnesius teišbuvusiam 
kunigu, teko nepaprastai sunki 
našta ir vis dėlto jis po ja ne
palūžo. Jis žmones sutelkė apie 
Dievo altorių ir tam prisiminti 
paliko bažnyčioje patį svar
biausi savo triūso paminklą. 
Žmonės melsdamiesi turėjo 
gerai suprasti, kad juos didžia
jame altoriuje sujungia visada 
laikomas švenč. Sakramentas. 
Klaupdami ir giesme garbinda
mi, pripažįstame jame tikrąjį 
Kristaus Kūną ir Kraują, nebe 
priminimą Jo būties žemėje, 
kaip buvo pradėjusi skelbti 
tautinė bažnyčia. Nuo tos ne- 

: tiesos lietuviuš gynęs kun. Pr. 
jos istorijoje vėl skaitome: Virmauskis ir pastatė ne kurį

“Didįjį altorių savo lėšomis kitą, o didįjį altorių.” (b.d.)

Gautinge,
Ekscelenciją prie sanatorijos 

koplyčios durų pasitiko vo
kietės, sanatorijos kapelionas 
Tėvas T. Meyeris ir vokiečių 
choras giedodamas “Ecce sa- 
cerdos Magnus”. Ekscelencija 
Gautingo sanatorijoj po pa
mokslo, pamaldų ir palaimini
mo aplankė’ir lovoj gulinčius, 
negalinčius vaikščioti ligo-

Mūsų išeiviai, ypač JAV-ėse, 
ligi šiol bendromis jėgomis yra 
daug nuveikę. Politinei veiklai 
bei politinei lietuvių kovai A- 
merikoje turi įsteigę Altą, šal
pos darbui — Balfą. Buvo pa
sigendama tiktai vienos cen
trinės mokslo įstaigos, kuri su
burtų apie save visus užsieny
je esančius lituanistus* moksli
ninkus ir rūpintųsi lituanisti
nio mokslo darbo vykdymu. 
Prieš metus ši taip svarbi 
kiekvienos kultūringos, o ypač 
mažos tautos gyvenimo įstaiga 
buvo įsteigta. Tai

Lituanistikos Institutas, 
kuris susilaukė mūsų veiksnių, 
visuomenės veikėjų ir pačios 
visuomenės pritarimo.

Lituanistikos Institutas tu
rės puoselėti mūsų būdingąją 
kultūrą, atskleisti ir 1 ryškinti 
ją mums patiems, ypač priau
gančiam jaunimui, kuris da
bartinėmis sąlygomis maža ar
ba nieko apiė ją nepatiria, o 
taip pat ir svetimiesiems. Bet 
ypač svarbus instituto uždavi
nys yra šiuo metu, kada mū
sų tautai gresia ne tiktai fi
zinis, bet ir 
dvasink žudymas, genocidas.

Todėl laisvojo pasaulio lietu
vių pareiga yra išsaugoti ir pla
čiau paskleisti,tikrą supratimą 
apie Sėtuvių tautos -bei Lietu
vos valstybės istoriją, lietuvių 
kalbą, literatūrą, mūsų moks
linę ir kultūrinę pažangą, ka
da mūsų gimtoje žemėje tai 
nebėra galima, ir viskas yra 
šališkai nušviečiama.

Tai daryti laisvojo pasaulio 
lietuviai yra atsakingi ne tiktai 
prieš savo pavergtuosius bro
lius, bet taip pat to prieš sve
timtaučius, kuriems turi pa
teikti okupanto

skir-
Kon-

ja (A. Šapoka), apie 16 amž. 
Lietuvos kultūrinį, religinį bei 
politinį gyvenimą (Z. Ivinskis), 
lietuvių literatūros bei kultūros 
istorijos studijos (V. Biržiška), 
lietuvių rašytojų biografijos ir 
bibliografijos nuo seniausių 
laikų (V. Biržiška), SLRKa 
istorija (A. Kučas), Amerikos 
lietuvių dainos (J. Balys), Vil
niaus Universiteto istorija (M. 
Biržiška), ir visa eilė kitų.

Mums visiems turi rūpėti, 
kad šie ir daugelis kitų vėliau 
paruoštų darbų išvystų dienos 
šviesą, kad jie . pagilintų mūsų 
žinias apie lietuvius, Lietuvą 
bei jos kultūrą, o kartu paro
dytų ir svetimiesiems, kad mes 
esame verti užimti lygią vietą 
laisvųjų kultūringųjų tautų 
šeimos tarpe. Ne mažiau yra 
svarbu mums pasirūpinti, kad 
kiekvienas mūsų žymus mok
slininkas, kurių už gimtosios 
žemės ribų vargu ar kada be- 
valiosime paruošti, suskubtų 
parašyti savo darbus, o institu
tas juos išleistų. Tai yra mūsų 
visų lietuvių tiek 
tautinė kultūrinė, tiek ir vi

suomeninė pareiga.
Ir mes tai galime padaryti, 

kaip daugelis kitų tautų, įsi- 
kurdamos panašius institutus 
bei mokslo akademijas, yra 
padariusios.

Kviečiame tad visus stoti Li
tuanistikos'Instituto nariais ir 
materiališkai. Kiekvienam na
riui yra teikiamas atitinkamas 
vardas pagal jo įnašų į insti
tuto iždą didumą:
Bario fundatoriaus, nario glo

bėjo, nuolatinio nario, 
kas paaukoja institutui ne 

mažiau kaip $1000, $500 ar 
$100 ir 
nario rėmėjo, metinio nario.

Piligrimo ketionė |— Ameriką
Jįęi kas toliau keliauja šven

taisiais Metais, tai dažniausiai 
atsiduria Romoje. Kitaip nuti
ko 16 metų berniukui iš Že
maitijos (Suslaukės kaimo, 
Luokės parapijos). Jisai 1900 
metais — tai buvo šventieji 
Metai — šaltą GraduLnių die- . 
ną (vasario 2) išlipo Amerikos I 
pakrantėje. Mat, jo kelias ve- I 
dė ne pas šventąjį Tėvą, o pas I 
savo tėvą, jau dirbusį Amen- I 
kcjz. Neturtingas tai buvo tė- I 
vas, Žemaitijoje dirbęs pono I 
dvare, bet ponui dvarą pragė- 1 
rus ir prakortavus, turėjo ke
liauti už marių. Čia dabar at
vyko ir sūnus Pranas, kuris 
taip pat išėjo dirbti į fabriką 
Brocktone ir Tauntone, netoli 
Bostono.

Vis dėlto buvęs piemenukas 
Pranas, nepamiršo, kad šven
taisiais Metals atkeliavo j A- 
meriką. Kai truputį pinigo su
sitaupė, nutarė keliauti dar to
liau — į Kanadą, kad būtų 
kunigu ir su šventais dalykais 
niekada nesiskirtų. Kanadoje 
jis baigė šv. Lauryno kolegi- ' 
ją, o Bostone — šv. Jono ku
nigų seminariją. Kunigu buvo 
įšventintas 1916 m. birželio 2 
d. kardinolo O’Connellio. Pri
micijas atlaikė šv. Roko baž
nyčioje Brocktone, asistuojant 
kun. K. Urbonavičiui ir kun. 
F. Kemešiui.

Vadinasi, iš karto pateko 
tarp stiprių veikėjų, kurių var
dai yra tvirtai suaugę su A- 
merikos lietuvių gyvenimu, y- 
pač Bostono apylinkėje. Ir 
kun. Pr. Virmauskiui tokia 
pat dalis teko — varyti įrėž
tą vagą toliau, kai anų dvie
jų ramsčių ir nebus.

; Šv. Ptandskans pėdomis
Vardas, sakoma, dažnai į- 

pareigoja. Jei seniau lietuviai 
ką vadindavo Tvirbutu, tai jis 
ir turėjęs “tvirtas būti.” O kas 
dabar yra krikštijamas Pran
ciškų, tai nieko nuostabaus, 
jog pasitaiko to šventojo pė
das minti. Bent taip buvo su 
kun. Pranciškum Virmausku.

Labai trumpai pabuvęs vi
karu pas kun. T. Žilinską, šv. 
Petro par. So. Bostone klebo
ną, jis buvo nukeltas į šv. 

, Pranciškaus parapiją Lavv
rence, Mass. Per pastaruosius 
metus ta vieta jau buvo spėju
si pagarsėti aštriu konfliktu 
tarp susikūrusios (geriau, ats
kilusios) tautinės parapijos ir 
likusiųjų ištikimųjų šv. Pran
ciškaus bažnyčiai. Naujam jos 
klebonu kun. Pr. Virmauskui 
buvo čia patys pirmieji ir sun
kūs bandymo metai. Jis ėjo 
per žmones, asmeniškai juos į- 
tikinėdamas, kad grįžtų, iš kur

• Mariairpolio vadovyM3j|
nuoširdžiai kviečia visus 
rianapolio geradarius į tėvi|-^| 
marijonų metinį seimą, kuriami 
įvyks Marianapolio mokyklos-^ 
patalpose spalių 24 d. SėtatajĮM 
prasidės iškilmingomis šv. Ml-^g 
šiomis 11:00 vai. Seimui pri- ;||| 
taikytą pamokslą pasakys kun.. 
Juozas Dambrauskas, MIC. Po 
pamaldų bus bendri atstovų to-rgj 
svečių pietūs. Posėdžiai prasi- 1^ 
dės 1:30 vai. p.p.

• Darbininko 1955 metų šie- 
ninis kalendorius jau yra slun- <3| 
tinėjamas šio laikraščio- skai-'.-l^ 
tytojams. Kalendorius yra iliu-1^ 
struotas Lietuvos, Amerikos iržĮĮĮ 
religiniais vaizdais'. Vaizdai yra jS 
skirtingų spalvų, gerame po- 
pieriuje. Meniškai kalendorių ||| 
aptvarkė Paulius Jurkus. -H||

• Elizabethe spalių 5 d. savo 
gimnazijos kultūrinėje progra-' s 
moję tautinį šokį “Lenciūgėlį” '|g 
sumoko penkios skautės “Gul- O 
bes”. Programoje dalyvavo a-, 
pie 1100 mergaičių mokinių ir
60 mokytojų. Amerikiečių bu-. 
vo atsiliepta, kad lietuvaičių 
šokis buvo pats gražiausias, ir 
įdomiausias visoje programoje, -j? 
Penkios “Gulbės” ir toliau pa- 
siryžusios savo mokyklos 
drauges supažindinti su lietu- i- 
vių daina ir šokiu.

• Ignas Budreckas iš Eliza- 
betho 25 metų vedybinio gy- > ’ 
venimo sukakties proga pri
siuntė “Darbininkui” 10 dol. ? 
Darbininko leidėjai tėvai pran- 
ciškonai nuoširdžiai dėkoja už 
auką ir ponams Budreckams : 
linki Dievo palaimos tolimes-

,niame jų gyvenime.
• Florencija Zaieckaitė, 

vyčių veikėja, mokytojauja 
Stoughton, Mass., miesto 
kykloje.

• “Ateities” žurnalas, 
tas Penktojo Ateitininkų 
greso aprašymui, kiek užtru
kęs, -yra jau atspausdintas ir 
išsiuntinėtas. Skubiai spaus
dinamas spalių mėn. numeris.

224 p. SSJM)
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu to linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
880 Bnrimick Avė. Broddyn 21, N. Y.

Mano atminimui — 
altorius

Lawrence išbuvęs devyne
rius metus ,kaip toje lietuvių 
pasakoje, buvo atkeltas į N. 
Anglijos lietuvių “sostinę” So. 
Bostoną. Tiesa, išvykdamas 
jis paliko Lawrence pastatytą 
gražią bažnyčią, tik dar nespė
jęs jos įrengti. Tą triūsą paliko 
savo buvusiam vikarui kun.’ 
Pr. Jurui, dabar prelatui, bet 
didįjį altorių, pats paaukojo.

METSKIS ' r '
SU BAŽNYČIA

Visų sekmadienių ir didės* 
niųjų švenčių mfiių maldos 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Užsakymus siųsti 
DARBININKAS 

080 Bushnkk Avė. 
Bnsklya tl, N.Y.

ĮSIGYKITE GARSIOS GITARESCHI KNYGOS 
LIETUVIŠKĄ VERTIMĄ

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis

Jo Ekscelencija vysk. V. Pa- 
dclskis, lydimas savo sekreto
riaus kun. Januso, vizitavo lie
tuvių kolonijas Vokietijoje: 
Wehnene, Lietuvių Gimnaziją 
Kuetenfelde, lietuvių darbo ir 
sargybų kuopas, Rčgensburge, 
Muenchene, Gautinge, Augs* 
burge ir Memmingene.

Ypatingai iškilminga vysku
po vizitacija buvo

‘ Muniiihigriie, 
kurioje dalyvavo 14 lietuvių 

kunigų, 3 vokiečių kunigai, 
vietos vokiečių visuomenės at
stovas — miesto tarybos na
rys dr. Imbel, šalia vietos lie
tuvių gyventojų nemaža iš ki
tur atvykusių lietuvių, taip 
pat nemaža miesto vokiečių ir 
kitų, tautybių gyventojų.

Šventės išvąkarėse vyskupas 
buvo sutiktas

Šv. bažnyčioj?, 
» kuri buvo gausiai papuošta 
gėlėmis ir vainikų girliandomis 
(iš vokiečių buvo girdėti, kad 
ta bažnyčia p rmą kartą bu
vusi taip turtingai ir gražiai 
išpuošta). Po vakarinių pa
maldų vyskupas, jaunų dvirati
ninkų su fakelais lydimas, at
vyko į lietuvių koloniją, kur 
buvo gyventojų sutiktas prie 
garbės vartų. Namai buvo pa
puošti žaliumynų girliando
mis.

Kitą dieną, sekmadienį, šv. 
Jono bažnyčioje buvo atlaikyta 
iškilminga pontifikalinė su
ma. Kunigai giedojo choralines 
mišias, “Darnos” choras — 
giesmes, smuiku solo grojo F. 
Strolia. Po sumos vyskupas 
suteikė dideliam skaičiui su
tvirtinimo sakramentą.

Vyskupo vizitacija buvo jun
giama su

tautine švente,
. tad sekmadienį po pistų di

džiojoje Memmingeno pilies 
salėje įvyko šventės aktas, į 
kurį atvyko ir vysk. V. Padol- 
skis. čia dr. Rukša skaitė.pas
kaitą apie lietuvių spaudos 
draudimo panaikinimą. Po iš^ 
kilmingo akto įvyko koncertas, 
kurio programą atliko “Dar
nos” choras, vadovaujamas M.' 
Budriūno, Kaiserslauterno vy
rų choras, vadovaujamas F. 
Strolios, ir tautinių šokių gru-

Dr. Petras Jonikas, 
Lit. Instituto prezidentas

Antiiony J. Rudis, 
Iždo Tarybos pirmininkas

Dm Kuraitis, 
Iždininkas

Jonas Kutra, 
v Sekretorius

nesužalotą lituanistinį 
mokslą.

Šis mokslas nėra kokia nors 
nebūtinai tereikaBnga ati
traukta nuo šių dienų gyveni
mo abstrakcija, bet yra

gyvas fietmdskas reikalas,
tolimesnės perspektyvos aki

mis žiūrint, ne mažiau rei
kalingas, kaip ir politinė lais
vinimo kova ar šalpos darbas. 
Pagaliau ir pačiame politinia
me darbe daugeliu atveju ne
galima išsiversti be mosklinin- 
kų pagalbos. Lituanistikos In
stitutas yra nesrovlnė kultūri
nė mokslo įstaiga, tad visų lie
tuvių būtų pareiga ją remti. 
Instituto statutas numato šalia 
tikrųjų instituto narių — litu
anistų mokslininkų, dar •

iždo rūpintojus,
kurių uždavinys yra rūpintis 

institutui lėšų telkimu ir jų 
valdymu. Į iždo Tarybą Šiuo 
metu įeina žinomi visuomeni
ninkai, dvasininkai, profesiona
lai ir verslininkai. Kiekvienas 
toks narys atliks savo svarbų 
vaidmenį institutui ir lietuvy-



BRANGIAI APMOKAMI LAIŠKAI, KURIŲ NELAUKIAME

A. TYRUOLIO

SONETAI

Chicago, III.

Kur Kaunas prekiauj

Real Estale

VENTOS leidyklos gražiai 
išleista. Gaunama —

Oro bangom jungia lietuvius

30-40 
litras

Motinų Arkibrolija kartu su 
Šv. Vardo draugija ruošiasi pa
rapijos vaikučiams surengti 
kalėdinę programėlę su dova
nėlėm.

Šv. Vardo draugijos paren
gimas — Whist party buvo su
ruoštas par. svetainėje spalio

Mw. Ulfrf WA MNt 
Arte uJWk i *

walls lunsu

Saldainių galima gauti lais
vai. Už kg H rb., šokolado kg 
iki 40 ri>. Geresnio šokolado 
plytelė 9-20 rb. Kakao ir kavos; 
galima gauti laisvai

Saulėgrąžų aliejaus krautu
vėse atsirado prieš pusantrų 
metų. Ui kg 16 rb.

Romoje neseniai posėdžiavo 
70 tautų atstovai, kurie svars
tė gyventojų padaugėjimą ir jų 
išmaitinimą. Buvo apskaičiuo
ta, kad dabar gyventojų pa
saulyje yra 2600 milijonų. Bet 
1980 pagal dabartinį augimą 
jų turėtų būti 3600 milijonų: 
taigi per 25 metus, per vieną 
kartą, padidės vienu m'Ii jardu. 
Daugiausia padidės rytuose: 
rusų bus 290 milijonų, kinų 
690 mli. Rusija prieš vakarų 
Europą tada turės 290 prieš

2000 METŲ SUKAKTIS... KAM?

Mercy Hospital
AURORA, ILLINOIS

Apply in Person — or .
Phone 6-4681

Kauno prekyvietės lankomos 
gausiai. Daugiausia žmonių su
sirenka ketvirtadieniais. Buvo 
norima iš ketvirtadienių per
kelti turgus į sekmadienius, 
bet iš to nieko neišėjo. Di
džiausia prekyvietė Kaime yra 
žuvų turgus, prie išlies; kita 
senamiestyje netoli buv. prezi
dentūros. Vilijampolėje dau
giausia vyksta drabužių ir vi
sokių smulkmenų turgus. Ne- 
oficaliai ten gali gauti ir auk
sinių pinigų. Naujus daiktus 
ten pardavinėti draudžiama. 
Matyt .norima užkirsti kelią 
iš gamybos nudžiautam pre
kėm. Ketvirtoji Kauno preky
vietė yra Šančiuose; buvo ir 
penktoji prekyvietė, kur sto-

TELEPHONE.
DEARBORN 24819

GARRET CASHMAN (R Alteny, 
N., Y.) Flushfairo aerodrome New 
Yorke mi balionu ryšuffl* pakilo 
26 pėdu.

šo vaidinimo bus ir koncertinė 
dalis, kur be kitų dalyvių, Wa- 
terbury miesto burmistro 
žmona Mrs. Helen Snyder pa
dainuos gražių lietuviškų dai
nelių. Tenka tik džiaugtis, kad 
Mrs. Helen Snyder būdama 
aukšto pareigūno žmona nesi- 
gėdina lietuvių kalbos ir kiek
viena proga pasireiškia, prisi
dėdama prie lietuviškos veik-

Rašybos skiriamieji ženklai 
— taškas, kablelis ir kiti prie
dai, darą rašeivoms sunkumų, 
o moksleiviams tiesiog “bė
dos” nėra paskutinių laikų iš
radimas ir neverta už tai pyk
ti ant sintaksės autorių bei 
mokytojų, kai šie pasišauna 
juos kitaip surikiuoti.

Tuos ženklus įvedė į rašybą 
ne kokia labiau praprususi 
rašte tauta, bet atskiras žmo
gus—Aristofartas Bizantietis,

S kambarių piytMai Marai 
Po visais rūsys, orinis aliejum 
Šildymas, beržinės darys ir kabi
netai. pūslinės gumos sienos, ke
raminės tlle grindys vonioje, rū
bams spintos.

Būdavo smagu gauti laiškus. 
Daugumas jų būdavo iš gimi

nių, pažįstamų ir artimųjų.
Bet šiandien mum skirti laiškai 
mūsų pačių pašto dėžutėse pa
skęsta tarp visokių kuponų, 
‘ateik” atviručių, kurios daž
niausiai nėra nę adresuotos. 
Visokios drabužių krautuvės, 
mašinų garažai, apdraudimo į- 
staigos, organizacijos savo rek
laminiam lapeliam išnešioti 
anksčiau pasisamdydavo vai
kus už keliolika centų. Dabar 
tą visą darbą užkrovė paštinin
kui. r .

Tokis pašto išnaudojimas 
prasidėjo tada, kad politikie
riai laimėjo, kad būtų panai
kintas pašto valdybos įstaty
mas Nr. 55337: Tuo panaikini
mu buvo leista naudotis paštu 
neadrėsuotiem * atsišaukimam 
ir reklamom. Biznieriai puolėsi 
tuo naudotis,v kai jiem paaiš
kėjo, kad 
pašto knina už neadresuotus 
atviras laiškus tik vienas su 
puse cento už Baską arba ke- 
turiofika centų už jų svarą.

Visą šitą darbą prekybinin
kas paštui užkrauja šiaip. Jo
nas, Jonės, sakysim, drabužių 
krautuvės savininkas, rengia 
išpardavimą (sale). Jis atspau
sdina lapelių maždaug tiek, 
kiek mieste gyventojų. Juos 
suriša j. pundus ir nugabena į 
paštą, uždėjęs savo vardą, ad-

arbatėlėj, - nusprendė 
? penas Toks ir nužirgiiavo ten, 

kur kultūriškai W kunku- 
Muoti arbati

Ponas Toks, pagyręs šau- 
"fcšą šeimininkę už reikalo su- 
pratimą, i paduotą arbatos 

| puoduką įmetė degančią dga- 
’ retę.
į’ — Pone, tamsta degančią 
* cigaretę arbaton įkišai-—nu- 
k sistebčjo ponia.

—- Įkišau. Nu, tai kas? Da- 
bar cigaretė nedega, užgesusi, 

ų —ramiai aškinoToks.—Jei 
» būtų benzinas arba tautinė 

spaustinė, galėtų užsidegti. Ar- 
■ bata nedega. Ar ponia manei, 
f kad arbata dega? — paklausė 
į ’ šeimininkės.
1 — Ne, aš taip nemaniau
į Bet., taip elgtis su arbata, ne

įprasta....
— Nemaišykit sąvokų —pa- 

tarė Toks. — “Elgtis su arba- 
; ta”.... — tai faktų iškraipy

mas. Vardan tiesos, aš pasiel
giau ne su arbata ,o su ciga
rete.

30-35 riK Kriittaveąe lašinių

Bidvių centneris dabar ru- 
4esf;3&3K> rb.; žiemą kaina 
paksĮa iki SO; pereitų metų 
pradžioje už vieną kg teko 
mokėti iki 5 riL Nepriklauso 
moję" Lietuvoje centneris buvo 
3ft,x _>'*• ,

šviežio pieno litras 3-3,5 rb.
Pereitą žfeną krautuvėse pie
no visai nebuvo. N. Lietuvoj 
buvo mokama 0,30 lt

Sviestos dabar 29 rb kg. žie
mos -mėtų sviesto krautuvėse 
taip pat nėra. Rinkoj vasarą 
sviestas kaštavo 18-22 rb.^ie- 
mą kainą pakyla iki 32 rb. N. 
Lietuvoj buvo kg 2,50 lt

Kiaulienos šoninės kg. 20- 
28 rb. N. Lietuvoj už mėsos 
kg buvo 2 lt

Kiaušinių dešimtis vasarą 6, 
žiemą 12 rb.

Kaimiškos duonos kg dabar 
3, kiek anksčiau buvo 5 - rb. 
Duona atpigo, nes atsirado 
daugiau rugių, ir ruginių miltų 
pernai pasirodė laisvai rinko-

Šis sukaktuvinis parengimas 
įvyks š.m. spalių (October) 23 
d., 7 vai. vakare, šeštadienyje, 
į kurį nuoširdžiai kviečiami vi
si iš arti ir toli dalyvauti. Tuo 
savo dalyvavimu paremsime 
lietuvišką - katalikišką radijo 
valandą, kurios tobulinimas ir 
jos tolimesnis egzistavimas tu
rėtų būti Nauj., Anglijos lietu
vių garbės reikalas. Jei ši ra
dijo valanda per tiek metų iš
silaikė, gailina sakyti energin
gos jos vedėjo Antano Kneižio 
ir lietuviškos paramos dėka, tai 
reikia tikėtis, kad žengiant jai 
į tretį dešimtmetį taip pat su-, 
silauks gausos iš mūsų visų 
paramos, tam kad ji galėtų ir 
toliau gražiomis lietuviškomis 
programomis, radijo bango
mis stiprinti kiekvieno lietuvio 
širdį ir protą.

įėjimas į parengimą kainuo
ja tik 1 dol; D. d.

vėjo seniau “halės”;, bet da
bar ten įrengta “poilsio aikš
tė.” Turgavietė perkelta prie 
pat kalno. Daugiausia čia 
prekiaujama vietos gyventojų 
daržovėm, pupelėm, kiauši
niais, grietine.

Prekyvietėse milicija daro 
‘oblavas” — kratas, ieškoda
ma spekuliantų. Bet tikrieji 
spekuliantai retai duodasi su
gaunami, nes jie milicininkus 
geriau pažįsta nei milicininkai 
juos. Sugautas spekuliantas 
pirmą karią h^udž^mas iki 
100 rb. Su- au s >akartotinai 
jau gan būti b ucj tarnas teis
mo iki 7 metų.

Kitu kartu apie pramonės 
gaminių kainas.

mokesčiais, vartotojas taksom, 
laiškininkas vargu...Jis turi su
stoti prie kiekvienų durų, kad 
įkištų reklaminius lapelius. 
Viena moteris juokais tiesą pa
sakė: lankydamas kiekvieną 
namą, laiškanešys galėtų tada 
ir pieną išnešioti....

Kongresmanas Samuel W. 
Yorty, iš Califomijos, nese
niai uždėjo ant laiškanešio pe
čių 4,108,500 egzempliorių sa
vo rinkiminės kalbos, kurioje 
buvo siūloma mažinti taksas. 
Vienas asmuo į tai atsakė: 
“Visai neatrodo, kad taksos 
galėtų būti sumažintos turint 
atstovų tokių kaip Yorty, ku
ris pats leidžia taksas mokan
čių žmonių pinigus savo rin
kiminei propagandai. platin-

Kun. dr. J. Prauskis,
Draugo redaktorius, nese

niai grįžęs iš kelionių po Pie
tų Ameriką, spalio 15 išvyko 
žurhalistinėn kelionėn po Toli
muosius Rytus. Savo kelionės 
įspūdžiais pasidalins su dien
raščio skaitytojais. Daktaro 
draugai ir prietemai linki gero 
vėjo.

Ponas Toks atsistojo, pa
deklamavo savo naujausią kū
rinį: - -ž.-

“O, tata, o tata, arbata tai 
arbata. Su tokia arbata ir pa
vaišint nesarmata”.

Išėjęs laukan galvojo, ko 
mums šiandien labiausiai 
trūksta.

—Damos ir individualybės.
— nusprendė ponas Toks.

garsusi Aleksandrijos grama
tikas, gyvenęs apie 257-108 m. 
prieš Kristų. Jis buvo kito 
garsaus^ gramatiko Zenodoto 
mokinys ir didžiosios Alek
sandrijos bibliotekos vedėjas.

Anksčiau visi raštai, neiš
skiriant nė poezijos, būdavo 
rašomi ištisinai, be jokių sky
rybos ženklų. Aristofanui teko 
parnešti Homero ir kitus grai
kų raštus; jis pirmasis pradė
jo vartoti skyrybos ženklus. Jo 
išradimą pradėjo sekti ir net 
tobulinti Aristarkas. Antram 
šimtmety po Kr. gyvenęs Ero- 
dianas skyrybos ženklus suve
dė į tam tikrą sistemą, kurią 
pasisavino vėlesnių laikų gra
matikai ir amžiams bėgant iš
sivystė dabartinis sintaksės 
mokslas,

žodžių ir sakinių skyryba 
išaugo iš būtino reikalo, savo 
ar kito rašytam žodžiui duoti 
gyvesnį antspalvį. Ciceronas 
mini (De Orat. 16), kad pau- 
zos duodančios atsikvėpti ir 
teikiančios estetinio^ malonu
mo. Petrarka, kuriam klaidin
gai buvo priskirtas veikalas 
“Ars punetandi”. vis dėlto bu
vo skrupulingai uolus savo lo
tyniškus raštus suskirstyti sa
votiškais skirybos ženklą1 s, 
rodančiais mažiausias kalbos 
intonacijas. Jo ženklų moder
nieji kalbininkai nepasisavino.

Taigi: taškai, kableliai bei 
kiti ženklai yra jau atšventę 
daugiau kaip 2000 m. sukaktį. 
Nora kartais nepetaikom juos 
savo vieton pasodyti, bet jie

geriau

LAWRENCE, MASS.

Vy&ii su savo dvasios vadu 
kun. A. Janiūnu spalio 10 da
lyvavo N. Anglijos vyčių kon
grese Norwoode.

Šv. Elzbietos draugija pas
kutiniame susirinkime nus
prendė ruošti vakarienę.

Juozas Nubertas mirė spalio 
13 ir buvo palaidotas spalio 15 
po gedulingų Mišių iš šv? 
Pranciškaus bažnyčios.

Kua. A. Janiūnas, atlikęs 
metines rekolekcijas .spalio 15

resą ir pašto zonos numerį.* 
Tada jau paštas perima toli
mesnį darbą. Paštininkas pun
dus pasveria ir juos nusiunčia 
į skirstymo skyrių, iš kur laiš
kanešiai išsinešioja kiekvienas 
į savo rajoną.

Keli atsilankę į Jonės klijen- 
tai jau padengia jo turėtas re
klamai išlaidas. O pašto išlai
dos tam reikalui padarytos, 
tenka pačiam paštui apmokėti 
— padidintas tarnautojų skai
čius, antvalandžiai... Apskaito
ma, kad
už kiekvienus 100 dolerių, 
kuriuos išleidžia prekybinin

kas, paštas išleidžia 200 dol.
Taip apkraujamas paštas

Marijeae spalių 10 je. Seniau miltus, pardavinėda- 
tfrirtniu tatoaa vo laisvai tik prieš rinkimus, 

' prieš gegužės 1 ir prieš spalio 
valdžios revoLuajos šventes. Tada prie

Ir nevie- krautuvių išsirikiuodavo eilės,
jHemą į kurias pirkėjai sustodavo net

iš vakaro. Dabar krautuvėse 
gaunama duona žymiai pras
tesnė už kaimiškąją duoną. 
Krautuvėse juoda duona Kg 
kaštuoja 1,40 rb., baltos duo
nos kepaliukas, mažesnis nei 
kg, 1,90 rb. N. Lietuvoje duo
nos kg buvo 0,30 lt.

.. - • *. . i

Visą duoną Kaune kepa vie
noj vietoj — Kauno duonos 
kombinato įmonėje. Būdavo 
atsitikimų, kad sugedus kom
binato krosniui, žmonės ne
gaudavo duonos po tris die
nas.
Kopūstų cnt kaštuoja 

rb. Raugintų kopūstų 
2-3-rb. Kopūstų galima gauti 
ir krautuvėse, bet krautuvinių 
kopūštų labai menkas, skonis. 
Juos teperka rusai.

Sūdytų silkių kg kaštuoja 
17-21 rb. Galima gauti ir krau
tuvėse. Bet žmonės mieliau 
perka rinkoje, nes gali pasi
rinkti. Rinkoje gali gauti ir 
lauro lapelių bei pipirų. Už 4 
pipirus ir 4 lauro lapelius rei
kia mokėti 1 rb.

žmonių gyvena be pakankamo- 
maisto, bet jei bus racionaliai 
ūkininkaujama, maisto ne
truks. Dabar 'žemės ūkiui iš
naudojama tik 16 milijardų 
ha iš galimo išnaudoti skai
čiaus 56 miliardų. Dar dideli 
plotai taukia kuttyvuojami; 
laukia pagerinto ūkininkavi
mo nekalbant jau apie naujus 
išrad'mus maisto gamyboje.

Tačiau priklauso ne nuo to, 
kad žemėje maisto gėrybių pri
trūksta, o <B to, kad vienoj 
vietoj jų perdaug, o kitoj per- 

Nora dabar cfidesnė pusė maža; netikęs paskirstymas.

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOB AD TAKEB

Išsklaidytiems po pasaulį lie
tuviams, viena iš lietuviškumo 
palaikymo priemonių, reikia 
laikyti radijo valandos arba 
pusvalandžiai. Naujosios Ang
lijos lietuviai dabar gali 
džiaugtis turėdami kas sek
madienį du radijo pusvalan
džius, o kas šeštadienį — radi
jo valandą, ši pastaroji yra ka
talikiškos krypties, vedama vi
siems žinomo visuomenės vei
kėjo Antano Kneižio, kuris ne
nuilstamai šioje srityje dirba 
jau daug metų. Kaip tik šiemet 
ši radijo valanda švenčia 20 
metų lietuviškos ir katalikiš
kos veiklos sukaktį. Tai nema
žas laiko tarpas ir nemažai per 
tą laiką radijo bangomis pa
leista Amerikos lietuviams mu
zikos, dainų, kalbų, naujienų, 
skelbimų ir t.t.

■ Todėl šiam dvidešimtmečiui 
atžymėti radijo valandos vedė
jas sutelkęs būrį energingų 
Bostono ir apylinkės lietuvių, 
nutarė atžymėti tą Lietuvių 
Radijo Valandos Programos 
sukaktį kultūriniu parengimu, 
pasikviečiant iš Waterbury, 
Conn., vakfintojų ir dainininkų 
trupę, vadovaujamą kompozi
toriaus p. Aleksio, kuri Tho- 
mas Park, So. Boston High 
School salėje vaidins a.a. kun. 
St. Kneižio parašytą scenos 
vaizdelį^ “Motinos Vargai”. Be

— Taip, bet tamsta degan
čią cigaretę įmetei arbaton. Aš 
pati mačiau, —paraudusi aiš
kino namų šeimininker

— Juokai, ponia! — Toks 
spyrėsi. Mano galvoj darnos 
varžtai dar neatsileido. Norė
tum, kad kiščiau arbaton už
gesintą? Jei taip, tai savo pa
sekei. še, žiūrėk — cigaretė 
užgesus. Tikrai atrodyčiau 
juokingas, jei užgesytą dar 
antru kart gesinčiau. Dabar 
gi pasielgiau, kaip individualy
bė reikalauja. Ar ne to šian
dien siekiama?

— Tiesa, - pritarė ponia. 
— Bet man išviso nepatinka, 
kas tabaką maišo su arbata.

— O, teisingai pasakyta,— 
užgyrė ponas Toks. — Vadi
nas, kitą kartą rasiu padėtą 
kitokį skystimą.

— Aš ne tai turejąu galvoj, 
—mėgino pataisyti šeimininkS.

— Ponia, - rėkė perpykęs 
ponas Toks. - Juokų nekrės- 
kim tokią rinitą valandą. Mes 
viri matom, ko jūs galvoj ne
turit. Nėra reikalo čia aiškin-

• Anglijoje, Liverpoly vie
nas iš didžiausių prekybos na
mų — Johnstone — vieną die
ną metuose sukeičia savo tar
nautojų pareigas; direktorių 
padaro liftininku, skyriaus ve
dėjas eina prekių pakuoti. Kai 
sandėlio darbininką padarė di
rektorium, jau po valandos jis 
nuo savo tamyobs atsisakė.

• Anglijoje sugalvota da
ryti rašalą su kvepalą's.

• Vokietijoje prie Bamber
go miesto bitės užpuolė žąsis, 
ir netrukus dešimt žąsų buvo 
sugiltos negyvai.

Dietitians
Registered — and

Nursing 
Art Instructor

Who Mušt Have Degree 
and Counes in Teaching

SPARKY SAYS
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EV 9-5371NE 6-4439

DISPLAY

Kad nusišypsotum

aidus"?

Lengvam dirbtuve* darbui, nereikia 
patyrimo, pilnas laikas. Dienotu 85 et. 
pradinis valandos atlyginimas. Kreip
tis J APEX EMPLOYMENT AGEN- 
CY, 233 W. 42 St, (7 ir 8 Avė) NYC

WHITE PLAINS: Westmtarter Ridge, 
2 miegamieji, žaidimu kambarys, ga
rsias. Maloni aptinka. Vieta skaito
ma privilegijuota. HM*. Arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios. WH 8-9969.

Kreipkis i šv. Judą, kurs 
padeda beviltiškose padėtyse.'

Nauja moderniška koplyQa Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas St*

pirmiausia turi atprasti nuo 
panašių klausimų.

NEW ROCHELLE, Sun Haven daly, 
7 kambariai, 2 vonios, tvaru, patogu. 
$23,999.

NEW ROCHELLE—$17,590, 7 kam
bariai, 2 vonios, garažas. Graži vie
ta ^detis šoninis porčius, naujai de
koruota, gera apUntra, netoli mokyk
la ir susisiekimas. NE 6-2134.

FOR SALE or lease. Good opportuni- 
ty for responsible person or persons, 
grocery, meat, vegetable and frozen 
food market. Fully eąuipped. Easy 
payments arranged. In heart of West- 
chester County. For Information call 
WE 9-1131 before 4, WE 9-3243 af- 
ter 5.

dalininko.
EMPIRE RESTAURANT, 
2072 Ržchmond Terrace, 

Port Richmond, S. L

VALYMO IR SIUVIMO įmonė. Dide
lė (25x60), įsteigta prieš 35 m., $4500 
metiniu pajamų, puiki vieta, viršuj 2 
apartamentai, visi pagerinimai, tinka 
porai.

SERVICE 
138 Sehley 'Ave. 
21 THseonata Are.

mobffiam garažas Užvestas žolynas ir 
apsodintas medžiais Gyvatvorė ap
saugo nuo įkyruoliu Jandymo. Susi
tarti iš anksto apfi&rėtL. WE 7-1141.

OZONE PARK, 2 family brick 2-car 
gar., completely modern. ImmedL pos- 
session 1 apt. $12.000.

VI 3-9454 '

MIDWOOD ST. 230 St. Francis of 
Assisi Parista, 2 family brick poases 
ston of 5, plūs $80 rentai; oil; storai 
windows. -

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Beaford Avė.
Brooklyn, N. Y.

KoplyNa šermenims dykai
NOTARY PUBLIC 

JDeL SO 8-081$ 
SOuth Boston 8-2699

Jei nori ką paskelbti
darbininke, 

skambink telefonu:

KAIP 8v. CABKNI galėsi laimėti 
sielas ir pasišvęsti Mssioniere Sesele 
Svč. Jėzaus širdies vienuolijoj, dirb
dama mokykloj, ligoninėj, prieglau
doj, mokydama tikėjimo, veikdama

parttKMiston Oueehs priotanma kaina, 
dtataitan pastate Jęida. patirtis ne- 
reitaBti— Bato PU**-

RH 4-8749 '

GRINDYS MVALOMOS
LYG BOTŲ NAUJOS 

Vacuum būdo nekeliančiom dul
kiu mašinom Nuo $7 už

ORIGINATOE of Automatic Self- 
Serviee Lauderettes now start- 
ing new type of store, "THEBIG 
BUNDLE”. A revolutionary idea 
in the laundry industry. Loca- 
ttons available. Teleeoin Corp. 
12 E. 44 St, NYC. MU 7-7890.

VALGYKLA — pilnai (rengta, olskas 
gerame stovy, turi būti perkrausty
ta. Parduodama su nuostoliais.

CY 2-4755

Ji tikisi sugrįšluti
Rūpestinga motina užėjo pas 

fotografą ir paklausė
—Ar jūs. darote ir vaikų 

fotografijas?
— žinoma, ponia.
— Tai kiek kaštuoja?
— Penki doleriai už dvyli-

Roslyn West Park
ST. MARY*S PARAPIJA

Koloninis 8 m. senumo stucco 2 aukš
tų namas, 1/4 akro medžiais apaugės 
sklypas, lyg parkas. 25 gyvenami 
kamb., ekstra didelė virtuvė su už
kandine. 3 miegamieji, 1% vonios, 
sietu aptverta terašė, užbaigtas pušų 
lentom rūsys, garažas. Daug priedų: 
šaldytuvas, lėkščių plautuvas, skal
bykla, fryzeris, džiovykla, visur kili
mai. $16,990. Savininkas, RQ $-2666

NEW ROCHELLE. Daktaro namas, 
6 kambariai, 3 miegamieji, du 28 
pėdų, oro vėsintuvai, gazu šildomas, 
dvi vemtos ir powder kambarys. Vi
sos sienos lentom muštos, sieteliai, 
storm langai, prieduris, daug priedų. 
Sklypo dydis 35x100. Kaina $28.000.

;.IHB 6-3364

dėlto. TV kambarių.
. Viekas prieinama kaina.

YO 8-5417

Club Domenica 
869 Lexington, Avė., 

New York City 
Turės savo 

Devintą Metini 
RUDENS ŠOKI 

Penkt. Vnk. Spal. 22
• Ctamd Bal Etatai

. HOTEL COMMODORE 
42nd ir Lerington Avė.

9 P. M. Įėjimas $2.00 
Gros be sustojimo AL PRINE

BENZINO (guzo) pardavimo stotis. 
Dabartinis savininkas, išbuvęs 8 m., 
išvykstųs kitur, gerom' sąlygom per
leidžia. Ilgametė nuoma.

539 Park Ave^ Brooklyn, N . Y.
MA 5-8783

Moteris pagalvojo pagalvojo 
ir sako:

— Tai gerai, aš ateisiu vė
liau, dabar tš turiu tik vie- 
nuoliką.

DO YOU NEED ’ROGFINu DONE?
New? Repaired? Altered? Call us 

now and learn about workmanship 
and material which is guaranteed 
for 25 years at a very reasonable 
cost. Piek up your phone NAW and 

CALL STeriing 9-8881

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS - 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

NEW ROCHELLE, naujas 8 kamb. 
namas, 4 mieg., 3 vonios, knotty pine 
den, 2 auto garažas. Naujai augan
ti bendruomenė, arti susisiekimo, mo
kyklos, bažnyčios. Namas neseniai- 
baigtas įrengti, $42500.

TU 2-1263 FA 4-1137

VAL MALLA, N. Y. 5/2 kambarių 
namas, pigios taksos, gAti vieta. Pra

šo $16,969.
’ Whtte Plains 9-9965

Karališkų neaiškumų, ypač 
smulkių pasitaiko gana dažnai. 
Štai keli pavyzdžiai, ritualo 
pagalba laimingai išspręsti.

Ar galėjo Kento kunigaikš
tis išvykt) studijuoti į Švei
cariją? Taip, — parašyta ri
tuale. Tik jo išvykimas turėjo 
būti motyvuojamas maža pas
taba ’■— ‘-‘sveikatos siuneti-

» ■ Ąs ■ s'rt
YONKERS. New nmeta bene. 3 bed- 
rooms, 1 car gąrsgt, fųĮI tasement. 
$16,000. Call Build&, ME 5-M11 days, 
BE 7-58M evuningL

MERRIC-NORTH. Patrauklus 7. kam
barių butas. 4 miegamieji. Garažas ir 
tinklinis takas, plasterinės sienos, a- 
lyva šildoma. Platus kampinis škly- 

•pas, puikioj padėty. Tinkamas profe
sionalam. Norima gauti $16300. Du 
blokai nuo katalikų ba&iyčios.

IVanhoe 9-8692

Nuo ko prasideda išmintis?
Kvailys atėjo pas Mylinčių ir 

klausė:
— Ką turiu daryti, kad bū

čiau išmintigas?
Išminčius atsakė:
— Kad būtum išmintingas,

FLORAL PARK. — Mūrinis Colonial 
stiliaus namas; O’ gyv. kamb., didelis 
valgom, kamb., “moksliškai” įrengta 
virtuvė, kabinetai, galer., medžiu 
kūrenamas židinys. Gražios plytelės 
vonioje ir prausykl. Dideli langai, 
pusrč. kamb., Lentelėm muštas kamb. 
rūsyje, patio, rumpus. Mūrinis garaž. 
Netoli mokyklos, krautuvės ir susi
siek. Parduodame su nuostoliu už
$18,000. Trf. FL. 2-«442.

Fel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME 
85. P. KAULAS -w- DirHctortas 
ALB. BALTRCN AS-BALTON

Be&aių Vedėju 

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

Karaliai, rodos daug galėtų 
žinoti ir išmanyti, o dažnai su
sipainioja kasdieniniuose savo 
reikaliukuose ir turi pasižiū
rėti j jų pačių surašytas tai
sykles.

Anglų karaliai, ypač pasku
tiniaisiais 50 metais, rūpestin
gai turi surašę karališkosios 
šeimos elgimosi ritualėlį. Jis 
rašytas ranka ir susideda iš 
keliolikos sąsiuvinėlių. Kai tik 
karališkosios šeimos nariams 
arba protokolo ministeriams 
kyla koks neaiškumas, tuoj 
čiumpa užrašus ir išskaito, 
kaip tokiu ir tokiu atveju turi 
elgtis karaliai ir jų šeimos na
riai. Atsiradus.naujiems raika- 
lapis, dalykas iš anksto nus
prendžiamas ir įrašomas į ri- 
tualą.^Taip jis pietai po metų

GENERAL CONTRACTCA
MASON & CAĘPENTRY 

Ali Violations 
Removed

D. 8. TIMO — 
MA 2-2799

TeL VIrgteis 7-4499 |

“JESUIT” TEA
Ji taip vadinama, nes daugiau kaip 
per 200 metų ja kultyvavo jėzuitai P. 
Amerikoje. Tikrasis jos vardas yra 
Yerba Matė. Duoda energijos, gerai 
veikia i nervus. Nemokamai prisiun
čiamas “Nuostabusis Pietų Amerikos 
Matė aprašymas.” Įpakuota popierio 
maišeliuose. Turi nuostabių savybių. 
Už vi«ita dol. nemažas kiekis—plūs 
aprašymas. - ____

D. TURĖT, IMPORTER 
Box 99, New York 14, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
Graborios - Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
v 423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

EAST R0CKAWAY skubiai parduo
damas žavus Coionial 7 kambarių 
namas ant 1/3 akro, 3 lentelėm ap
rauti (panelled) kambariai, įrengtas 
rūsys, visi patogumai, kainuoja 25.- 
000 doL siūlymai priimami nuo 
20.000. Arti R.R.,. krautuvės, keli 
žingsniai nuo St. ~ Raymundo bažny- 
čois. LYnbrook 3^8319.

STATIONERY - LUNCHEONETTE!
$250 weekly net\income. Opposite 

Softool. Good leasę. Well estab- 
lišhetf ’ — ■ ' Ultra' moderni fbrtures. 
Worth more than $10,000. Priee for 
a qūick sale now is $7000 ior the 
complete business.

KI 7-9679

BARAS IR RESTORANAS, įsteigtas 
prieš 18 m. Parduodamas arba ieško
ma

Nėr kam pavyduliauti
žmona buvo labai supykus, 

kai vyras-ėmė aiškintis, kad 
dėl posėdžių negalėjęs pareiti, 
anksčiau nan^o. “Dabar aš vis
ką žinau; man policininkas 
pranešė, kad aptrą valandą ta
ve rado apsikabinusį lempos 
stulpą.”

“Na, matai, brangioji, kad 
nereikia jaudintis; negi tu pa
vyduliausi tam kvailam stul-

Ko karaliai nežino

WBSTE PLAINS Vic. Estate namas 
10 kamb. 2Vi vonios, puikios sąlygos. 
Gražus vaizdas, tl ar daugiau akrų. 
$26.000. . . r

WH 6-9194, p* 6 PJML

BAEASEVIČIUS ir SOMOS 
FUNEBAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH B ARACEVICIUS 
» Laidotuvių Direktorius 

TėL SOuth Boston 8-2599

W AITRUS 
FUNEBAL HOBI 

197 Webeter Avenue 
CsmfcrHge, Mam 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių direktorius Ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

A SKALBTUVAS SERGA?
Benffix - Norge - Tbor - Maytag 
Fabriko įgaliotas taisymas. Pra
dėtas prieš 25 metus. Greitai. Pi
giau Garantuotai.

AFPROVED APFUANCE

Taurieji metalai
Mokytojas: Tauriaisiais me

talais vadinami tie, kurie ne
rūdija. Kas gali nurodyti pa
vyzdžių?

Vienas mokinys: Auksas. 
Antras: Sidabras. Trečias: Se- 
na meilė, pone mokytojau.

NEW ROCHELLE-Center hall Ko- 
lonialis. 5 mieg. kamb. vonios, 
Youngstown virtuvė, lėkščių plautu
vas, TV kamb. Arti viešos ir parapi
nės mokyklos. $2LOOO. Mažo įnešimo 
tereikia.

FURNISBED ritanti* ttaae, $100 
wkly tinome and Hve rout fręe, near 
Jo Sų. in food neighborhood. You 
don’t have to worfc wHb ttato taouae; 
easy to maintoin and tams are tow. 
It's on 2 lota, .tas 8 garafes and 20 
rooms; tina new oi! buroer, nfce 
jmrd and bent >onb» jardui; , near 
setoois aad tas, tzana» tarelng ao- 
ter. M7J0OOL wO take taefc prtvate 
inflrtsi*^ OM W Mm after 5 PM.

Neatsargus vyras
— Brangusis,* ir vėl tu visą 

valandą pasivėlinai vakarie
nės.

— Žinau, brarępoji; kaltas 
mano neatsargumas; sutikau 
ponią PkpCenę ir turėjau ne
atsargumo paklausti, kaip jai 
einasi.

1KVASINKI1 
siūloma — 6 matams — Midtown 
ICaatattta. — Tinka daliniam dar
but — Geros pajamos.

EV S*m 11 AM.—L PJL

ten pat nustatyta, kad tokiu 
atveju anglų ambasadoriai tu
ri apmokėti kelionių išlaidas ir 
gedi suteikti kitų piniginių pa
lengvinimų.

Ar karaliai gali priimti savo 
pavaldinių palikimus? Gali, jei 
nėra jokio įsipareigojimo ir ne
nukenčia palikėjo giminės.

Ar gali lankyti labdarybei 
ruošiamus parengimus? Gali, 
tik rengianti organizacija turi 
būti garsi ir iš parengimo ti
kimasi gero pelno.

Ar į kino premjeras gali būti 
kviečiami karaliai? žnoma, 
gali būti’ kviečiami, bet ritua
las reikalauja, kad premjera ir 
artistai prisistatytų, karalių 
pareiga juos kviesti.

Laikams bėgant ritualas 
keičiamas ir švelninamas. 
Prieš 50 metų Buckingham rū
mų tarnautojas, sutikęs kara
liškos šeimos narį, turėdavo 
atbulas trauktis, žemai galvą 
nulenkęs. Šiandien užtenka, 
jei pasitraukęs truputlėį į šalį 
palaukia, kol praeis “karališ
koji didenybė”.

Pernai britų dominijų mini- 
sterių pirmininkų susirinkimas 
ritualan įrašė naują paragra
fą. Karalienė kalbėdama ran
ka davė ženklą, kad svečiai ga
li atsisėsti. Ligi tol ritualas rei
kalaudavo, kad stovint karaliui 
ar karalienei, turėdavo stovėti 
ir visi kiti.

................

LEDU IŠVEŽIOSIMAS 
įsteigtas prieš 15 metų. Geros pa

jamos. Prieinamai {vertinta. Su 1941 
Chevrolet.

MI 8-9956

RESTORANAS - BARAS (atskiroje 
zonoje) VVestchesteryje. Įst. prieš 50 
m. Metinės pajamos $50.000. Pramo
nės rajonas ir gyvenamieji namai. 
Nėra varžovų. Pagrindiniai atnaujin
tas, didelis valgomasis kambarys, į- 
rengta virtuvė. Ilgalaikė nuoma 
$25.000.

TeL YO 5-2643

7H 316 — Maimato reta -r Go«d 
Iomm — RaMNMddjF prieed — .Umi- 
mnJ Gppartataty. y6 9-2377.

Autoriais teisė
■U Ar šį puikų žiedą tau 

dovanojo sužadėtinis?
— Taip, bet idėja tai mano 

pačios.

mais. ■
Ar princesė Margarita galė

jo išsivežti daugiau kaip 50 
sterlingų (tiek teleidžiama pa
prastam anglui), vykdama a- 
nais metais atostogauti Itali- 
joft? Nė, — sako ritualas. Bet

FUNERAL IKOgĖ 
564 EAST BROADW AY 

South Boston Maaa.
D. A. ZnletakM, F. E. tatetakM

BARAS IK PASTATAS 

2 apartamentais aukojanties

catocsatr DE^LCATESSEN. Good 

locatton. ReasonaMe. WouM consider 
term to right party. Call WH 8-9694 
before 9 PM, after WH 6-6349.

ATTENTTON 
CHUBOa SOCLETIES!

Need money for your organiza- 
ttons? I will show you how you 
can do this. Business posšibility 
with dignity. Write Mr. William 
Hubbard.

CATHOUC BIBLE HOUSE 
555 Tremont Avė. Bronz, N. Y.

Tel. bet. 9-10 AM ar 5-6 PM 
LU 3-6837



RAMUNES

prof. J. B. Končius, Balto pn> 
mininkas. Tokia mūsų brolių 
padėtis savaime kiekvieną į- 
paragoja skubėti Baltai j tak

iu. EV. 4-OtM 
AD JEZAVTFAS 
MoCUrae DU.

Adv. J. Grigalius
dalyvavo ALRK S-mo valdy

bos posėdy Wilkes-Barre ir ko- 
misionierių suvažiavime Balti- 
morėj, atstovaudamas Metro
politan distriktą.

mptų Vatam Komitetas apafio tinių tikrovę, nušvietė kan.
17 suruošė didžiulį koncertą, “
sutraukusi arti 1006 žmonių į 
Webster salę New Yorke.

Prieš pradedant meninę da-

M. A. Jakimavičiūtė,
dr. P. Jakimavičiaus duktė, 

ištekėjo už J. L. Dwyer ir iš
sikėlė gyventi j New Yorką.

Liet Amerikos Piliečių
Klubo, biznio skyriaus, susi

rinkimas įvyks spalio 22 d. 7:- 
30 v.v. klubo patalpose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Klubo valdyba

BSOOKLTN 11, N. «. 
J. VALAKAS 
Prtoefam Kr.

PIANAS, SOHMER, BABY 
G'RAND, tinkamas profesio
nalui, parduodamas labai pri
einama kaina. Tel. DAvenport 
6-2010.

ŠeŠt Maironio mokyklos 
tėvų komitetan išrinkti: P.

Ąžuolas, A. Benderius, J.
Briedis, A. Radzivanienė ir J. 
Remėza.

Apreiškimo parapijos
metinis bazaras prasideda 

penktadienį, spalio 22, tuoj po 
rožančiaus pamaldų įr tęsis li
gi sekmadienio vakaro. Prašo
mi visi grąžinti laimėj’mų at
karpas ir gausiai dalyvauti. 
Kiekvieną vakarą dalinamos 
dovanos.

Redakcijoje lankėsi
artistas Olšauskas iš Ams

terdamo, N . Y., lydimas J. Va
laičio. P. Olšauskas planuoja 
dar šiemet pastatyti vieną vai
dinimą.

Ieško bendrakeleivių
Vienas asmuo savo automo

biliu spalio 23 vyksta iš New 
Yorko j Chicagą ir sutinka 
pavėžėti vieną ar kelis asme- 
nius. Norintieji keliauti prašo
mi paskambinti į Darbininką
— GL 5-7281.

Rotos saldainių
gamybos naujas sezonas jau 

prasidėjo ir j visas jau buvu
sias prekybos vietas pagal pa
reikalavimus saldainiai išsiun
čiami. Bet dar keliuose mies
tuose ir mažesnėse vietose rei
kalingi pardavėjai Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 740 Sut- 
ter Avė., Brooklyn, N. Y. Čia 
parduodami saldainiai ir ma
žais kiekiais (detaliai), taip 
pat J. Ginkaus krautuvėje 495 
Grand St, Brooklyn, N. Y.

UIS SOMAS
Spalio 23-24 Ad. So. Bosto

no šv. Petro parapijos pul
pose Įvyks kDS Nauj. Abe
jos orimas.

Seimas prasidės spalio 23 d. 
šv. IBšfcmte 6 vai ryte šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, ku
rias atlasys Cambsidge liet 
parapijos klebonas tauuPr. 
Ju&tdtis. Mišių metų pamok
slą pasakys šv. Kazimiero 
Broektoee parapijos klebonas 
pret Pr. Strak&uskas.

Seimo posėdžiai prasidės 
14:30 vai ryto parapijos salė
je po bažnyč u; Jie užteigiąini 
5:30 vai pųj. ir 7:00 vai. vak. 
seimelio proga įvyks gražus 
parengimas aukštesniosios mo
kyklos salėje, Thomas Park, 
kur K Waterbury, Conn. atvy
kę solistai ir artistai, vadovau
jami mus. komp. Aleksio, su
vaidins auL kun. Stepono Knei- 
žio .parašytą veikalą “Motinos 
vargai.” Parengimo petaa® ski
riamas p. A. Kneižio vedamos 
lietuvių radijo programos pa
laikymui.

Spalio 24 d. 10 vai. ryto gie
damos šv. Mišios už vistas mi
rusius LDS draugijos narius, 
kurių metu taip pat bus sako
mas pamokslas.

Seimo posėdžiai pradedami 1 
vai. p.p. parapijos salėje, ku
rių metu paskaitą skaitys Pro- 
vidence liet, parapijos klebonas 
kun. Jonas Vaitekūnas. Sei
mas užbaigiamas draugijos ar
batėle 5 vai. p.p.

Paulius Jurkus,
Darbininko ir Ateities re

daktorius, antra savaitė serga 
ir daktaro priežiūroje gydosi 
namie.

SCHOLFS BAKING. Ine. 
V. Lukas — Vedėjas

5SS Ocanf Ot, BhmMto, N. T.
Tel EVergreen 4-8802

' Tėv. Benvenntas Rama
nauskas, OFM 

išvyko j Baltimorę pagelbėti 
šv. Alfonso bažnyčioje per 40 
vai. atlaidus.

Puiki išvyka
Šv. Petro parapijos jaunųjų 

choras, kuriam vadovauja se
selė Elzbieta, spalio 10 d. tu
rėjo išvyką j Jėzaus Nukry
žiuotoją seserų vienuolyno so
dybą. Ekskursantams oras ne
buvo labai palankus, bet jų 
susirinko apie 40 ir seselių 
globoje specialiu autobusų nu
vyko j vienuolyno miškelį kur 
turėjo progą pažaisti, paspor
tuoti ir paužkandžiauti pačių 
išsikeptomis sosisėmis. Cho
ristės išvyka buvo labai paten
kintos ir dėkingos parapijos 
klebonui kun. Pr. Virmaus- 
kiui už autobuso pasanidymą 
ir gausų apdovanojimą ska
niais saldainiais. Užbaigdamos 
išvyką prie degančio lauželio, 
padainavo keliąs lietuviškas 
daineles ir nuoširdžiais žo
džiais padėkojo seselėms už 
globą ir p. Kontrimui už atve
žimą skanių tonikų ir “moks
lą”, kaip reikia kepti sosises.

Dr. Kazys Ambrozaitis,
dirbęs New Yorko ligoninė

je ir dabar tarnaująs JAV ka
riuomenėj gydytoju, su savo 
daliniais iškeliamas j Vokieti
ją. Jo žmona periskelia gy
venti pas savo tėvus — Pupius 
į Brooklyną.

Mūsų ramunių žie- 
ttį dai yra Hungarijos, 
Ry&tM švieži ir medum 

kvepia; moterys, 
kurios geria ramu- 

k \ J . nių arbatą, būna 
gražios ir nepiktos; 
gblite pabūti dieną 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą. Kai prisiusi 
mums $250, tai mes pasiųsi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą "Sveikata ligoniam” — 
gydymas visokių ligų š akni- 
mis. Žievėmis, žiedais, sėklom 
ir lapais.

Romo Viesulo
grafikos darbų paroda ati

daryta Matrix galerijoj, 26 St. 
Marks Place, New Yorke. Ati
darymas įvyko spalio 11 ir tę
sis ligi spalio 30. Lankymo va- 
lanods pirmad., antrad., šeš- 
tad.,z nuo 1 ligi 5 p.p.; kitom 
dienom tarp 6:30 ir 9:30 vaka-

Penktadienio vakarą uraga
nas , vardu į Hazel, praėjo pro 
New Yorką vakarine puto. U- 
ragano centras nuo New Yor
ko buvo per pustrečio šimto 
mylių. Tad ir nuostoEų, paly
ginti, nedaug. Pačiame mieste 
3 žuvo, visoje New Yorko val
stybėje 16, o visose 8 valsty
bėse, kurias uraganas kliudė, 
75. Nuėjęs į Kanadą, ten pasi
ėmė daug gyvybių. Taigi viso 
lig šiol priskaityta jo sąskai
tom 127 gyvybės. Turto nuosto
liai apskaičiuojami 100 mil. 
Buvo nuplauti į jūras namai ar 
sugriauti, išrauti medžiai, tele
fono' stulpai, nunešti laivai. 
Tik New Yorke sutraukyta 
40,000 telefonų. O dėl elekt
ros srovės nutraukimo trau
kinys iš Washingtono j New 
Yorką vėlinosi 12 valandų.

Hazel laikomas pačiu pik
čiausiu uraganu šiemet. Bet 
jeigu tik tiek gyvybių nusine
šė, tai laikoma dėka to, jog 
nuolat buvo gyventojai infor
muojami ir įspėjami. Uraga
nas buvo pastebėtas jau prieš

Vincas Valatka
vadovauja komisijai, ruo

šiančiai vaidinimą-koncertą ir 
rūpinasi svečių waterburiečių 
priėmimu.

Lietuviu Radio Draugijos Programos 
4. P, <HNKU& IMrektertat

Trofiadieniais 10 PJL—WWRL 1600 Iol—5000 W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro t angomis transliuojami {vairūs visuomenes pranešimai.

Naujų Metų sutikimas
Lietuvių Bendruomenės New 

Yorko pirmoji apylinkė su kul
tūrinių organizacijų atstovais 
penktadienį, spalio 15 d., Ap
reiškimo parapijos salėje tu
rėjo pasitarimą Naujų Metų 
sutikimui ruošti. Visi posėdžio 
dalyviai vieningai sutarė šiais 
metais ruošti bendrą Naujų 
Metų sutikimą.

Iki šiol New Yorke rengdavo 
Metų sutikimą kelios organiza
cijos: “šviesos” Sambūris, 
Ateitininkai, Moterų Vienybe 
ir kai kada kitos, šiais metais 
norima Naujuosius Metus su
tikti visiems bendrai. Vieny
bės vardan, “Šviesos” Sambū
ris ir Ateitininkai atsisakė or
ganizuoti atskirą Naujų Metų 
sutikimą. Tikima, kad ir Mote
rų Vienybe pasielgs panašiai. 
Ir vieni ir kiti padarė didelę 
auką. Bendruomenė tai verti
na ir dėkoja minėtoms bei k>

97.9 MEGl

dvi savaites Karibų jūroje, 
žiauriai nusiaubęs Haiti, kur 
šimtai namų buvo išgriauta, į 
sausumą įsisuko ties pietų Ca- 
rclinos krantais su nepaprasta 
jėga—vėjas buvo 130 mylių 
•smarkumo. Ten daugsiau žalos 
ir pridarė. Lig šiol pranešimai 
iš ten nuostolius vadino tie
siog fantastiškais. Šiuo kartu 
Naujoji Anglija buvo laimin
gesnė, nes uraganas ėjo ne pa
gal krantus, bet pasuko labiau 
į vakarus jr pro Pennsylvaniją 
nuūžė į Kanadą, nepaprastai 
smarkiai nuostolių pridaryda
mas Toronte .

.Uraganus Amerikoje pradė
jo registruoti nuo 1873. Per 
tą laiką buvo uraganų, kurie 
pareikalavo daug daugiau au
kų nei dabar. 1893 pietų At
lanto krantuose žuvo 2,000; 
tais pačiais metais Louisianos- 
Mississippi uraganas paėmė 
1800 gyvybių. O daugiausia 
Žuvo 1900 — net 6000.

Amerikos Balsas,
nuo pat savo įsikūrimo bu

vęs New Yorke, spalio 15 pas
kutinį kartą transliavo iš ča. 
Įstaiga su visu personalu per
sikėlė į Washingtoną.

Dr. Albertas Aviža
atvyko iš Chicagos aplanky

ti savo brolio bei kitų pažįsta
mų.

tems kultūrinėms organizaci
joms už pastangas jungiant vi
sus lietuvius efektingai lietu
viškų mokyklų ir kitų švietimo 
reikalų paramai.

Apylinkės Valdyba

Juozapas Buteficmis,
gyv. 59 Miserole St Brook- 

lyne, spalio 13 minė ir 16 d. 
buvo iškilmingai palaidotas. 
Laidojimo apeigom patarnavo 
Šalinsko laidojimo įstaiga.

Marijos ir Jono Sadauskų,
gyv. Flushinge, N. Y., sūnus 

Jonas susituokė spalio 9 Visų 
Šventų bažnyčioje Brooklyne 
su Helen Moran. Vestuvės bu

vo labai iškilmingos. Puota į- 
vyko The Hotel Towers; ku
rioje dalyvavo per 250 svečių. 
Atsilankė 6 kunigai, artimieji 
giminės ir daug pažįstamų.

Jaunasis yra baigęs New 
Yorko kolegiją ir dabar tar
nauja kariuomenėj, jaunoji yra 
baigusi slauges mokslus ir 
dirba Kings County ligoninėj. 
Jono tėvais, nors kilęs iš m a
rios šeimos (motina rusė), bet 
gražiai kalba lietuviškai, re
mia lietuviškas institucijas ir 
sielojasi dėl pavergto tėvų 
krašto. Laužais

T. Juvenalis Uauba, WM
spalio 16 išvyko vesti dviejų 

savaičių misijų Dievo Apvaiz
dos parapijoj Chicagoj ir Ke- 
nosha, Wis.

Memnė dalis suaidėjo iš 
dviejų dalių — vokalinės mu
zikos ir snfttiko. Pirmoje daly
je teko gėrėtis pirmą kartą 
New Yorke parirodžhisioms 
solistėms Prudencija Bk9c ene 
ir Stase Daugėliene, kuriodvi ir 
solo jr duetais žavėjo publi
ką. Repertuare buvo lietuvių 

kompozitorių J. Tallat-Kelp- 
šos, J. Gruodžio, K. Kavecko, 
V. Jakubėno, A Vanagaičio. Iš 
svetimų sudainavo operų ari
jas ir duetus. Dainininkėm ne
sigailėta ploti ir tai visai už
tarnautai.

Antroje dalyje taip pat pir
mą kartą New Yorke pasirodė 
smuikininkas Izidorius Vasy- 
Hūnas, išpildęs Thomaso Vitali 
Ciaconna, Mendelsohn - Bar- 
thoidy koncertas e moli ir A. 
Račiūno Rymojo mergelė, K. 
V. Banaičio Vandens lelija, J. 
Gaidelio Lietuviškas šokis Nr. 
1 ir Br. Budriūno Rauda. Vi
suomenė dėkinga smuikįnin- 
kuiK ypač tu lietuviškų autorių 
vedimą į smuiko stygas.

Pianu palydėjo - solistes ir 
smuikininką gerai pažįstamas 
ir vis mielas Al. Mrozinskas. 
Programą pravedė, gerai pa- 
juokino-savo bufonine kūryba 
ir patraukė per dantį “užkietė
jusius” namų pirkėjus Vitalis 
Žukauskas.

Jei koncertui ką galima pri
kišti, tai sunkokai pateisina
mą tradicinį vėlavimą ir gal
būt truputėlį 
ramą, trukusią ligi 8:10 vai. 
Dalis dalyvių, patys mažiausie
ji ir galbūt — turį išeitį, ant
roje dalyje pradėjo krutėti ir 
neleido išsilaikyti salėje tai 
rimčiai, kuri pageidautina to
kiam koncerte.

. ... r k - .
Balte koncerte bovo apie j

Balto 10 metų sukakčAi at- ve<fin» ir rųo&mt koncertą, 
žymėti ir lyg atsilyginti Bak Išsamią padėtį, vatatagERtSą

gausite įvairių geros rūšies 
dešrų, ridlandžta, Hetuvišku ir 
importuotų sūrių, medaus, duo
nos, baravykų, kinietiškos ir 
Javos arbatos,' daniškų kum
pių ir daug kitų ivairiausių- 
prekių, kurių pageidaujate ar
ba negaunate savo artumoje. 
Taip pat gafiffia gauti Rūtos ir 
Įvairių kitokių saldainių. 
Krautuvė atdara nuo pirma- 
čBenio Dd ketrirttbtfiento imti
nai 5-8 vai. popiet, penktadie
nį nuo 8 vaL ryto iki 9 vai. va
karo. Sekmadleniab uždaryta. ALEXANDER’S CO<

Adresas: 740 Sutter Avė., BBOADWAY

gįk Mastas anelą mMjos'
Angelų Karalienės bažnyčio

je prasidės spalio 31 ir baigsis
'■ lapkričio 14. Misijas včs T.

Geraldas, vienuolis pasionistas.
lietuviškai nuo spalio 31 ligi jį trumpą žodį tarė dešimtme- 

. tepkr. 7, pamokslai rytais 9 čitri minėti ir Vajaus Komiteto
yaL, vakarais 7:30. Angliškai pirmininkas kun. dr. St. Valiu- 
buo lapkr. 8 ligi 14, tuo pačiu šaitis, pasveikindamas susirin- 

-vfa&i.
Visi tikintieji maloniai kvie

čiami atsilankyti misijose ir 
pelnyti jubūėjinius Marijos 
metų atlaidus.

Kan. J. Aleksi&ias,
. Ang. Karalienės par.
‘ '* klebonas.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
Kabaretas ______

Atvykta mm. K. 
Matulattfe MIC

Spalio 10 Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje buvo išdalinti 
specialūs lape&ai, kariuose aiš
kinama apie daromus T6v. Ma
rijonų Žygius Romoje, kad 
arkiv. Jurgis Matulevičius bū
tų paskelbtas šventuoju. Žinių 
surinkimui i r bylos vedimui 
aukų "parinkimo reikalu Ame
rikoje lankosi kim. K. Matu
laitis iš Romos. Tuo pačiu rei
kalu So. Bostone jis lankysis 
spalio 31 d. ir parapijos baž
nyčioje 10 vai. atlaikys šv. Mi
šias ir pasakys pamokslą.

Tą pačią dieną 2 vai. p.p. 
aukšt mokyklos salėje, Tre
mas Park, įvyks Kristaus Ka
raliaus pagerbimo, akadem: ja, 
kurios metu apie Kristų Ka
ralių paskaitą skaitys svečias 
kun. K. MatulaMis, marijonas.

Rinkfiav*
Bostono arkivyskupas Ri- 

chard J. Cushing pranešė visų 
parapijų klebonams, kad spa
lio 24 d. visų pamaldų metu 
būtų daroma rinkliava visam? 
I^asaulyje katalikų vedamų mi
sijų sušelpimui.

Meldėsi už pavergtuosius
Bostono arkivyskupas Ri- 

chard J. Cushing visoms savo 
arkivyskupijos parapijoms iš
siuntinėjo laiškus, kuriuose ra
gina, kad visi tikintieji, ypa
tingai spalio mėnesį, daugiau 
pasismelstų uė komunistų per
sekiojamus katalikus jų už
grobtuose kraštuose. Spalio 
10 d. ta intencija visose arki
vyskupijos bažnyčiose įvyko 
specialios pamaldos.

Andriaus Kuprevičiaus
pirmasis piano koncertas 

spalio 10 Bostone sutraukė 
didelį būrį klausytojų, šiltai 
sutikusių pianisto išpildymą. 
Ta^proga žodį tarė adv. A. La
pinskas iš Chicagos. Abu sve
čiu publikai pristatė S. Sant
varas.

Vyčių ruošiamas 
vaidinimas

Apreiškimo salėje įvyks spa
lio 24 d. 6:30 vai. vakare. Lig 
šiol Brooklyne nebuvusio juo
kingumo komediją “Moterims 
neišsimeluosi” stato ir vaidina 
patys vyčiai, režisuojami J. 
Bolevičiaus. Patariama bilietais 
pasirūpinti iš anksto, nes ga
lės trūkti, dėl didelio skaičiaus 
norinčių komediją matyti. Bi
lietai gaunami par. raštinėje 
ir pas vyčius.

Prof. Simas Sužiedėlis,
vyriausais Darbininko re

daktorius, spalio' 23-24 d. da
lyvauja LDS seime Bostone.

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N C A

BIDOEtroOD avb. bbookltn, n. t.

Garantuotai taisoma trievžrija, kambariniai bei auto radto, 
itipHntuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(ncorcl changers).
Aptarnaujami rajonad: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmood HH1, Ozone Park, Forest ffiŪ, Jamafca.

Daatai atlMnaMa paMSyrario tee^Mko, pr^pafiatn 
RCA laritate New Yorke.

narto Mkantoat kariMa • vaL ryto M a wL rak. 
ftonaMalB aoa 0 wL ryto iri • tok mto
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Baras,SAL£ vestuvėms, 
parengimams, susirin* 

kiniams, etc.

^tephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sberidaa Avė., 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tel APplegate 7-7083


